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clima & tempo
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

34o  Máx.
19o Mín.

36o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,580  (compra) R$ 3,581  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,480  (compra) R$ 3,770  (venda)
EURO   R$ 4,082  (compra) R$ 4,086  (venda)

l Justiça decide que funcionário da Ebserh não vota na UFPB. Página 5

l Carga de minério de titânio é exportada via Porto de Cabedelo. Página 8

l Minha Casa, Minha Vida vai lançar mais 2 milhões de moradias. Página 10

l Bélgica prende principal fugitivo dos atentados em Paris. Página 11

Esportes

Franco 
Ferreira de Sousa 
joga contra o Jaca-
repaguá no Cam-
peonato Carioca 
de Basquete. 
PÁGINA 17

Cerca de 20 mil pessoas ocuparam as ruas 
do Centro da capital ontem à tarde no ato 
público pela Democracia e contra o impeach-
ment da presidente Dilma. PÁGINA 8

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

Em nota de repúdio divulgada ontem e assinada pelos nove governadores, eles 
avaliam que processo na Câmara decorreu de “propósitos pessoais”. PÁGINA 4

A inspeção realizada ontem pelo Ministério Público Estadual detectou problemas na implantação dos sistemas 
elétrico e hidráulico e no serviço de arborização da obra de revitalização do Parque Solon de Lucena.  PÁGINA 5

Paraibano
estreia hoje
no Vasco

Manifestantes vão às 
ruas em João Pessoa

Via-sacra de 
Cuité atrai 
romeiros à PB

Turismo

Visitas aumentam com a 
chegada da Semana Santa

Esculturas que 
simbolizam as 15 esta-
ções da Paixão de Cristo 
tornaram-se atração 
turística. PÁGINA 24
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20Caderno

Cuba aos olhos
de Políbio Alves

Escritor parai-
bano lança hoje 
o livro de poesia 
“La Habana Vie-
ja – Olhos de ver”  
PÁGINA 21

Manifestação

dEvoção Momento do encontro entre a imagem do Senhor dos Passos e a Nossa 
Senhora das Dores na tradicional Procissão dos Passos, ontem, na capital.  PÁGINA 8

Ruas do Centro foram tomadas pelos militantes

Condomínio já é o terceiro construído na 
Paraíba e foi totalmente planejado para aten-
der às necessidades dos idosos. PÁGINA 3

O governador Ricardo Coutinho inaugurou 
ontem a Rodovia PB-411, beneficiando 3 mil 
moradores de Bernardino Batista.  PÁGINA 3

Cajazeiras ganha
Cidade Madura

Mais uma cidade 
sai do isolamento

Cidadania
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Em meio às crises, sejam elas econômi-
cas ou políticas, é comum que surjam as mais 
diferentes propostas para que o país possa 
sair destes momentos de impasse o mais 
rápido possível. São soluções muitas vezes 
milagreiras e sem nenhuma consistência. No 
caso atual, que junta as duas – a economia 
não vai bem e a política vive tempos de inten-
sa agitação  –  vez por outra têm aparecido 
por aí sugestões que, apesar de bem inten-
cionadas, algumas, demandariam estudos e 
debates que ainda levariam bastante tempo.

Do lado econômico, chegou-se (e tem 
gente que ainda pensa) a sugerir que o Bra-
sil lançasse mão de suas reservas cambiais 
para financiar investimentos nas áreas de 
infraestrutura e programas sociais. Os crí-
ticos da ideia lembram que um país sem re-
servas se torna ainda mais vulnerável do que 
o país se encontra. Os que a defendem dão 
uma explicação mais simples: primeiro se 
usaria apenas uma parte dessas reservas e, 
segundo, restabeleceria níveis de crescimen-
to semelhantes ao do período 2003 a 2010. A 
ampliação da capacidade de endividamento 
dos Estados também está em pauta. 

Na esfera política, a complicação chega a 
ser até maior. A oposição pretende que com 
o atual governo não há mais solução possí-
vel. Daí, seus representantes apontam saídas 
que vão desde a renúncia da presidente Dil-
ma Rousseff até a decretação de seu impea-
chment, passando pela cassação do mandato 
em processo que corre no Tribunal Superior 
Eleitoral. Os governistas traduzem estas “so-
luções” como mera tentativa de estabelecer 
um golpe, ferindo a Constituição e buscando 
encontrar um atalho jurídico para não ter 
que esperar as eleições de 2018.

Uma alternativa, surgida recentemen-
te e encampada por várias lideranças no 
Senado Federal, sugere que as forças políti-
cas do país começam seriamente a pensar 
da possibilidade de implantar o sistema se-
miparlamentarista de governo. Isto é, um 
modelo de governo que criasse condições 
mais simples para o enfrentamento de cri-
ses como esta que agora se vive. Neste tipo 
de governo, o presidente não perderia todos 
os seus atuais poderes, mas uma boa parte 
deles. Em compensação, a figura do primei-
ro ministro existiria justamente para não 
permitir que as crises se estendessem por 
tanto tempo. O primeiro ministro poderia 
ser afastado sem maiores traumas, não se 
atingindo com isso a instituição da Presi-
dência da República.

Vê-se que ideias não faltam.  Na ver-
dade, elas não chegam a ser novas. São re-
correntes e ressurgem sempre em tempos 
de dificuldade. Mas, é bom lembrar que a 
maior dificuldade que o Brasil enfrenta 
hoje é este clima de beligerância nas ruas. 
As manifestações se sucedem, os riscos de 
confronto entre grupos governistas e opo-
sicionistas aumentam e, como há pouco fri-
sou o ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal, o medo que faz é que, em 
meio a estes confrontos possa surgir um ca-
dáver. E um cadáver, nestas circunstâncias, 
é o que menos o Brasil precisa. Antes, pois, 
de discutir ideias e propostas que deman-
dam mais tempo, por que as forças políticas 
do Congresso Nacional não tratam de se 
unir em defesa de uma proposta que possa 
pacificar, ainda que temporariamente, esse 
clima belicoso que atualmente frequenta as 
nossas ruas?

Editorial

 Crônica

 Ideias que vêm da crise

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Achados e perdidos

Não sei em que bases educacionais as-
sentam-se hoje as relações entre pais e filhos 
da nova geração. Até porque, não concordo 
com ideias homogêneas no que diz respeito 
à sociedade. Ao falarmos de crianças, jovens 
ou adultos, seja em que contexto for, temos 
que levar em consideração a que classe ou 
grupo social estamos nos referindo. Sim, por-
que uma criança pobre de comunidade peri-
férica não é a mesma criança rica de bairro 
litorâneo, por exemplo.

No meu tempo de menino, ao chegar 
a casa com dinheiro extra ou objeto novo, 
alegando tê-lo encontrado na rua, minha 
mãe pegava-me pela mão e íamos juntos 
até o local do achamento, para averigua-
ção. Feitos alguns interrogatórios, e com-
provando-se que ninguém ali tivera algo 
semelhante perdido ou roubado, é que en-
tão a desconfiança desvanecia-se, e eu po-
dia, enfim, usufruir da prenda que a sorte 
colocara em meu caminho.

A investigação era muito mais rígida 
quando o objeto ou dinheiro tinha sua ori-
gem na generosidade de um amigo. Lá ia eu, 
carregado pelo braço, para uma acareação, 
desta feita com a participação dos pais do 
meu colega mão aberta. Neste particular, as 
coisas geralmente não acabavam bem. O ex-
cedente financeiro do meu camarada quase 
sempre correspondia ao “crack” da bolsa 
da sua mãe, ou a um sortilégio ocorrido nos 
bolsos do seu pai.

Cá com meus botões, fico imaginando o 
que me aconteceria se eu chegasse hoje, na 
hora da janta, anunciando, para os meus pais, 
se vivos estivessem, que acabara de ganhar, 
de amigos que me admiram, alguns imóveis, 
mesmo modestos, tipo minha casa, minha 
vida, ou um sítio na comunidade de Gurugi, 
no município do Conde. O caso exigiria a ime-
diata convocação de um conselho familiar 
ampliado, ou seja, com a participação de tios, 
avós e bisavós.

De nada adiantaria levantar cortinas 
de fumaça, para esconder o fato, ou reali-
zar manobras na tentativa de adiar, para 
data incerta, a reunião do conselho tribal 
dos Pereira da Costa. Tentar desqualificar 
os membros do conselho seria uma afronta 
ainda maior, vez que falácias são indigestas 
à parentela. A saída mais honrosa seria en-
carar o cacicado e, frente a frente, olho no 
olho, assumir o delito, justificando que a 
carne é fraca etc. e tal.

Minha mãe se anteciparia e, entre séria 
e chorosa, abriria a reunião com essas pala-
vras: “Willamis, ninguém dá nada de graça 
neste mundo, meu filho! Não foi para isto 
que nós o criamos com tanto amor, passan-
do por tantas dificuldades, para que você 
pudesse andar de cabeça erguida”. Boi dei-
tado seria vaca, o pau cantaria sobre o meu 
lombo, e a única coisa que me restaria, para 
reconquistar o respeito, seria confessar o 
erro e lhe pedir perdão. 

             

Lá ia eu, carregado pelo braço, para uma acareação, desta feita 
com a participação dos pais do meu colega mão aberta.”

 

Ainda é prematuro falar se o 
governo saiu em vantagem na 
escolha dos cargos estraté-
gicos da comissão de análise 
do pedido de impeachment. 
Embora o presidente seja o go-
vernista Rogério Rosso (PSD), 
a relatoria caiu nas mãos 
de um alinhado de primeiro 
momento de Eduardo Cunha, 
o deputado Jovair Abrantes 
(PTB), contumaz defensor de 
Cunha no Conselho de Ética.   

Será segunda-feira. Em con-
versa com a coluna, o vereador 
Raoni Mendes informou que 
se dará nessa data sua “posse 
festiva” como novo presidente 
do diretório do Democratas 
de João Pessoa. Do ponto de 
vista da regularização do ato 
no Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), o partido já deu os en-
caminhamentos e o vereador, 
de fato, já é o comandante da 
legenda na capital.

“Em vez de golpismos, o Brasil precisa de união, 
diálogo e de decisões capazes de retomar o 
crescimento econômico, com distribuição de 
renda”. A nota divulgada ontem pelos nove go-
vernadores nordestinos não é econômica quanto 
à desqualificação do processo de impeachment. 
Afirma que a abertura do processo “decorreu de 
propósitos puramente pessoais, em claro e evi-
dente desvio de finalidade”.

UNIÃO E DIÁLOGO

ELEIÇÃO NA UFPB: JUSTIÇA SE MANIFESTA

POSSE FESTIVA

UNInforme

NÃO hÁ CRIME

NOVO CAPíTULO

QUEM FINANCIA OS PROTESTOS?

Os governadores põem na conta do 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB), a tentativa de 
“jogar a nação em tumultos derivados 
de um indesejado retrocesso institu-
cional”. Afirmam, como já haviam antes 
se manifestado, que não há caracteri-
zação de crime de responsabilidade por 
parte da presidente: “Isso inexiste no 
atual momento brasileiro”.

O repúdio da OAB aos grampos 
telefônicos autorizados pelo juiz 
Sérgio Moro dá novo capítulo ao 
debate se os atos seriam uma 
afronta à Constituição, como diz 
a entidade: “É inadmissível no 
Estado democrático de direito a 
violação das ligações entre ad-
vogados e clientes”. Moro auto-
rizou a gravação da conversa en-
tre Lula e seu advogado, Roberto 
Teixeira, que não é investigado 
pela Lava Jato.

Os funcionários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que prestam serviço no Hospital Uni-
versitário, não poderão votar na eleição da UFPB, que definirá a lista tríplice para os cargos de reitor 
e vice-reitor da instituição. Este é o entendimento do juiz federal João Pereira de Andrade Filho, que 
concedeu liminar em ação ordinária movida pelo professor Laércio Losano. Ainda cabe recurso.  

Com o recrudescimento das manifestações 
pró-impeachment, nas últimas semanas, é 
oportuno retomar um debate que teve início 
ainda no ano passado, quando os protestos 
contra o governo tomaram contornos mais mi-
diáticos: quem financia os grupos que estão na 
linha de frente das manifestações? A imprensa 
brasileira não passou em branco na cobertura 
do tema – Folha de São Paulo, Estadão e Carta 
Capital se reportaram a ele –, porém não foi dada a mesma visibilidade concedida a outros assuntos 
relacionados à crise política. O ‘olhar estrangeiro’ sobre a cobertura dos acontecimentos do país nem 
sempre tem o viés analítico independente para se contrapor as versões dos dois lados contendores. 
O jornalista norte-americano Michel Fox é uma exceção. Especialista em política da América Latina, 
coautor do livro “Transições Turbulentas na América Latina”, ele traça um perfil nebuloso das organiza-
ções que estão por trás das convocações de protestos contra o governo. O ‘Movimento Brasil Livre’ e o 
‘Estudantes pela liberdade’, aponta o jornalista, são financiadas pelos irmãos Koch, David e Charles, da 
Koch Industries, donos da segunda maior empresa privada dos EUA. Entre suas principais atividades, 
está a exploração de óleo e gás, o que explicaria seu interesse pelo Brasil – ou melhor, pela Petrobras. 
Os interesses dos irmãos, porém, extrapolam para outros campos: financiam organismos e entidades 
de propagação de ideias políticas conservadoras, como, por exemplo, o ‘Students for Liberty’, cuja filial 
brasileira é o ‘Estudantes pela Liberdade’. No Youtube há uma entrevista reveladora de Michel Fox em 
que ele trata dessa conexão entre os movimentos brasileiros e os megaempresários norte-america-
nos e afirma que grandes conglomerados industriais e de comunicação também estão envolvidos na 
gestação dos protestos antigoverno – ‘Os irmãos Koch financiam protestos anti-Dilma no Brasil’ é a 
titulação que acessa o vídeo da entrevista ao programa ‘The Real News Network’.  
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Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Idosos de Cajazeiras ganham  
condomínio Cidade Madura

Governador Ricardo Coutinho lembrou que o programa representa a valorização dos direitos das pessoas da terceira idade

FotoS: secom-pb

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou a reforma 
e ampliação da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio José Nilson Santiago, 
na cidade de Poço Dantas, que 
recebeu um investimento de 
aproximadamente R$ 1 milhão. 
A escola tem capacidade para 
atender cerca de 600 alunos e 
conta com seis salas de aulas, 
secretaria, biblioteca, sala de 
professores, cozinha, banhei-
ros, refeitório, ginásio polies-
portivo e outras dependências.

Na ocasião, Ricardo des-
tacou os investimentos que a 
área da educação recebeu nos 
últimos anos. “Toda estrutura 

que vocês podem ver aqui é 
fruto de muito trabalho que 
estamos fazendo pela educa-
ção da Paraíba. Este Governo 
tem o compromisso de inves-
tir na educação porque sabe 
que a escola é o lugar de for-
mação da dignidade. Se quero 
uma Paraíba igual para todos, 
tenho que dar uma escola pú-
blica semelhante ou superior 
as particulares. Façamos da 
escola um lugar de transfor-
mação do futuro do nosso Es-
tado”, enfatizou o governador.

O secretário de Educação, 
Aléssio Trindade, destacou que 
somente no ano passado 60 
escolas estaduais foram refor-

madas e ampliadas. “Tivemos 
muitos avanços na área da edu-
cação. Ano passado, 60 escolas 
receberam nossa intervenção 
e este ano serão mais 60 refor-
madas e ampliadas”, revelou.

“A obra na nossa escola re-
presenta qualificação nos estu-
dos, melhor formação para os 
estudantes que buscam ingres-
sar no Ensino Superior”, frisou 
a diretora Rogéria Almeida.

A estudante Gracília Li-
meira agradeceu ao gover-
nador Ricardo Coutinho pela 
nova estrutura da escola. 
“Agradeço muito ao gover-
nador por investir na educa-
ção”, comemorou.

Governo reforma e amplia a 
Escola José Nilson Santiago

Poço DantaS

O governador Ricardo Coutinho 
inaugurou a rodovia PB-411, que 
tira a cidade de Bernardino Batista 
do isolamento asfáltico por meio do 
Programa Caminhos da Paraíba. A 
rodovia PB-411 recebeu um investi-
mento de mais de R$ 7,2 milhões e 
vai beneficiar cerca de 3 mil habitan-
tes. Cerca de 140 veículos trafegam 
diariamente pelo local. 

A estrada foi rigorosamente pla-
nejada, passando por terraplenagem 
em cortes e aterros, pavimentação 
asfáltica, bueiros, drenagem profun-
da e superficial, cercas, paisagismo e 
sinalização horizontal e vertical.

“Essa é a 35ª cidade a sair do iso-
lamento asfáltico e não vamos deixar 
nenhum local sem estrada. Fico mui-
to feliz de estar aqui mais uma vez e 
entregar este benefício a uma popu-
lação que antes era esquecida”, res-
saltou o governador.

O prefeito de Bernardino Batista, 
Gervázio Gomes, lembrou a dificul-
dade pela qual passava a cidade an-
tes da rodovia. “A primeira vez que o 
governador veio a Bernardino Batis-
ta falou que ia fazer a estrada e hoje 
é com muita gratidão que inaugura-
mos a PB-411, ajudando a cidade a se 
desenvolver”, comemorou.

Ricardo entrega rodovia e tira 
mais uma cidade do isolamento

BernarDino BatiSta

são 40 unidades com 
terraço, quarto, sala, 
banheiro e cozinha 

“esse projeto
é único no
país, foi
uma inciativa 
nossa que
vem sendo 
premiada
pela qualidade
que oferece”

Rodovia recebeu investimentos na ordem de R$ 7,2 milhões e beneficiará três mil habitantes

Ricardo enfatizou que está entregando escolas públicas iguais ou melhores que as particulares

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, nesta 
sexta-feira (18), mais um 
condomínio do programa 
Cidade Madura. O empre-
endimento, que é totalmen-
te voltado às necessidades 
dos idosos, foi inaugurado 
em Cajazeiras e é o terceiro 
condomínio, neste modelo, 
construído na Paraíba, que 
já possui outras unidades 
em João Pessoa e Campina 
Grande. Foram investidos 
mais de R$ 5 milhões na 
obra, que proporcionará 
qualidade de vida aos ido-
sos da cidade.

A exemplo das outras 
unidades, no condomínio 
Cidade Madura de Cajazei-
ras há 40 unidades habita-
cionais compostas por ter-
raço, quarto, sala, banheiro, 
cozinha e área de serviço, 
além de toda infraestrutura 
básica de saneamento, rede 
elétrica, rede de abasteci-
mento de água e pavimen-
tação em blocos intertrava-
dos. Ainda apresenta itens, 
como: centro de vivência, 
núcleo de assistência à saú-
de, horta, praça, redário e 
outras áreas. O condomínio 
é adaptado para as neces-
sidades do idoso, contan-
do com barras de apoio no 
banheiro e rampas de aces-
so, conforme as Normas de 
Acessibilidade.

Durante a solenidade, 
Ricardo ressaltou que o 
Cidade Madura representa 
a valorização dos direitos 

das pessoas da terceira ida-
de. “Esse projeto é único no 
País, foi uma iniciativa nos-
sa que vem sendo premiada 
pela qualidade que oferece. 
Aqui, além da estrutura fí-
sica, tem habitabilidade, vi-
vência, lazer e todo cuidado 
com o bem-estar dos ido-
sos. Talvez muitos de vo-
cês, com o passar dos anos, 
tivessem perdido a espe-
rança de possuir uma casa, 
mas nós olhamos também 

pela terceira idade e hoje 
entregamos este residen-
cial inteiramente equipado 
de acordo com suas neces-
sidades. O Cidade Madura 
vem para dignificar a vida 
das pessoas”, afirmou.

Para a presidente da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular da Paraí-
ba (Cehap), Emília Correia 
Lima, a Paraíba está um 
passo à frente em relação 
às políticas públicas para 

os idosos. “O Cidade Ma-
dura é um programa que 
se destaca por ser voltado 
especialmente às necessi-
dades daqueles que já estão 
na terceira idade, temos um 
projeto com padrão inter-
nacional. Não se trata ape-
nas de moradia, aqui tem 
qualidade para que o idoso 
possa viver e não apenas 
sobreviver”, frisou.

A prefeita de Cajazeiras, 
Denise Albuquerque, agra-

deceu ao Governo do Estado 
pela entrega do condomínio. 
“Estou muito feliz em pre-
senciar a entrega do Cidade 
Madura na nossa cidade. O 
Governo vem trabalhando 
há muito tempo pelos direi-
tos dos idosos e esta obra 
representa a concretização 
do sonho de muitos cida-
dãos de Cajazeiras. Cuidem 
bem desse local porque foi 
feito especialmente para vo-
cês”, conclamou.

A dona de casa Fran-
cisca Ocídia, de 62 anos, 
disse que está satisfeita 
com a estrutura que viu 
no condomínio. “Eu e meu 
marido vamos morar aqui 
com muito prazer. O local 
está lindo, gostei de tudo. 
Foi um presente para todos 
nós. Antes pagava aluguel, 
agora me livrei disso. Agra-
deço demais”, comemorou.

“Morava na casa de um 
amigo, de favor. Agora, aos 
75 anos, posso dizer que 
tenho minha casa própria, 
graças a Deus e ao Governo 
do Estado. Vou poder curtir 
minha melhor idade com 
segurança e comodidade”, 
disse, agradecida, a aposen-
tada Francisca Rodrigues.

Seu Manoel Messias, 
de 76 anos, estava emo-
cionado ao receber a mo-
radia. “Está lindo demais. 
Vou morar aqui com minha 
esposa e tenho certeza que 
seremos muito felizes nes-
se condomínio”, afirmou.
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Políticas

Governadores do NE divulgam nota 
contra o impeachment de Dilma
Segundo o manifesto, o 
Brasil não precisa de 
golpismos e sim de união

FOTOS: Divulgação

O Tribunal de Justiça 
divulgou, ontem (18), o 1º 
lote de sentenças referente 
ao julgamento de ações de 
improbidade administrati-
va e crimes contra a admi-
nistração pública, dos pro-
cessos relacionados pela 
Meta 4 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), deste 
ano. De 100 processos jul-
gados, houve a condenação 
de 41 agentes públicos.

A divulgação foi reali-
zada pelo desembargador 
Leandro dos Santos, Gestor 
da Meta 4/CNJ, no Fórum 
Afonso Campos, em Campi-
na Grande.

Um grupo especial de 
juízes e assessores julgou 
100 processos referentes 
às infrações por ato de im-
probidade administrativa, 
crimes contra a adminis-
tração pública e licitação. 
Destes, 41 foram pela con-
denação. Existem acusados 
com mais de um processo.

A equipe de juízes e 
assessores, que tem juris-
dição cumulada em todo o 
Estado nessas modalida-

des de ações judiciais, per-
correu todas as comarcas 
despachando, decidindo e 
recolhendo processos para 
sentenças.

A meta estabelecida 
pelo CNJ é que sejam julga-
dos 70% (setenta por cen-
to) do estoque de proces-
sos que foram distribuídos 
até dezembro de 2013.

Na projeção do juiz 
Aluizio Bezerra a expecta-
tiva é que a meta de 70%, 
ou seja, 100% do fixado 
pelo CNJ, é um desafio em 
virtude de muitos proces-
sos ainda se encontrarem 
em fase de tramitação, e 
que o trabalho no momen-
to é impulsionar esses pro-
cessos.

O juiz Aluizio Bezerra, 
coordenador da Meta 4/
CNJ, disse que esse sucesso 
deve ser creditado a dedi-
cação e empenho dos juízes 
e assessores, que estão tra-
balhando além da jornada 
normal do expediente fun-
cional para cumprir esse 
encargo assumido.

O magistrado desta-

cou, também, que o presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador Marcos 
Cavalcanti, têm assegurado 
e respaldado o trabalho do 
grupo especializado nes-
sa matéria, concedendo as 
condições e meios para o 
bom desempenho.

Aluizio Bezerra disse, 
ainda, que o Gestor da Meta, 
o desembargador Leandro 
dos Santos, tem acompa-
nhado todo o desenrolar 
das atividades dentro da 
programação estabelecida, 
e se mostra confiante que o 
TJPB ser bem-sucedido ao 
final do exercício.

O coordenador Bezer-
ra assinalou, por fim, que 
se trata de um trabalho em 
conjunto com a Correge-
doria de Justiça, visto que 
o desembargador Arnóbio 
Alves determinou aos juízes 
corregedores fiscalizar o 
cumprimento dos atos pro-
cessuais dentro dos prazos 
nas inspeções e correições.

Nas comarcas e varas, 
os servidores e assesso-
res, também têm auxilia-

dos nas tarefas.
“O Tribunal de Justiça 

da Paraíba ao priorizar os 
trabalhos da Meta 4/CNJ 
revela o seu firme propó-
sito de celeridade proces-
sual nos feitos que apuram 
desvios de conduta e de 
recursos públicos, aten-
dendo assim, um anseio da 
sociedade em ver resposta 
rápidas aos malfeitos de 
gestores públicos”, afirmou 
o juiz Aluizio Bezerra.

O grupo especial é 
formado pelos juízes João 
Batista de Vasconcelos, 
Jailson Shizue Suassu-
na, Fábio José de Oliveira 
Araújo, Keops de Vascon-
celos Amaral Vieira Pires, 
Leonardo Paiva de Sousa 
Oliveira, Agamenilde Dias 
de Arruda, Claudio Pinto 
Lopes e, Antônio Eugênio 
Leite Ferreira Neto.

O trabalho desenvolvid 
o alcança todas as comar-
cas do Estado que importa 
na tramitação prioritária 
desses processos e o julga-
mento do que se encontra 
regularmente instruídos.

Entrou em vigor ontem 
(18) o novo Código de Proces-
so Civil (Lei nº 13.105/15), e 
buscando debater diversos 
aspectos relacionados à nova 
legislação, no direito pro-
cessual civil, com aplicação 
direta ou subsidiária à maio-
ria dos processos judiciais, a 
Escola Superior da Magistra-
tura (Esma) promoveu uma 
oficina para debater com 
magistrados do Judiciário es-
tadual a respeito da temática 
do ‘Novo CPC e do Direito In-
tertemporal’.

A oficina foi ministrada 
pelo juiz da 3ª Vara da Famí-
lia da Comarca de Campina 
Grande, Fábio José de Olivei-
ra Araújo, na própria sede 
da instituição de ensino, em 
João Pessoa. O debate reuniu 
mais de 40 juízes com atua-
ção, exclusivamente, na área 
cível do Estado.

No primeiro momento, 
o palestrante fez questão de 
ressaltar aos magistrados 
que era um dia de transição. 
“Estamos passando de um 
estado pra outro, do estado 
regulado pelo CPC antigo de 
1973 para o estado regula-
do pelo novo CPC de 2015. 
Essa mudança traz impacto 
nos processos que estão em 
andamento, ou seja, essas 
ações não foram extintas e 
nem deixaram de existir de 
ontem pra hoje”.

Fábio José, que é entu-
siasta do novo CPC, afirmou 
que no início a nova legis-
lação vai trazer um certo 
trabalho redobrado pelos 
magistrados, no que se diz 

respeito ao estudo para sua 
aplicação. “O CPC de 1973 já 
não representava o momen-
to que a sociedade mundial 
vive, em especial a brasileira. 
O novo código cria e estabe-
lece um novo ambiente para 
discussão do Processo Civil”, 
ressaltou.

Quanto à questão de 
dar mais e mais celerida-
de às ações judicais com a 
entrada em vigor da Lei nº 
13.105/15, o conferencista 
assegurou que o novo códi-
go não veio para acelerar os 
julgamentos e apreciação 
dos feitos. “Esse novo Código 
veio pra trazer instrumentos 
que vão possibilitar uma pu-
rificação do processo, com 
decisões mais justas e qua-
lificadas, e na medida que 
esses instrumentos sejam 
colocados em prática espe-
ramos ter uma duração mais 
razoável”.

Outro destaque apon-
tado pelo juiz-palestrante 
Fábio José, sobre a nova le-
gislação, diz respeito à conci-
liação e à mediação. “O Poder 
Judiciário não abarca todos 
os conflitos de uma socieda-
de gigantesca como a brasi-
leira, de uma sociedade con-
flituosa e moderna. Então, a 
ideia é de utilizarmos meca-
nismos que invistam em so-
luções consensuais”.

Em Campina
Dando continuidade ao 

debate sobre o novo Código 
de Processo Civil, acontece-
rá, no dia 1º de abril, a partir 
das 10h, uma oficina em CG.

Os governadores do 
Nordeste manifestaram on-
tem, através de uma nota, 
repúdio contra a decisão do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
de abrir processo de impea-
chment contra a presidente 
Dilma Rousseff. Assinaram 
o manifesto: Ricardo Couti-
nho (PSB/PB); Robinson Fa-
rias (PSD/RN); Flávio Dino 
(PCdoB/MA); Camilo Santa-
na (PT/CE); Rui Costa (PT/
BA); Paulo Câmara (PSB/
PE); Wellington Dias (PT/
PI); Jackson Barreto (PMDB/
SE) e Renan Filho (PMDB/
AL).

“Gerações lutaram para 
que tivéssemos plena de-
mocracia política, com elei-
ções livres e periódicas, que 

devem ser respeitadas. O 
processo de impeachment, 
por sua excepcionalidade, 
depende da caracterização 
de crime de responsabilida-
de tipificado na Constitui-
ção, praticado dolosamente 
pelo presidente da Repúbli-
ca. A decisão de abrir o pro-
cesso decorreu de propósi-
tos puramente pessoais, em 
claro e evidente desvio de 
finalidade. 

Diante deste quadro 
os governadores da região 
anunciaram posições contrá-
rias ao impeachment nos ter-
mos apresentados, e estarão 
mobilizados para que a sere-
nidade e o bom senso preva-
leçam. Em vez de golpismos, 
o Brasil precisa de união, diá-
logo e decisões capazes de 
retomar o crescimento eco-
nômico, com a distribuição 
de renda”, diz a nota assinada 
pelos governadores. O TJ divulgou, ontem, o 1o lote de sentenças referente ao julgamento de ações de improbidade e crimes contra a administração pública

Tribunal de Justiça condena 41 
agentes públicos por improbidade

Estudantes conhecem usina no TCE

NA PARAÍBA

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Magistrados debatem 
o novo CPC em JP

SaiBa maiS

Algumas das principais mudanças da Lei no 13.105/15:

Conciliação
O réu chamado primeiro para a conciliação e depois para 

defesa. Serão criados centros especiais para conciliação.

Ações Coletivas
Novas decisões devem seguir decisões passadas de 

qualquer juízo hierarquicamente superior.

Divórcio
Casais podem escolher pela separação ou partir direta-

mente para divórcio.

Pensão Alimentícia
Prazo de dez dias para pagar dívida de pensão. Caso 

ultrapasse o prazo, o devedor é preso no regime semiaberto.

“Assistam, participem e 
divulguem, a fim de poder-
mos demonstrar a todos que 
é possível fazer deste um 
mundo melhor”. O pedido 
foi feito, na manhã de on-
tem, pelo conselheiro Arthur 
Cunha Lima, a quase 100 es-
tudantes de três universida-
des paraibanas presentes à 
exposição sobre a mini usina 
de energia fotovoltaica a ser 
brevemente inaugurada no 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, organismo por ele presi-
dido.

Conduzidos por profes-
sores da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFPB) e 
Centro Universitário de João 

Pessoa (Unipê), os estudantes 
tomaram conhecimento de 
detalhes técnicos, vantagens 
e benefícios do sistema foto-
voltaico durante palestra do 
engenheiro José Carlos Tor-
mim, representante da MTCE 
Comércio e Serviço de Insta-
lações Técnicas, empresa com 
sede em Brasília e executora 
do projeto da miniusina.

Na ocasião, o conselhei-
ro Arthur Cunha Lima falou 
do pioneirismo do TC parai-
bano – um dos poucos orga-
nismos públicos brasileiros 
e o primeiro do Estado a dis-
por de eletricidade por siste-
ma fotovoltaico – e revelou 
que a iniciativa já desperta 
o interesse dos congêneres. 
“Somos procurados por ou-

tros tribunais interessados 
em adotar a mesma provi-
dência”, contou.

Tormim explicou que a 
conversão direta da luz solar 
em eletricidade representa a 
solução mais acessível, limpa 
e viável de geração elétrica, 
notadamente no Brasil, onde 
os níveis de insolação estão 
entre os mais altos do plane-
ta. Expôs os benefícios para o 
meio ambiente e a economia, 
de vez que o sistema possibi-
lita a concessão de incentivos 
tributários (assim já ocorre 
em 15 Estados) além do re-
torno financeiro cada vez mais 
rápido e seguro aos usuários.

No TCE, mais de 350 
painéis instalados sobre o 
teto do bloco onde funciona 

a Auditoria – também vistos 
pelos visitantes – vão gerar, 
no mínimo, 91,52 kWp (qui-
lowatt-pico) de energia elé-
trica. Além de proporcionar 
a redução da conta de luz, a 
miniusina ainda poderá ex-
portar a produção excedente 
de eletricidade para a rede 
pública à qual se conectará.

A equipe das três Univer-
sidades foi composta pelos 
professores Euler Cássio Ta-
vares de Macedo, Carlos Al-
berto de Souza Filho, Fabiano 
Fragoso, Camila Seibel, Kleber 
Carneiro, Rogério Klupel, João 
Marcelo Dias (UFPB), José Be-
zerra de Menezes Filho, Diana 
Moreno, Valmerim Trindade, 
Manoel Alves (IFPB) e Evelyne 
Pereira (Unipê).



Pesquisadores de CG 
participam de reunião 
sobre zika vírus na Suíça
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Prefeitura tem prazo de 
48 horas para encaminhar 
cronograma atualizado

MPPB encontra irregularidades
INSPEÇÃO NAS OBRAS DA LAGOA

Algumas irregularidades 
na implantação dos sistemas 
elétrico e hidráulico e tam-
bém de arborização foram 
detectadas durante inspeção 
realizada na manhã de ontem, 
pelo Ministério Público esta-
dual, nas obras de revitaliza-
ção do Parque Solon de Luce-
na (Lagoa), em João Pessoa.

A inspeção foi realizada 
pelo promotor João Geraldo 
Barbosa, da 2ª Promotoria do 
Meio Ambiente e Patrimônio 
Social de João Pessoa após o 
secretário de Infraestrutura 
da capital, Cássio Andrade, 
se recusar a detalhar a fase 
de andamento das obras no 
Parque Solon de Lucena, du-
rante audiência na tarde de 
anteontem. Na audiência, o 
secretário se limitou a infor-
mar que o cronograma inicial 
de entrega das obras é junho 
deste ano. “A data está man-
tida, mesmo porque a obra 
está 75% concluída”, teria ar-
gumentado Cássio Andrade.

Vários órgãos da Prefei-
tura Municipal de João Pes-
soa – Seman, Semob, Seinfra, 
Sedurb, Institutos do Patri-
mônio Histórico e Artístico 

Nacional e do Estado (Iphan 
e Iphaep), Conselhos Regio-
nais de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU) e de Engenharia 
e Agronomia (Crea) acompa-
nharam a inspeção. 

Ao final da inspeção, o 
promotor João Geraldo reve-
lou que a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa tem prazo 
de 48 horas para encaminhar 
o cronograma atualizado da 
obra. “Negar requisição do 
Ministério Público é crime 
previsto na Lei da Ação Civil 
Pública”, enfatizou o repre-
sentante do MP paraibano. 
Ele também concedeu 15 
dias para os demais órgãos 
encaminharem relatório téc-
nico ao Ministério Público.

João Geraldo informou 
ainda que após a entrega dos 
relatórios dos órgãos e o cro-
nograma da prefeitura, fará 
um relatório, podendo ocor-
rer em nova inspeção para 
saber se tudo foi cumprido 
como determinado. “Antes da 
inauguração vamos realizar 
uma vistoria geral nesse lo-
cal”, garantiu o promotor.

Durante entrevista no 
Parque Solon de Lucena, João 
Geraldo disse que o importan-
te é evitar que as obras se es-
tendam até a véspera das elei-
ções. Ele também destacou a 
falta de acessibilidade após a 
construção dos novos abrigos 
para passageiros dos ônibus 
urbanos da capital. O repre-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Promotor João Geraldo Barbosa encontrou irregularidades nos sistemas elétrico e hidráulico e também de arborização na Lagoa

sentante do MP lembrou das 
duas grandes tragédias ocor-
ridas na Lagoa. A primeira 
quando um barco do Exército 
afundou provocando as mor-
tes de 35 pessoas na tarde 
do dia 24 de agosto de 1975. 
A outra foi quando o chão de 
uma residência da Rua Treze 
de Maio cedeu e uma jovem 
caiu no esgoto que passava 
dentro do imóvel. O corpo foi 
retirado já na Lagoa.

Saiba mais

l AÇÃO CONTRA A PREFEITURA

A ação contra a Prefeitura de João Pessoa, instaurada pela 2ª Promotoria de De-
fesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social da capital, é datada do dia 13 de agosto 
de 2014. O inquérito apura se há infração às leis ambientais 9.605/1988 (que versa 
sobre atividades lesivas ao meio ambiente), Lei 6.938/81 (que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente) e a Lei 6.766/1979 (sobre o parcelamento do solo urbano).

A terceira compo-
sição do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) che-
gará hoje a João Pes-
soa. A entrega de mais 
um trem faz parte da 
aquisição de oito com-
posições concretizada 
pela CBTU, que vem 
modernizando o siste-
ma de trens urbanos 
de João Pessoa e da 
sua Região Metropoli-
tana. Esse trem entrará 
em operação comercial 
até o fim do primeiro 
semestre deste ano.

O comboio compos-
to por três carretas car-
regadas com o trem saiu 
da cidade de Barbalha, 

no Ceará, na manhã 
de quinta-feira (17). O 
VLT será descarregado 
amanhã na cidade de 
Cabedelo e já na segun-
da-feira técnicos da em-
presa Bom Sinal iniciam 
a montagem do trem. 
Os testes começam den-
tro de um mês.

Mais cinco
Até o final do pro-

jeto de moderniza-
ção do sistema local, 
a CBTU receberá mais 
cinco trens novos. Duas 
composições do VLT 
estão em operação co-
mercial desde janeiro 
do ano passado.

CBTU João Pessoa 
recebe terceiro VLT 

NOVO TREM

Composição entrará em operação ainda neste semestre 

A Justiça Federal na Pa-
raíba deferiu o pedido de 
liminar em ação ordinária 
movida pelo professor Laer-
cio Losano em face da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), proibindo os empre-
gados da Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) de participarem das 
eleições da Universidade na 
escolha da lista tríplice para 
os cargos de reitor e vice-rei-
tor ou em quaisquer atos re-
ferentes às eleições para os 
mencionados cargos, até a 
apreciação dos pedidos em 
sentença definitiva.

A decisão, proferida 
pelo juiz federal João Pereira 
de Andrade Filho, substituto 
da 1ª Vara Federal, de quin-
ta-feira (17), suspendeu os 
efeitos do inciso III, do art. 
3º da Resolução 02/2016, 
do Conselho Universitário 
da UFPB, que considerava 
os membros do corpo-técni-
co do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley como inte-
grantes do universo da Co-
munidade Universitária.

“A Ebserh e UFPB pos-
suem naturezas jurídicas 
distintas e quadros de pes-
soal autônomos e incomu-

nicáveis. O direito a voto 
dos empregados da Ebserh 
nas eleições para os cargos 
de reitor e vice-reitor cons-
tituiria inegável afronta aos 
ditames da Lei 12.550/2011 
(que cria a empresa públi-
ca), e à própria relação con-
tratual firmada entre aque-
las instituições”, afirmou o 
juiz federal.

O juiz declarou que não 
haveria sentido em outorgar 
aos empregados da Ebserh 
a aptidão para participar de 
forma ativa de ações que ve-
nham a definir as diretrizes 
institucionais e acadêmicas 

da universidade. “Ainda que 
aquela empresa pública este-
ja vinculada contratualmente 
à UFPB, os seus empregados 
estão submetidos a regime 
jurídico diverso daquele ao 
qual estão submetidos os 
servidores da universidade, 
e não há, por parte dos em-
pregados da Ebserh, qual-
quer dever de obediência ou 
subordinação em relação ao 
reitor da UFPB”, decide.

O primeiro turno das 
eleições da UFPB está mar-
cado para o próximo dia 13 
de abril e o segundo turno 
para o dia 27.

Funcionários da Ebserh não podem votar
ELEIÇÕES DA UFPB

A Algar Tech, multinacio-
nal brasileira que integra so-
luções de TIC e BPO, está com 
18 vagas abertas na área de Te-
lecom na Paraíba, nas cidades 
de João Pessoa, Patos, Campina 
Grande e Sousa. As oportuni-
dades são nos cargos de técni-
cos de infraestrutura elétrica 
júnior, pleno e sênior, técnicos 
de transmissão júnior, pleno e 
sênior, técnico de redes pleno e 
vistoriador de redes pleno. 

Os interessados devem 
enviar o currículo até dia 21 de 
março para o e-mail recruta-
mento@cscalgar.com.br, citan-
do o cargo no assunto. 

Requisitos:
Técnico de infraestrutura 

elétrica júnior - ensino técnico 
cursando em refrigeração, elé-
trica ou mecânica, dois anos 
de experiência, vivência em 

sistemas elétricos AC/DC de 
estações de telecomunicações, 
conhecimento específico, ex-
periência com climatização, 
banco de baterias, GMG gera-
dor, fonte, subestação e SPDA, 
carteira de habilitação B e Crea. 

Técnico de infraestrutu-
ra elétrica pleno ou sênior - 
ensino técnico completo em 
refrigeração, elétrica ou me-
cânica, dois anos de experiên-
cia, vivência em sistemas elé-
tricos AC/DC de estações de 
telecomunicações, conheci-
mento específico, experiência 
com  climatização, banco de 
baterias, GMG  gerador, fonte, 
subestação e SPDA,  carteira 
de habilitação B e Crea.

Técnico de transmissão 
júnior - curso técnico (telecom, 
eletrônica ou eletrotécnica), 
conhecimento de equipamen-
tos PDH, SDH, PCM e rádios, 

sistemas irradiantes, equipa-
mentos de medição, fibra óp-
tica e rede metálica e noções 
básicas de tecnologia SDH e 
sincronismo, dois anos de ex-
periência na função, carteira 
de habilitação B e Crea. 

Técnico de transmissão 
pleno - curso técnico (telecom, 
eletrônica ou eletrotécnica), 
conhecimento de equipamen-
tos PDH, SDH, PCM e rádios, 
tecnologia SDH, sincronismo, 
sistemas irradiantes, equipa-
mentos de medição, fibra ópti-
ca e rede metálica, três anos de 
experiência na função, carteira 
de habilitação B e Crea. 

Técnico de transmissão 
sênior - curso técnico (telecom, 
eletrônica ou eletrotécnica), 
superior cursando em áreas 
afins, conhecimento de equi-
pamentos PDH, SDH, PCM e 
rádios, tecnologia SDH, sincro-

nismo, sistemas irradiantes, 
equipamentos de medição, fi-
bra óptica e rede metálica, cin-
co anos de experiência, carteira 
de habilitação B e Crea. 

Técnico de redes pleno - 
2º grau técnico completo, ex-
periência de um e dois anos 
em instalação de fibras ópticas, 
passagem e fusão de fibras; 
implantação, abertura e fecha-
mento de caixa de emendas 
ópticas; limpeza de conectores 
e acomodação de fibras, dispo-
nibilidade para trabalho em es-
cala com sobreaviso, e carteira 
de habilitação B. 

Vistoriador de rede ple-
no - Ensino Médio completo, 
experiência mínima de seis 
meses em percorrer rotas de 
redes ópticas aéreas e subter-
râneas identificando pontos de 
possíveis falhas ou rompimen-
tos e carteira de habilitação B.

Algar Tech abre 18 vagas de trabalho na PB
TELECOMUNICAÇÕES

FOTO: Divulgação
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Pesquisadores de CG participam 
de reunião sobre zika na Suíça
Evento é realizado pela 
Organização Mundial de 
Saúde em Genebra 

As médicas Adriana 
Melo e Melânia Amorim, 
presidente e presidente de 
honra e pesquisadora sê-
nior do Instituto de Pesquisa 
Professor Joaquim Amorim 
Neto (Ipesq),  localizado em 
Campina Grande, estão na 
Suíça. Elas participam da re-
união dos departamentos de 
saúde materna, neonatal, da 
criança e do adolescente, da 
saúde mental e do abuso de 
substâncias, nutrição para a 
saúde e desenvolvimento e 
saúde e pesquisa reproduti-
va da Organização Mundial 
da Saúde.  Iniciado quinta-
feira, o evento termina hoje 
em Genebra.

O encontro tem o obje-
tivo de elaborar orientações 
para avaliação e manejo da 
microcefalia, síndrome de 
Guillain-Barré, práticas de 
alimentação infantil e o cui-
dado de mulheres grávidas 
no contexto da transmissão 
do zika vírus. Para isso, a 
OMS convidou especialistas 
em medicina fetal, obstetras, 
epidemiologistas, infectolo-
gistas e virologistas de todo 
o mundo para apresentar as 
pesquisas sobre a transmis-
são do zika. A ideia é que eles 
possam produzir um docu-
mento com diretrizes de con-
duta para os casos relaciona-
dos ao zika. 

Primeira pesquisadora 

no mundo a estabelecer a re-
lação dos novos padrões de 
microcefalia com o zika vírus, 
a médica Adriana Melo disse 
que a participação do insti-
tuto campinense na reunião 
da OMS mostra o respeito da 
comunidade científica com as 
pesquisas realizadas em Cam-
pina Grande. "É um reconhe-
cimento importante. O nosso 
conhecimento, hoje, é referên-
cia para o mundo", afirmou a 
presidente do Ipesq.

Para a doutora Melania 
Amorim, que tem pós-dou-
torado pela própria OMS, a 
partir da reunião em Gene-
bra será possível estabelecer 
mais parcerias para o desen-
volvimento de projetos. "Isso 
é fruto do reconhecimento 
do trabalho sério que o Ipesq 
vem desenvolvendo”, avaliou 
a pesquisadora. Ela já parti-
cipou da elaboração de vá-
rias diretrizes do organismo 
internacional, incluindo a de 
indução do parto e hiperten-
são na gravidez.

O Ipesq é uma organi-
zação civil de fins não eco-
nômicos, de caráter filantró-
pico, fundada em 2008 em 
Campina Grande.  O grupo  
tem atuado em parceria nas 
atividades de pesquisa com 
a Universidade Estadual de 
Campinas-SP (Unicamp), a 
Faculdade de Medicina/USP, 
a Universidade Estadual da 
Paraíba, a Universidade Fe-
deral de Campina Grande e 
o Instituto de Medicina In-
tegral Professor Fernando 
Figueira - IMIP/PE.

A Polícia Militar recu-
perou vários objetos rouba-
dos e deteve dois suspeitos 
de roubo e um suspeito de 
receptação, na quinta-feira 
(17), no Portal do Poço, na 
cidade de Cabedelo.

Policiais militares da 6ª 
Companhia Independente 
receberam informações do 
Núcleo de Inteligência sobre 
os suspeitos do assalto a uma 

residência ocorrido na Praia 
do Jacaré, onde uma família 
havia sido feita refém, e so-
bre um local que funcionava 
como ponto de receptação 
dos objetos roubados por es-
ses suspeitos. 

Chegando ao local in-
dicado, os policiais apre-
enderam dois adolescentes 
suspeitos de participar do 
assalto e prenderam Tiago 

Mateus da Silva, de 28 anos, 
suspeito de receptação do 
material roubado. Com eles 
foram apreendidas duas 
motocicletas, celulares, reló-
gio, aparelhos de som e um 
notebook.    

Os adolescentes foram 
encaminhados à delegacia 
especializada e o suspeito de 
receptação ao distrito inte-
grado de Manaíra. 

Com eles foram apreendidas duas motos, celulares, relógios, aparelhos de som e um notebook

PM detém dois suspeitos de 
roubo e um por receptação

EM CABEDELOGoverno realiza manejo 
clínico na segunda-feira

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), reali-
za na próxima segunda-feira 
(21) o manejo clínico da 
dengue, zika e chikungunya. 
O evento, que será realizado 
das 8h ao meio-dia, no audi-
tório da Reitoria da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
é voltado para profissionais 
médicos, enfermeiros e co-
ordenadores de Vigilância 
Epidemiológica e de Atenção 
Básica da 1ª, 2ª e 12ª Gerên-
cia Regional de Saúde. Estão 
sendo disponibilizadas 600 
vagas. O objetivo do manejo 
clínico é alertar esses pro-
fissionais para identificar 
precocemente os pacientes 
sintomáticos. 

Durante toda a manhã 
serão abordados temas como 
sinais, sintomas, diagnósti-
co e tratamento da dengue, 
zika e chikungunya. “Além do 
comportamento dessas do-
enças, abordaremos também 
a parte de Vigilância Epide-
miológica, onde orientamos 
os coordenadores e os pro-
fissionais de saúde de como 
notificar um caso, como 
encaminhar uma amostra 
e encerrar esses casos no 
sistema”, explicou a geren-
te operacional de Vigilância 
Epidemiológica, Izabel Sar-
mento.

Izabel lembrou que os 
manejos clínicos vêm sendo 
realizados desde 2012 e têm 
contribuído para a sensibi-
lização dos profissionais da 
saúde. “A maior prova disso 
é a redução no número dos 
óbitos. O objetivo do Gover-
no do Estado é melhorar a 

assistência voltada para es-
ses pacientes, então o ma-
nejo clínico é uma grande 
oportunidade de atualizar e 
qualificar esses profissionais 
para que possam identificar 
precocemente essas doen-
ças, a fim de evitar a evolu-
ção para gravidade ou óbito”. 

A gerente de Vigilân-
cia Epidemiológica lembrou 
ainda que a SES deu início, 
em fevereiro deste ano, ao 
processo de qualificação dos 
profissionais de toda a rede 
hospitalar pública e privada. 
Visando dar continuidade a 
esse processo, está iniciando 
agora com os profissionais 
que trabalham na Atenção 
Básica, ou seja, aqueles que 
estão mais próximos dos pa-
cientes. “Assim, ao chegar um 
paciente com a sintomatolo-
gia, esses profissionais pode-
rão identificar os primeiros 
sintomas e sinais de um qua-
dro de dengue, zika e chikun-
gunya, e a partir daí, iniciar 
o manejo desses pacientes, 
para que não evoluam para 
a gravidade nem para óbito, 
pois sabemos que na maioria 
das vezes esses óbitos são 
evitáveis”, concluiu Izabel 
Sarmento.

4ª Macro
O manejo clínico da den-

gue, zika e chikungunya para 
municípios da 8ª GRS, região 
da 4ª Macro, foi realizado 
na tarde de ontem, no Mu-
nicípio de São Bento, abran-
gendo também os demais 
municípios: Belém do Brejo 
do Cruz, Bom Sucesso, Brejo 
do Cruz, Catolé, Jericó e Mato 
Grosso. 

Visando dar mais segurança àque-
les que irão pegar as estradas parai-
banas no período da Semana Santa, 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
intensificou os trabalhos de recolhi-
mento de animais soltos nas rodovias. 
Do dia 1º de janeiro até quinta-feira 
(17), foram apreendidos 393 animais 
nas rodovias federais do Estado. Ao 
longo do ano de 2015, a PRF registrou 
150 acidentes envolvendo animais na 
Paraíba. Estas ocorrências geraram 22 
pessoas feridas gravemente e quatro 
mortes.

A PRF vem trabalhando nessa cau-
sa e, em decorrência disso, houve um 
aumento significativo no recolhimen-
to de animais, passando de 547 em 
2014, para 1.862 em 2015. Uma média 
de 155 animais apreendidos por mês.

Entre os mais encontrados estão 

cavalos, jumentos e burros. O jumento 
é o responsável por grande parte dos 
acidentes automobilísticos, já que se 
trata de um animal escuro e de reação 
lenta, que demora a sair da pista. Ou-
tros animais de cores escuras também 
representam um perigo aos motoris-
tas, principalmente no período notur-
no devido à limitação de visibilidade.

O dono do animal precisa saber 
que a conduta de soltar o bicho em 
vias públicas configura crime previsto 
no Art. 31 da Lei de Contravenções 
Penais. Além disso, o proprietário é 
responsável por todo e qualquer dano 
ocasionado pelos animais, sejam da-
nos materiais ou, nos casos mais gra-
ves, danos aos ocupantes de veículos, 
que vão do ferimento à morte. Nesses 
casos, ele responde na esfera penal, 
pois passa a ser crime.

PRF intensifica trabalho de 
recolhimento de animais

NAS RODOVIAS

Sete acusados 
de homicídio 
são presos com 
armas e drogas

Classificados 
do CFO da 
Polícia Militar 
são convocados

O Governo do Estado está 
convocando os 69 habilitados 
no exame de saúde do Curso 
de Formação de Oficiais da Po-
lícia Militar para realizarem, 
nos dias 29 e 30 deste mês, o 
exame de aptidão física. A lista 
dos convocados foi publicada 
no site www.pm.pb.gov.br, na 
área destinada aos concursos.

A avaliação, que ocorre-
rá no Ginásio de Esportes do 
Centro de Educação, na Rua 
Dr. Francisco de Assis Velo-
so, S/N, Mangabeira VII, em 
João Pessoa, terá início às 7h, 
sendo permitido o acesso de 
candidatos ao local do exame 
até as 8h. 

De acordo com o Núcleo 
de Recrutamento e Seleção da 
Polícia Militar, os candidatos 
devem apresentar um docu-
mento de identificação com 
foto. O candidato que não se 
apresentar dentro do horário 
previsto será eliminado.

Para a realização do exa-
me o candidato deve estar 
trajando, obrigatoriamente, 
roupa adequada para ativida-
de física, conforme descrito 
no edital, não sendo permi-
tido o uso de nenhum outro 
meio que ofereça melhor 
desempenho, como luvas ou 
sapatilhas com pregos.

A Polícia Militar, com 
apoio da Polícia Civil, apre-
endeu, na tarde de quinta-
-feira (17), sete acusados de 
assassinar Danilo da Silva 
Mousinho, na manhã do mes-
mo dia, na cidade de Itabaia-
na. Com os suspeitos foram 
apreendidos arma de fogo, 
arma branca, drogas e ainda 
objetos da vítima, que foi es-
quartejada.

Através de informações 
captadas pelo Núcleo de In-
teligência do 8º Batalhão re-
lativas ao homicídio, policiais 
da mesma unidade iniciaram 
diligências e terminaram por 
prender Thyalison Bruno 
Evangelista de Brito, de 20 
anos; Walesk Araújo da Silva, 
de 19 anos; Maria Betânia Pe-
reira, de 41 anos, e apreender 
quatro adolescentes.

Na residência onde os 
suspeitos foram detidos, 
foi encontrada uma camisa 
suja de sangue e manchas 
de sangue espalhadas, tendo 
os suspeitos confirmado que 
esquartejaram a vítima com 
uma picareta. Ainda foram 
apreendidos com eles o ce-
lular de Danilo Mousinho, 90 
papelotes de maconha e um 
revólver calibre 38 com mu-
nições, além da picareta e fa-
cas utilizadas no homicídio. 

Posteriormente, ainda 
se verificou que o revólver 
apreendido na ação fora rou-
bado de um segurança em 
assalto realizado à agência 
dos Correios de Assunção. Os 
suspeitos foram encaminha-
dos à 9ª Delegacia Seccional 
da cidade de Itabaiana.

FOtO: Secom-PB
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Dia de São José tem prenúncio 
de bom inverno para este ano
Previsão de chuva para hoje 
alimenta esperança de boa 
colheira para os agricultores 

A crença popular e os es-
tudos científicos acreditam 
que, hoje – o tradicional Dia 
de São José -, será de chuvas, 
o que representa prenúncio 
de bom inverno para este ano. 
Enquanto a Aesa (Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas) e o 
Instituto Nacional de Meteoro-
logia anunciam que o inverno 
será bom em 2016 se as águas 
do Atlântico Sul continuarem 
aquecidas, Antonio Barbalho, 
conhecido como o índio Raqué, 
de Baía da Traição, demonstra, 
com sua experiência de obser-
vador da natureza, que o mel 
das abelhas litorâneas ainda 
não açucarou, daí a crença ge-
ral de que haverá um inverno 
razoável na Paraíba, considera-
do a salvação da lavoura, após 
três anos consecutivos de seca.

Marle Bandeira, meteo-
rologista da Aesa, informa que 
“as previsões feitas até agora 
incluem chuva até o dia 19 de 
março”. Esta data, que tradicio-
nalmente é consagrada a São 
José, é considerada estratégi-
ca pela mística popular para 
definir um inverno bom. Já a 
meteorologista Cláudia Rickes, 
da Fundação Cearense de Me-
teorologia e Recursos Hídricos, 
desmistifica a crença do rela-
cionamento de boas chuvas 
com o Dia de São José e explica: 
“A partir do dia 19 de março os 
raios solares são mais fortes no 
Nordeste, principalmente no 
Ceará, que está mais próximo 
da linha do Equador. Este fenô-
meno, que pode acontecer an-
tes de 20 de março ou um pou-
co depois, marca o surgimento 
do Equinócio, quando ocorrem 
as mudanças de estações nos 
Hemisférios”.

A notícia de inverno bom 
em 2016 para a Paraíba foi 
dada há 120 dias, no auditório 
da Associação dos Plantadores 
de Cana do Estado da Paraíba 
(Asplan), pelo meteorologista 

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

da Aesa, Flaviano Fernandes 
Ferreira. Segundo ele, “2016 
poderá ser melhor de chuva na 
Paraíba se as águas do Atlânti-
co Sul continuarem aquecendo. 
Este fenômeno concentrará 
mais chuvas no Litoral”, expli-
cou. “O aquecimento das águas 
do Atlântico é significativo para 
a evaporação da água e a conse-
quente formação de nuvens em 
todo o Litoral brasileiro”.

Aquecimento
E como pode acontecer 

este aquecimento?.  Tudo de-
pende da corrente equatorial 
proveniente da África, que 
ora esquenta o Atlântico e que 
poderá se juntar à diminuição 
de temperatura do El Niño no 
Pacífico trazendo chuvas para 
o Litoral do Brasil nos meados 
de abril ou maio. 

A expectativa dos meteo-
rologistas se concentra no en-
fraquecimento do El Niño, que 
poderá apresentar esses sinais 
entre 15 e 31 deste mês. Os 
meteorologistas também afir-
mam que as chuvas de janeiro 
a março são muito influencia-
das pela localização do vórtice, 
aquelas espirais que se for-
mam sobre o mar, próximas ao 
continente, facilmente vistas 
pelos leigos. Quando os vórti-
ces têm o centro voltado para 
dentro do continente, não ha-
verá chuva. Mas, se estiver so-
bre o oceano e com as bordas 
próximas ao continente, com 
certeza as chuvas se formarão. 
Já os profetas da chuva – entre 
eles Raqué -, acreditam que se 
o dia 1º de janeiro amanhecer 
com a barra virada para o nas-
cente, é indicativo de chuva. 
Ou se o pássaro joão-de-bar-
ro construir sua casa com a 
frente voltada para o oeste, o 
período de chuvas será bom. 
A ocorrência ou não de chu-
vas não será comemorada este 
ano pela tradicional passeata 
do Dia de São José, realizada 
pelos alunos da Escola Viva 
Olho do Tempo, em Gramame, 
no Sul de João Pessoa. Motivo: 
“as comunidades participan-
tes se sentiram desmotivadas”, 
informou Flávia Araújo, secre-
tária educativa da entidade.

Mantendo uma tradição secu-
lar, os sertanejos apostam todas as 
cartas, com relação ao inverno, na 
experiência registrada hoje, por 
ocasião da comemoração alusiva ao 
Dia de São José. Se chover no dia 19 
de março, é sinal que o ano vai ser 
bom para a agricultura. Na Região 
Metropolitana de Patos dois muni-
cípios estão em festa, com a cele-
bração do padroeiro: São José de 
Espinharas e São José do Bonfim, 
onde os católicos vêm celebrando 
o novenário e as quermesses, com 
encerramento da programação reli-
giosa e social neste sábado.

A prece, em sua maioria, está 
destinada ao acúmulo de água, já 
que, em que pesem as boas preci-
pitações, os principais reservatórios 
não vêm reagindo. Para se ter uma 
ideia, em Patos já choveu cerca de 
300 milímetros, ou seja, 39% do in-
verno regular, cuja média anual é de 
749,67mm. A maior preocupação re-
side no nível das águas de Coremas 
(capacidade 591.646.222 metros cú-
bicos, com nível atual de 53.822.930, 
ou seja, 9,1%). Mãe D’água, que 
complementa o complexo e tem 
capacidade para 567.999.136, en-
contra-se com 75.877.586 (13,4%). 
Jatobá e Farinha, que têm capaci-
dade de 25 milhões e 17,5 milhões, 
respectivamente, estão com menos 

Dois municípios já comemoram com 
festa na região Metropolitana  

em Patos

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

As últimas chuvas registradas 
na região de Sousa animaram os 
agricultores. Muitos que planta-
ram durante as chuvas de janeiro 
esperavam que o mês de feverei-
ro também fosse favorável, mas 
o acumulado de chuvas só che-
gou a 60 mm.

Para complicar ainda mais a 
situação, só voltou a chover no 
Sertão no final da primeira quin-
zena de março. Em muitos locais 
a lavoura não suportou a ausência 
de água e acabou definhando ge-
rando prejuízo para muitos.

Nos últimos dias o cenário foi 
modificado com o registro de chu-
vas em todo o Sertão. Se as chuvas 
não chegaram a tempo de salvar 
a plantação, as esperanças agora 
estão voltadas para a recuperação 
hídrica dos açudes e do surgimen-
to de pastagem para os animais.

A fé é reforçada com o Dia de 
São José. O colono Aílton Lima, 
morador do antigo perímetro ir-
rigado de São Gonçalo, na região 

de Sousa, afirma que a data é im-
portante para o homem sertanejo. 
“Nesses tempos de seca, o agricul-
tor se pega com tudo. Fortalece-
mos nossa fé em Deus e pedimos 
também a São José para interce-
der junto a Jesus para acabar com 
esse sofrimento no nosso Sertão”, 
disse. Para muitos, se a água cair 
do céu no Dia de São José é sinal 
de boas chuvas no Sertão até o 
mês de março. Segundo os mais 
experientes, a quadra invernosa 
na região se estende entre os me-
ses de fevereiro e maio.

Maria dos Remédios, mora-
dora do Sítio Boa Esperança, no 
município do Lastro, distante 36 
km de Sousa, afirma que na sua 
comunidade todo são devotos 
de São José e costumam sempre 
acender uma vela para o santo 
das chuvas. “Aqui no sítio é as-
sim. Na noite de São José você 
passa nas estradas e vê aquele 
monte de velas acesas nas casas. 
O povo tem muita fé. Tem as no-
venas na igreja e o padre pede 
pra gente rezar e pedir melhoria 
pra vida da gente”, afirmou. 

Chuvas voltam a cair na região
Em apenas quatro dias o acu-

mulado de chuvas no município de 
Nazarezinho chegou a 276.5 mm.  
Na comunidade de Timbaúba, 
zona rural de Nazarezinho, o índi-
ce pluviométrico chegou a 106 mm 
durante a semana. O fator impor-
tante das chuvas na região de Na-
zarezinho se traduz em importante 
aporte hídrico para o açude de São 
Gonçalo, no município de Sousa. 

O manancial que até o final do 
ano passado abastecia o município 
de Sousa tem capacidade para 44 
milhões e 600 mil metros cúbicos 
de água e permanece liberando 
água apenas para os municípios de 
Marizópolis e Nazarezinho. 

No início da semana passada 
o açude estava com apenas 2.5% 
da sua capacidade máxima, o que 
equivale a pouco mais de 1 milhão 
e 800 mil metros cúbicos de água. 
Com as quatro chuvas registradas 
na região de Nazarezinho, o reser-
vatório saltou para 10.6% da sua 
capacidade máxima e está com um 
volume atual de 4 milhões,  751 
mil e 800 metros cúbicos de água.

Esperança é retomada no Sertão 

sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

No Sertão, o Dia de São José é 
esperado pela população com mui-
ta fé. A data é, segundo a tradição, 
muito especial para o homem do 
campo, principalmente neste tempo 
de seguidos invernos irregulares, que 
têm castigado a região, com grandes 
prejuízos para as atividades agrícolas, 
a pecuária e a economia em geral.

Este ano, o inverno começou 
bem, registrando chuvas acima da 
média no mês de janeiro, mas não 

choveu em fevereiro, e grande par-
te das lavouras de feijão e milho não 
resistiu à estiagem. Na primeira quin-
zena de março, as chuvas voltaram a 
banhar a região, reacendendo as es-
peranças dos agricultores na normali-
zação da quadra invernosa.

“Ainda vai ser possível salvar 
muitas lavouras plantadas em janei-
ro, principalmente o feijão, que é 
mais resistente às estiagens”, disse 
o agricultor Chico Miguel, morador 
do Sítio Vaca Morta, localidade ru-
ral de Cajazeiras que registrou as 
maiores chuvas do ano. Ele acredi-

ta ainda numa boa safra, principal-
mente depois dessas últimas chuvas 
caídas em Cajazeiras e nos demais 
municípios sertanejos.

Chico Miguel externa o senti-
mento da grande maioria dos pro-
dutores rurais de Cajazeiras, que não 
conseguem esconder a satisfação 
com a volta das chuvas e ainda com a 
aproximação do Dia de São José. “É a 
esperança maior. É a data que todos 
esperam com muita fé. Muitos agri-
cultores, inclusive, gostam de plantar 
no dia 19 de março, seguindo uma 
tradição muito forte da região”.

Data especial para o homem do campo

Sob as bênçãos da legen-
da cristã  “Setenta e seis anos 
vividos à sombra da cruz, 
Cinquenta e tres a serviço do 
Divino Mestre” parentes, ami-
gos e admiradores do Monse-
nhor José da Silva Coutinho – 
o popular Padre Zé Coutinho 
–  participam, hoje, às 16h, da 
missa solene a ser celebrada  
na Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo (Centro), em comemo-
ração aos 81 anos de fundação 
do Instituto São José.

Esta entidade, que se des-
taca como o maior órgão de 
filantropia surgido em João 
Pessoa nos últimos 80 anos, 
foi fundado em 19 de mar-
ço de 1935, pelo Monsenhor 
José Coutinho, que ocupou 
mais de meio século de sua 
vida servindo aos pobres. Ele 
foi pioneiro na promoção hu-
mana e suas obras, todas de 
caráter social, continuam em 
evidência, sempre a favor das 
pessoas carentes.

Padre Zé, que no final da 
vida esmolava pelas ruas sen-
tado numa cadeira de rodas, 
além de fundar o Instituto 
São José - onde nomes impor-
tantes da Paraíba estudaram 
e encontraram abrigo -, tam-
bém instalou a Casa do Pobre 
e o Hospital Padre Zé – este úl-
timo, no início, socorria os po-
bres com uma ambulância de 
madeira, puxada por burros. 
Literalmente, ele deu água aos 
sedentos, alimentou os famin-
tos, socorreu os órfãos e doen-
tes e visitou os encarcerados.

Pedro Coutinho, um de 
seus sobrinhos, comparou Pa-
dre Zé à vida de D. Bosco: “Não 
conheceu descanso e, no des-
medido afã de fazer o maior 
bem possível aos pobres, re-
nunciou a tudo em prol do 
seu apostolado”. Padre Zé 
morreu em 5 de novembro 
de 1973. O número de pes-
soas presentes a seu enterro 
até hoje não foi superado.

Missa homenageia os 
81 anos de fundação  

InstItuto são José

de 10%, enquanto Capoeira, no 
município de Santa Teresinha, com 
capacidade para 54 milhões de 
metros cúbicos, apresenta, atual-
mente, apenas 12%.

Em São José de Espinharas, que 
tem como pároco o padre Antônio 
Evandro, a celebração do Padroei-
ro São José teve início no dia 10 e 
um dos pontos altos foi a Missa do 
Vaqueiro, no dia 12. Hoje, o encer-
ramento marca uma celebração às 
16h, seguida do funcionamento do 
Pavilhão Central, com a realização 
de quermesse, desfile dos Lírios de 
São José e a atração musical de Yra-

mir Show. Em São José do Bonfim, 
cujo pároco é o Padre Jorge, a pro-
gramação é semelhante. Contudo, 
há uma particularidade: a subida, 
nas primeiras horas da manhã, ao 
Cruzeiro de São José, que fica lo-
calizado na serra de mesmo nome, 
onde existe também uma capela. Lá 
os fiéis fazem as suas promessas e 
no ano seguinte pagam as graças al-
cançadas, através de novo sacrifício. 

Em Patos, o padroeiro das 
chuvas será lembrado em todas 
as igrejas católicas, com ênfase ao 
bairro Juá Doce, onde existe uma 
capela dedicada a São José.

Na cidade de Patos, o padroeiro das chuvas será lembrado em todas as igrejas católicas

Foto: Sucursal de Patos
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Manifestação em favor de Dilma 
e Lula reúne mais de 20 mil em JP
Ato público percorreu 
diversas ruas do Centro da 
cidade de João Pessoa

Cerca de 20 mil mani-
festantes (número fornecido 
pela Polícia Militar) se reuni-
ram em frente ao Liceu Parai-
bano na tarde de ontem para 
se manifestarem em favor da 
presidente Dilma Rousseff, 
ameaçada pelo processo de 
impeachment que corre na 
Câmara dos Deputados, e 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, investigado na 
Operação Lava Jato e recém-
nomeado ministro da Casa 
Civil. Com coros de “não vai 
ter golpe” e “o povo não é 
bobo, abaixo a Rede Globo” 
os manifestantes seguiram 
até a Praça dos Três Poderes 
e posteriormente o Ponto de 
Cem Réis, onde a manifesta-
ção se encerrou com ativida-
des culturais.

O deputado federal pelo 
PT, Luiz Couto, ressaltou o 
apoio dos governadores do 
Nordeste à presidente Dilma. 
“O povo vai às ruas para en-
xotar aqueles que acham que 
podem tirar a nossa presiden-
ta da República cujo mandato 
foi concedido através da elei-
ção. Hoje nós tivemos os nove 
governadores dos estados do 
Nordeste repudiando o ato do 
impeachment e dizendo que 
vão se mobilizar para impedir 

Feliphe Rojas
Especial para A União

PB terá mais uma 
vaga na Série D

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu Ro-
drigues, garantiu ontem, que a Pa-
raíba terá mais uma vaga na Série 
D do Campeonato Brasileiro/2016. 
Ele falou que o diretor de competi-
ções da Confederação Brasileira de 
Futebol, Manoel Flores, confirmou 
a segunda vaga para o Estado. 
“Não chegou nada oficialmente, 
mas Manoel prometeu que a Pa-
raíba será beneficiada. Vamos nos 
articular com outros presidentes 
de federações para regionalizar a 
Série D”, disse. 

Na última terça-feira a CBF 
confirmou que a Série D passaria de 
40 para 48 clubes, contemplando 
apenas os estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Cea-
rá, Alagoas, Rio Grande do Norte 
e Pará. A decisão gerou cobranças 
por partes de outras entidades do 
País, com possibilidade do aumento 
para 64 equipes na quarta divisão.

Sine-PB oferta 73 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Em-
pregos da Paraíba (Sine-PB) dispo-
nibilizou ontem uma lista contendo 
73 vagas de emprego para contra-
tação imediata ofertadas em João 
Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Campi-
na Grande e Mamanguape.

A categoria que mais ofere-
ce vaga na capital é a de operador 
de caixa (6), além de vendedor 
pracista (4) e costureira em geral 
(3). Já em Mamanguape há vaga 
para vigilante (1), em Bayeux para 
motorista de automóveis (1) e, 
em Santa Rita, o Sine estará con-
tratando para preenchimento de 
vagas destinadas a forneiro (3), 
auxiliar de padeiro (5) e mecânico 
de refrigeração (4).

No município de Campina 
Grande o maior número de vagas 
disponíveis é para vendedor in-
terno (3), vendedor pracista (3), 
consultor de vendas (2), mecânico 
de máquinas pesadas (2) e oficial 
de serviços gerais na manutenção 
de edificações (2).

Bolsa cai e dólar 
fecha em baixa

Pelo terceiro dia seguido em 
queda, a moeda norte-americana 
fechou no menor valor em sete me-
ses. O dólar comercial encerrou on-
tem vendido a R$ 3,582, com queda 
de R$ 0,072 (1,96%). A cotação 
está no menor valor desde 28 de 
agosto (R$ 3,585).

A moeda caiu durante toda a 
sessão e fechou próximo da mínima 
do dia. A divisa encerrou a semana 
com recuo de 0,26%. O dólar acu-
mula queda de 10,54% em março e 
de 9,28% em 2016.

Diferentemente de anteontem, 
a decisão do Banco Central de reduzir 
em 25% as vendas de dólares no 
mercado futuro não reduziu o ritmo 
de queda da moeda norte-americana. 
No cenário externo, o dia foi neutro, 
com os preços das commodities (bens 
primários com cotação internacional) 
caindo levemente depois de terem 
subido na quinta-feira.

Na bolsa de valores, o dia foi 
de devolução de parte dos ganhos 
obtidos anteontem. O índice Ibo-
vespa encerrou ontem com queda 
de 0,19%, aos 50.815 pontos. Os 
investidores venderam ações para 
embolsar parte dos ganhos um dia 
depois de o índice subir quase 7% e 
ter a maior alta diária desde 2009.

que isso aconteça. É um sinal 
de que o Estado Democrático 
de Direito não pode deixar que 
o Estado perseguidor, ameaça-
dor, da direita possa voltar a 
governar este País”, destacou.

Estela Bezerra, deputada 
estadual pelo PSB, fez questão 
de esclarecer que a manifesta-
ção não é em favor da impuni-
dade. “Não existe nenhum tipo 
de favorecimento ou apoio ao 
desvio de dinheiro público. 
Aliás, foi nos últimos 10 anos 
que nós conseguimos fortale-

cer as instituições de defesa 
da Democracia, o Ministério 
Público, o Supremo (Tribunal 
Federal) e todo o sistema ju-
rídico. Nós defendemos estas 
instituições, mas defendemos 
sobretudo o respeito à nossa 
Constituição. Penamos muito 
no período da ditadura e o es-
tado de exceção não interessa 
a ninguém. Nós não vamos 
voltar para o final da fila e 
ser tratado como uma repu-
bliqueta [sic]. O que a gente 
quer é que o governo governe, 

que o Parlamento trabalhe e a 
economia se recupere porque 
é uma necessidade nossa con-
tinuarmos a crescer e a dis-
tribuir riquezas de maneira 
igualitária”, ressaltou.

Para o vereador petista 
Fuba, a oposição do PT arqui-
teta uma manobra para invia-
bilizar uma possível candida-
tura de Lula em 2018. “Eu 
não tenho dúvidas que estão 
tentando sangrar o PT des-
de o momento que Dilma foi 
eleita para o segundo manda-

to. Eles estão pensando exa-
tamente na eleição de 2018, 
porque Lula, independente 
de qualquer coisa, a socieda-
de reconhece o trabalho que 
ele fez pelos movimentos so-
ciais, o Brasil avançou muito. 
O legado do PT é, sem dúvi-
das, não apenas reconhecido 
pelo Brasil, mas pela comu-
nidade internacional e isso 
é uma ameaça para eles [a 
oposição do PT]. Então estão 
tentando tirar de foco tanto 
Dilma quanto Lula”, afirmou.

Com coros de “não vai ter golpe” e “o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo” o povo foi à Praça dos Três Poderes e Ponto de Cem Réis

FOTO: Ortilo Antônio

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu ontem 
suspender a posse do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no cargo de ministro-
chefe da Casa Civil. O ministro 
atendeu a um pedido liminar 
do PPS, em uma das 13 ações 
que chegaram ao Supremo 
anteontem questionando a 
posse de Lula.

A primeira decisão que 
barrou a posse foi proferida 
anteontem pelo juiz federal 
Itagiba Catta Preta Neto, da 
4ª Vara da Justiça Federal do 
Distrito Federal, logo após a 
cerimônia realizada no Palá-
cio do Planalto.

Após a decisão, o minis-
tro-chefe da Advocacia-Geral 

da União (AGU), José Eduardo 
Cardozo, recorreu ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
que reverteu a decisão profe-
rida pelo juiz. Em seguida, ou-
tras decisões no Rio de Janeiro 
e em São Paulo suspenderam 
a autorização para a posse.

Na mesma decisão, Men-
des decidiu que os processos 
que envolvem Lula na Opera-
ção Lava Jato devem ficar sob 
a relatoria do juiz federal Sér-
gio Moro, da 13ª Vara Fede-
ral em Curitiba. Anteontem, 
Moro decidiu enviar os pro-
cessos ao Supremo em função 
da posse do ex-presidente no 
cargo de ministro da Casa Ci-
vil, fato que faz com que Lula 
tivesse direito ao foro por 
prerrogativa de função.

Ministro suspende posse

No próximo dia 28, vai 
atracar no Porto de Cabedelo 
o navio Fenix, onde serão em-
barcadas aproximadamente 
15 mil toneladas do minério de 
titânio (ilmenita), carga genui-
namente paraibana extraída da 
Mina do Guajú, no Município 
de Mataraca, para ser descar-
regada no Porto de Rotterdam 
(Holanda) e, em seguida, trans-
portada via balsa para o Porto 
de Thann, cidade francesa.

A mina pertence à empre-
sa Cristal Mineração do Brasil, 
a segunda maior produtora de 
pigmento de dióxido de titâ-
nio do mundo. Para entender 
o que é o minério, basta exa-
minar um punhado de areia da 
praia: nele poderá encontrar 
grãos de diversas cores. O mais 

preto de todos é a ilmenita.
“Este tipo de operação é 

muito importante para todo 
o Estado da Paraíba, uma vez 
que envolve diretamente mais 
de 150 trabalhadores portuá-
rios e motoristas, fortalecendo 
a economia do nosso Estado”, 
destacou a diretora do Porto 
de Cabedelo, Gilmara Temóteo.

O Porto de Cabedelo hoje 
dispõe de  mais de 6 mil me-
tros quadrados de área para 
armazenar contêiner e cargas 
em geral, além de oferecer 
cinco armazéns cobertos com 
2 mil metros quadrados cada, 
além de permitir uma boa in-
tegração com a malha rodo-
viária (BR-230 e BR-101) e 
possuir tarifas mais atrativas 
dentre os portos do Nordeste.

Carga genuinamente 
paraibana é exportada

via POrTO De CaBeDelO

A tradicional Procissão do Senhor 
Jesus dos Passos arrastou 2.500 pes-
soas, de acordo com a Polícia Militar, 
na tarde de ontem, em um percurso 
da Igreja da Misericórdia até o Tribu-
nal de Justiça. Simultaneamente a esse 
evento, a imagem de Nossa Senhora 
das Dores saiu da Igreja do Carmo, 
também em direção ao Tribunal de 
Justiça, onde ocorreu o encontro das 

imagens do Senhor dos Passos com a 
de Nossa Senhora das Dores, às 17h. 

O momento do encontro das ima-
gens foi celebrado através de uma re-
flexão feita pelo arcebispo Dom Aldo 
Pagotto, onde ele abordou a impor-
tância dos fiéis não perderem a espe-
rança e agirem sempre com fé e fide-
lidade incondicional ao evangelho e 
aos valores cristãos. No fim do sermão 
dom Aldo pediu para Deus e Nossa 
Senhora abençoar o País o estado e a 
humanidade.

2.500 fiéis acompanham 
a Procissão dos Passos

na CaPiTal

A programação alusiva à Semana 
Santa da Paróquia de Nossa Senhora 
da Guia, padroeira da cidade de Patos, 
terá início amanhã, com a celebração 
da Missa de Ramos e da Paixão do Se-
nhor, às 7h30, na Igreja da Conceição, 
no Centro de Patos. em seguida será 
realizada a Procissão de Ramos com 
destino à catedral, onde logo após ha-
verá uma celebração eucarística presi-

dida pelo padre José Ronaldo. No mes-
mo dia haverá mais duas celebrações 
eucarísticas na catedral, sendo uma às 
16h30 e a outra às 19h.

Na Segunda–feira Santa, às 6h have-
rá celebração do Ofício Divino, com cân-
ticos, orações e salmos da bíblia e duas 
celebrações eucarísticas às 10h e às 17h, 
além de reunião com a Pastoral Litúrgi-
ca, às 19h30, entre outras atividades.

Semana Santa na cidade de Patos

O bispo diocesano de Campi-
na Grande dom Manuel Delson 
Pedreira,  celebra às 10h de ama-
nhã, na Catedral de Nossa Senho-
ra da Conceição, a Missa Domingo 
de Ramos, abrindo oficialmente a 
programação dos atos religiosos da 
Semana Santa. Amanhã é celebra-
do o Domingo de Ramos, abrindo 
a Semana Santa. De acordo com a 

assessoria da Diocese as paróquias 
realizarão a “Caminhada de Ra-
mos”, relembrando o dia que Jesus 
voltou a Jerusalém e foi recebido 
por uma multidão.

Antecedendo a missa que será 
celebrada na catedral, haverá uma 
pequena procissão. Ainda durante a 
celebração ocorrerá a coleta solidá-
ria da Campanha da fraternidade.

Missa de Ramos em Campina 

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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Processo de impeachment é aberto 
Começa a contagem de 
prazo para que Dilma
apresente sua defesa

Um movimento atípico 
em sextas-feiras no Con-
gresso Nacional deu início 
ontem à contagem do pra-
zo de 10 sessões plenárias 
para que a presidente Dil-
ma Rousseff se manifeste 
sobre o processo de impe-
achment que começa a ser 
analisado pelos deputados 
da comissão especial ins-
talada na quinta-feira (17). 
O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
abriu sessão não delibera-
tiva, que entra na contabi-
lidade dos dias. Em poucos 
minutos, mais de 60 depu-
tados registraram presença, 
enquanto o quórum mínimo 
era de 51 parlamentares.

Cunha confirmou no-
vas sessões na próxima se-
gunda (21), terça e quarta-
-feira, véspera de feriado 
que geralmente esvazia a 
Casa. O peemedebista já ha-
via anunciado ontem que a 
comissão que analisa o pro-
cesso de impeachment terá 
“agilidade total”, mas lem-
brou que, dependendo do 
tempo usado pelo Planalto 
para a apresentação dos ar-
gumentos, esse ritmo pode 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Carolina Gonçalves
Da Agência Estado

ser comprometido. A esti-
mativa inicial era de 45 dias 
para a comissão concluir o 
parecer que será submetido 
ao plenário da Casa.

Há mais de seis me-
ses a Câmara não registra 
quórum mínimo às sextas 
e segundas-feiras. Como a 
sessão do dia 21 é extra-
ordinária, a previsão é que 
também reúna o número 
de deputados necessários. 
“Na segunda-feira já estava 
programada a sessão deli-
berativa e iremos votar. Foi 
combinado antes do pro-
cesso que foi colocado”, dis-
se Cunha. A sessão foi mar-
cada para as 18h, depois 
do acordo firmado entre 
líderes, que têm reunião às 
16h para definir se a com-
posição das bancadas será 
calculada pelo início da le-
gislatura ou pela alteração, 
com o fim do prazo hoje 
para mudança de partido 
sem a perda do mandato, a 
chamada janela partidária. 
O processo permitiu que, 
até a manhã de hoje, 63 
parlamentares trocassem 
de legenda sem sofrer san-
ções. “Minha estimativa é 
que passará de 70 até o fim 
do dia”, adiantou.

Cunha defendeu que 
a comissão trabalhe com 
“serenidade, mas também 
com celeridade”. Ele voltou 
a destacar que o colegiado 
tem “importância relativa” 

e que a decisão final será 
dada em plenário. 

“Vi, pelo líder do gover-
no, que eles vão antecipar a 
apresentação da defesa. Se-
ria muito bom porque faci-
litaria o processo para que 
fosse mais rápido. É bom 
para todo mundo se for rá-
pido. O prazo pode ser abre-
viado. Se ficar neste ritmo 
de dar quórum às segundas 

e sextas, pode cair para 30 
dias”, afirmou.

 Enquanto o presidente 
da Câmara aposta na apre-
sentação do relatório em 
plenário na semana do dia 
20 de abril, a oposição acre-
dita na conclusão do proces-
so em menos tempo.

“Alcançamos o quórum 
hoje. Significa mais um dia 
no avanço do processo de 

impeachment e um dia ven-
cido para que a presidente 
Dilma Rousseff apresente 
sua defesa. Se tudo ocorrer 
como a gente imagina, lá 
pelo dia 13 ou 14 de abril te-
ríamos condições de trazer 
o processo de impeachment 
para ser votado no plená-
rio”, disse o líder do PSDB, 
Antonio Imbassahy (SP). 

Segundo ele, há uma 

aliança para garantir que o 
ritmo seja mantido. “Orga-
nizamos uma espécie de ca-
lendário de presença, hoje 
foi o primeiro dia e o pri-
meiro teste foi positivo. Te-
mos absoluta convicção de 
que os deputados não vão 
faltar com suas obrigações 
e darão quórum também na 
próxima quarta, nas sextas e 
segundas que virão”.

Victor Ribeiro
Da Agência Brasil 

O vice-presidente do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF-2), de-
sembargador Reis Fride, no 
exercício da presidência, 
suspendeu ontem a liminar 
concedida pela 6ª Vara da 
Justiça Federal no Rio de Ja-
neiro cancelando a nomea-
ção do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva como 
ministro-chefe da Casa Civil.

A decisão do desembar-
gador foi proferida em pedi-
do apresentado pela Advo-

cacia Geral da União (AGU). 
O tribunal, com sede no Rio 
de Janeiro, considerou que o 
juízo de primeiro grau não é 
competente para analisar um 
ato privativo de presidente 
da República. Para o TRF-2, 
somente o Supremo Tribunal 
Federal (STF) pode decidir se 
Lula continua ou não no car-
go de ministro.

Na decisão, o desem-
bargador afirmou que não 
cabe ao Judiciário fazer 
considerações de caráter 
político, já que deve se li-
mitar a observar a correta 
aplicação das leis e da Cons-

tituição. Acrescentou que a 
liminar contra a nomeação 
de Lula poderia resultar em 
grave lesão à ordem e à eco-
nomia públicas.

Lula tomou posse na 
quarta-feira (16). A AGU 
já requereu ao STF a sus-
pensão de todas as demais 
ações de primeira instân-
cia contra a nomeação do 
ex-presidente para a Casa 
Civil. Enquanto estiver no 
cargo de ministro, o ex-pre-
sidente tem prerrogativa de 
foro e, se for denunciado 
por algum crime, responde-
rá no STF.

Luciana Nunes Leal
Da Agência Estado

Um dos dirigentes pee-
medebistas mais próximos 
do vice-presidente Michel 
Temer, o ex-ministro Moreira 
Franco disse nessa sexta-fei-
ra, 18, que a reunião do di-
retório nacional do PMDB 
marcada para o próximo dia 
29 vai aprovar rompimento 
com o governo da presiden-
te Dilma Rousseff. Em sua 
conta no Twitter, escreveu: 
“O sentido de urgência do 
PMDB é conectado à vonta-

de do povo. No passado foi 
assim. Agora, na saída de 
Dilma também. Terça, 29, 
vai decidir rompimento”.

“A tendência é de rom-
pimento, acho que se con-
solidou. É só você olhar as 
ruas”, disse Moreira à re-
portagem, em referência 
aos protestos contra o go-
verno e o PT. “O PMDB tem 
o sentido da urgência, anda 
de acordo com a vontade 
popular”, afirmou.

Em convenção realizada 
no sábado (12), o PMDB op-
tou por um prazo de 30 dias 

para decidir se continuará 
aliado ou se romperá com o 
governo. No entanto, o agra-
vamento da crise, motivado 
pela divulgação de grampos 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, levou o partido 
a antecipar a reunião.

Na quinta-feira (17), o 
comando do PMDB decidiu 
não participar da posse con-
junta de Lula na Casa Civil, 
do deputado Mauro Lopes 
(PMDB-MG) na Secretaria 
de Aviação Civil e do pro-
curador Eugênio Aragão no 
Ministério da Justiça. 

Tribunal cassa liminar que 
suspendeu nomeação de Lula 

Moreira Franco afirma que o 
PMDB romperá com governo

RiO DE JANEiRO

CRiSE POLíTiCA

A presidente Dilma Rousseff terá que apresentar defesa na comissão especial após 10 sessões plenárias na Câmara dos Deputadas

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil 

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem, 
em Feira de Santana, na 
Bahia, que há politiza-
ção em ações de investi-
gação no Brasil. “O meu 
governo garantiu a au-
tonomia para a Polícia 
Federal investigar quem 
fosse necessário, o meu 
governo respeita o Mi-
nistério Público e respei-
ta o Judiciário. Agora, 
nós consideramos uma 
volta atrás na roda da 
história a politização de 
qualquer um desses ór-
gãos”, disse.

“Nada, nem nin-
guém, pode defender 
uma justiça ou uma po-
lícia que seja a favor de 
alguém por critério po-
lítico”, afirmou, ao en-
tregar ontem unidades 
habitacionais do Progra-
ma Minha Casa, Minha 
Vida no Residencial Vi-
ver Alto do Rosário, na 
cidade.

Em seu discurso, Dil-
ma também destacou 
que membros do Judi-
ciário e do Ministério 
Público têm prerroga-
tivas que garantem sua 
isenção para que não 
sofram pressões.

“Nos anos 20 do 
século passado, como 
funcionava a polícia? 
A polícia prendia, não 
porque aquele ou aque-
la estavam cometendo 
um delito, mas prendia 
para seguir os interes-
ses dos coronéis. Como 

funcionavam os juízes? 
Também prendia para 
satisfazer os interesses 
dos grandes proprietá-
rios das grandes fortu-
nas deste País”, disse, 
ressaltando que um 
longo processo de de-
senvolvimento social e 
político foi preciso para 
mudar essa realidade.

Grampos
A presidente cri-

ticou a interceptação 
pela Polícia Federal e 
a divulgação de suas 
conversas telefônicas 
com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va. “O presidente do 
Brasil ou de qualquer 
país democrático do 
mundo tem o que se 
chama de garantias 
constitucionais, ele não 
pode ser grampeado a 
não ser com autoriza-
ção expressa da Supre-
ma Corte do país. […] 
Eu não sou passível de 
grampo a não ser que 
o Supremo Tribunal Fe-
deral autorize”, disse.

“Todas as providên-
cias cabíveis nesse caso 
[os grampos] serão to-
madas”, afirmou Dilma.

A presidente ressal-
tou ainda que é direito 
de todo cidadão ir às 
ruas para se manifes-
tar, desde que seja sem 
violência. “A única coi-
sa que não sou a favor 
é que alguém justifique 
que, para combater a 
corrupção, a democra-
cia tenha que ir junto”, 
acrescentou.

Politização do Judiciário
Jaques Wagner
vai solicitar 
investigação
sobre grampos
Carla Araújo
Da Agência Estado

O ministro-chefe do Ga-
binete Pessoal da Presidência 
da República, Jaques Wagner, 
divulgou nota no início da 
tarde de ontem, repudiando a 
divulgação de uma conversa 
telefônica entre ele e o presi-
dente nacional do PT, Rui Fal-
cão, e afirmou que vai solicitar 
investigação sobre a existência 
de grampos em telefones da 
Presidência da República.

 “Considero muito estra-
nha a divulgação de grava-
ção de conversa privada que 
mantive com o presidente do 
PT, Rui Falcão, e ainda mais a 
tentativa de gerar interpre-
tação desvirtuada de minhas 
palavras e do diálogo mantido. 
Ao contrário do que dizem os 
que buscam distorcer o diálo-
go, jamais defendi ambiente 
de conflito e confronto social”, 
diz o ex-ministro da Casa Civil. 

Diálogos interceptados 
pela Polícia Federal na Ope-
ração Lava Jato mostram uma 
conversa entre os dois logo 
após o Ministério Público de 
São Paulo pedir a prisão pre-
ventiva do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

 Na conversa, Falcão se 
mostra preocupado com a pos-
sibilidade de Lula ser preso e 
pergunta a Wagner o que acon-
teceria se Lula já fosse nomea-
do ministro. O então ministro 
da Casa Civil diz que não sabe 
e Falcão pede para que ele con-
sultasse alguém no governo 
para esclarecer o assunto. 

FOTO: José Cruz/Agência Brasil



NACIONAL

Minha Casa, Minha Vida vai lançar 
mais 2 milhões de moradias no País

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que o 
Governo Federal irá lançar, 
até o final deste mês, mais 
2 milhões de moradias a se-
rem contratadas pelo Pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida. “Serão selecionadas 
e distribuídas para aquelas 
pessoas que mais precisam. 
Isso é fruto de uma decisão 
do Governo Federal de usar 
o dinheiro dos impostos para 
garantir que mais famílias te-
nham acesso ao Minha Casa, 
Minha Vida”, disse.

“Muitas pessoas se in-
comodam com o programa, 
acham que estamos exage-
rando. Nós só não vamos 
cortar, como vamos aumen-
tar para mais dois milhões 
de famílias”, completou a 
presidente.

Dilma entregou unida-
des habitacionais do progra-
ma no Residencial Viver Alto 
do Rosário, Feira de Santana 
(BA), e em mais quatro esta-
dos por meio de transmissão 
simultânea. No total, foram 
entregues 5.684 unidades na 

Dilma Rousseff entregou 
5.684 unidades na BA, PI, SP 
e PA, beneficiando 22 mil
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Geral

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Nossa riqueza 
é o otimismo

Adolpho Bloch foi uma figura controvertida.  
Eram dele os maiores feitos da sua empresa, mas 
também algumas indelicadezas que o faziam 
temido por seus funcionários, cerca de 5 mil no 
auge da TV Manchete (década de 80).

Veio para o  Brasil em 1922 com pais e 
irmãos, todos fugidos das perseguições que 
eram comuns na então União Soviética.  Chegou 
a assistir a programas na sua cidade natal 
(Jitomir).  Daí a sua aversão a injustiças, como 
costumava proclamar.  Se cometesse alguma, 
pouco depois pedia desculpas.  Tinha uma 
forma original de se penitenciar.  Enviava um 
queijo francês ou uma garrafa de vinho de boa 
qualidade para a “vítima”.

De uma feita, na gráfica da Rua Frei 
Caneca, depois do almoço, flagrou um operário 
dormindo entre as máquinas.  Acordou o 
indigitado aos berros e com muitos palavrões 
(ele sabia todos).  O infeliz, depois do susto, 
partiu pra cima do patrão e deu-lhe um soco que 
fraturou o enorme nariz.  Na volta do Hospital 
Souza Aguiar, onde foi medicado, perguntaram 
ao Bloch iracundo se ele demitiria o funcionário.  
Já refeito da raiva costumeira, disse que não: 
“Ele não tem culpa.  Fui grosso com ele.  Vamos 
esquecer o assunto.”

Em 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, 
estive com Adolpho no Estado de Israel.  Visita 
inesquecível.  Fomos recebidos no Instituto 
Weizmann de Ciências pelo seu então presidente, 
o cientista Albert Sabin, benfeitor da humanidade.  
Falaram horas sobre meios e modos de ajudar o 
Brasil a se livrar dos riscos da poliomielite.  Sem 
nenhum interesse financeiro em jogo.

Adolpho amava o Brasil.  Amigo de artistas e  
políticos, notabilizou-se pela fraterna ligação com 
o ex-presidente Juscelino, de quem nada recebeu.  
Em virtude da cobertura dada a JK, sobretudo 
após a sua morte, foi  muitas vezes ameaçado 
de retaliação.  Sua resposta era pronta:  “Podem 
levar tudo com eles.  Só vim da Rússia com um 
pilão, o resto foi conquistado.”

Na década de 40, trabalhou na  Rio 
Gráfica Editora, tornando-se grande amigo 
de Roberto Marinho.  Depois, retribuiu às 
gentilezas recebidas, montando a gráfica da 
família Marinho.  Tinha uma visão peculiar do 
que era patriotismo.  Queria construir uma 
escola em cada  Estado brasileiro.  Fez as duas 
primeiras, Joseph Bloch em Parada de Lucas 
e Ginda Bloch em Teresópolis, esta com  um 
lindo projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer.  
Doou  ambas ao Estado.  Orgulhava-se de 
ver os nomes dos seus pais nas camisetas 
dos alunos.  “Há coisa melhor?” – costumava 
perguntar após cada visita.

Sem ter filhos, gostava de ser chamado de 
titio.

Não deixava que suas revistas se 
caracterizassem por críticas ferozes a quem quer 
que fosse.  Adotou o mesmo procedimento nas 
suas televisões e emissoras de rádio.  Contra-
atacava  com uma frase que ficou forte como 
marca da sua personalidade: “Temos que ajudar o 
Brasil a crescer.  Nossa riqueza é o otimismo.”  

Adolpho Bloch morreu em novembro de  
1995, aos 87 anos.

opiniao.auniao@gmail.com

Niskier
Arnaldo 

Dilma entregou unidades habitacionais do programa no Residencial Viver Alto do Rosário, Feira de Santana 

Bahia, Piauí, São Paulo e Pará, 
beneficiando cerca de 22 mil 
pessoas com renda mensal 
de até R$ 1,6 mil.

Em Teresina (PI), foram 
entregues 1.368 imóveis (in-
vestimento de R$ 83,3 mi-
lhões); em Feira de Santana 

(BA), 1.116 imóveis (R$ 70,3 
milhões); em Itabuna (BA), 
900 moradias (R$ 54 mi-
lhões); em Ananindeua (PA), 
784 residências (R$ 48,5 mi-
lhões); em Itapeva (SP), 416 
unidades (R$ 33,2 milhões); 
em Suzano (SP), 300 aparta-

mentos (R$ 28,1 milhões); e 
em Votorantim (SP), 260 re-
sidências (R$ 17,5 milhões)

Também foram entre-
gues, financiadas pelo Banco 
do Brasil, 540 moradias em 
Feira de Santana (BA) e 976 
apartamentos em Sobral (CE).

FOTO: Roberto Stuckert Filho

A Procuradoria-Geral da Re-
pública está inclinada a considerar 
as escutas das conversas do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
como legais. O procurador-geral, 
Rodrigo Janot, termina hoje, sua 
turnê de uma semana pela Europa 
e a partir de segunda-feira (21) vai 
avaliar o caso e um eventual pe-
dido de inquérito contra Lula e a 
presidente Dilma Rousseff. 

Durante a viagem, o chefe do 
Ministério Público não escondeu 
de pessoas próximas o fato de 
estar “inconformado” com a ati-
tude de Lula de dizer que coloca-
ria “medo” nos procuradores da 
Lava Jato.

As gravações realizadas pela 

Polícia Federal com a autorização 
do juiz Sérgio Moro têm sido alvo 
de polêmica. Aos assessores mais 
próximos, Janot disse que vai tra-
tar do assunto “de forma serena” 
e sem “contágios políticos”. 

Na Europa, Janot já foi ques-
tionado por colegas do Velho Con-
tinente sobre as interceptações 
feitas pela Lava Jato e como se jus-
tificavam. A explicação é de que as 
gravações se referiam a “suspeitas 
de crimes”.

O procurador-geral também 
deixou claro que nenhuma conver-
sa de “cunho pessoal” havia sido in-
corporada no processo ou tornada 
pública. A própria Dilma, em discur-
so na solenidade de posse de Lula 
como ministro da Casa Civil, criticou 
a atitude de Moro e o que costuma 
chamar de “vazamentos seletivos”.

‘Ingratidão’ 
Numa das conversas gravadas, 

Lula se queixa de “ingratidão” de 
Janot que, apesar de ter sido no-
meado em 2013 e 2015 pelo go-
verno Dilma Rousseff, não teria 
dado a mesma atenção a suspei-
tas contra o senador tucano Aé-
cio Neves (MG) como a dada pelo 
Ministério Público a integrantes 
do PT. “Essa é a gratidão. Essa é a 
gratidão dele por ele ser procura-
dor”, ironizou Lula ao advogado 
e ex-deputado pelo PT do Distri-
to Federal Luiz Carlos Sigmaringa 
Seixas, no dia 7. 

Janot teria confessado a pes-
soas próximas a ele que se sentiu 
“traído” pela forma como Lula 
agiu ao ironizar sua “gratidão” e 
ao sugerir que os procuradores de-
vem ser “amedrontados”.

Procuradoria-Geral da República tende 
a considerar legais as escutas de Lula
Jamil Chade
Da Agência Estado

Diagnósticado com 
câncer na bexiga, o pecua-
rista José Carlos Bumlai 
ganhou ontem direito a re-
colhimento domiciliar para 
fazer o tratamento de saú-
de. A decisão foi proferi-
da pelo juiz federal Sérgio 
Moro, na ação penal que o 
empresário responde da 
Operação Lava Jato.

Bumlai está preso des-
de novembro do ano passa-

do no Complexo Médico-Pe-
nal em Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a deci-
são, Bumlai será monito-
rado por tornozeleira ele-
trônica durante três meses, 
período do benefício. Nesse 
período, o empresário de-
verá remeter semanalmen-
te ao juiz relatórios médi-
cos e entregar o passaporte 
à Justiça, por estar proibido 
de deixar o País.

Bumlai e mais 10 inves-
tigados na Operação Lava 

Jato foram denunciados pe-
los crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

De acordo com a acu-
sação do Ministério Público 
Federal (MPF), Bumlai usou 
contratos firmados com a Pe-
trobras para quitar emprés-
timos com o Banco Schahin. 
Segundo os procuradores, 
depoimentos de investiga-
dos que assinaram acordos 
de delação premiada reve-
lam que o empréstimo de 
R$ 12 milhões destinava-se 
ao PT e foi pago mediante a 

contratação da Construtora 
Schahin como operadora do 
navio-sonda Vitória 10.000, 
da Petrobras, em 2009.

Desde o surgimento das 
primeiras denúncias, o PT 
sustenta que todas as doa-
ções obtidas pelo partido 
foram feitas de forma legal 
e declaradas às autorida-
des. A Schahin afirma que o 
modelo de contratação dos 
navios-sonda foi o mesmo 
adotado pela Petrobras com 
todas as concorrentes que 
prestaram igual serviço.

José Carlos Bumlai deixará prisão 
para fazer tratamento contra câncer
André Richter
Da Agência Brasil
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Mundo

Bélgica prende o principal fugitivo
dos atentados terroristas em Paris
Salah Abdeslam foi preso 
durante operação policial 
em Bruxelas, capital belga

Após quase quatro me-
ses em fuga, foi detido on-
tem em Bruxelas, Salah Ab-
deslam, o mais procurado 
entre os suspeitos de par-
ticipação nos atentados de 
novembro em Paris. Ferido 
na perna, Abdeslam foi de-
tido durante uma operação 
policial  juntamente com ou-
tro suspeito. A Procuradoria 
Federal belga ainda não con-
firmou se estes eram os dois 
homens que fugiram após 
o tiroteio de segunda-feira 
(14) passada na região de 
Forest, na capital belga.

De acordo com a im-
prensa belga, o segundo ho-
mem detido foi identificado 
como Soufyane Kayal, que 
tem ligações a Mohamed 
Belkaid, morto durante a 
operação policial de segun-
da-feira.

A operação antiterro-
rista dessa sexta-feira teve 
prosseguimento na região 
de Molenbeek, onde um ter-
ceiro suspeito escondeu-se 
em um apartamento.

A captura de Abdeslam, 
que esteve em Paris na noite 
dos ataques que provocaram 
mais de 130 mortes, preci-
pitou-se após um confronto 
segunda-feira, em Forest, 
no qual seis agentes (qua-

Da Agência Lusa

Foto: Geert Vanden Wijngaert-Assciated Press-Estadão

Policiais belgas cercaram a área onde supostos terroristas dos atentados de Paris foram presos, em Bruxelas; um dos detidos foi baleado na perna durante a operação

tro belgas e dois franceses) 
foram surpreendidos com 
tiros de armas automáticas 
ao chegar a um apartamento 
que julgavam desabitado. 

No tiroteio, quatro agen-
tes foram feridos sem gravi-
dade e Belkaid, um suposto 

jihadista, morreu. Ao lado do 
corpo, foi encontrada uma 
bandeira do Estado Islâmico. 
Dois homens conseguiram 
fugir e eram ativamente pro-
curados.

Após serem descobertas 
impressões digitais de Salah 

Abdeslam no apartamento 
de Forest, as autoridades 
intensificaram a “caça ao 
homem”. Segundo uma esta-
ção de TV belga, após a fuga, 
Abdeslam e seu cúmplice 
fizeram contato com um in-
divíduo que era vigiado há 

vários meses, o que permitiu 
à polícia seguí-los até a Rue 
des Quatre Vents, no bairro 
de Molenbeek, de onde par-
tiram ou eram originários 
alguns dos terroristas envol-
vidos nos ataques de Paris.

A operação foi acom-

panhada pelo primeiro-mi-
nistro da Bélgica, Charles 
Michel, e pelo presidente da 
França, François Hollande, 
que, depois de participar de 
reunião do Conselho Euro-
peu, foram para o gabinete 
do chefe do governo belga.

A Coreia do Norte dispa-
rou dois mísseis balísticos, e 
não um, na sua mais recen-
te violação das resoluções 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), disse um diri-
gente dos Estados Unidos da 
área da defesa. “Os Estados 
Unidos detectaram o lança-
mento de dois mísseis balís-
ticos pela Coreia do Norte. 
Acreditamos que ambos se-
jam Nodong Mrbms”, adian-
tou. Ele falou sob anonima-
to, referindo-se a mísseis 
balísticos de médio alcance 
(Mrbm, na sigla em Inglês).

“Estes lançamentos são 
uma violação de múltiplas 
resoluções do Conselho de 
Segurança da ONU”, acrescen-
tou. Antes, a Coreia do Sul in-
formara que a Coreia do Norte 
tinha disparado o que parecia 
ser um míssil de médio alcan-
ce para o mar do Japão nessa 
sexta-feira (hora local).

As tensões militares na 
dividida península coreana 
têm aumentado desde que a 
Coreia do Norte realizou um 
quarto ensaio nuclear, em 6 
de janeiro. Um mês depois, 
Pyongyang lançou um fogue-
te de longo alcance, que foi 
interpretado como um teste 
disfarçado de míssil balístico.

 Já este mês, o Conselho 
de Segurança da ONU impôs 
duras sanções contra a Co-
reia do Norte.

O Japão apresentou on-
tem  um protesto junto à em-
baixada norte-coreana em 
Pequim e exigiu “contenção” 

ao regime de Pyongyang, 
após o lançamento de mís-
seis de médio alcance, com 
um deles caindo em águas 
próximas do arquipélago ja-
ponês. O primeiro-ministro 
do Japão, Shinzo Abe, disse 
no parlamento que Tóquio 
vai trabalhar com a comu-
nidade internacional para 
acabar com os programas de 
armas de Pyongyang, tendo 
exigido “contenção” ao go-
verno da Coreia do Norte.

O chancelar nipônico, 
Fumio Kishida, considerou 
que o lançamento viola as re-
soluções do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas e 
explicou que apresentou um 
protesto na embaixada nor-
te-coreana em Pequim (não 
há representação em Tóquio, 
já que os países não têm rela-
ções diplomáticas).

 O ministro porta-voz 
do governo, Yoshihide Suga, 
disse  que o exército do Japão 
está em alerta para proteger 
a segurança do povo japonês, 
depois das novas ações de 
Pyongyang.

Governo de Guiné confirma 
volta do ebola após extinção

Justiça venezuelana declara 
que decreto é constitucional

SAÚDE PÚBLICA

Da Agência Lusa 
Da Agência Lusa 

Estudos revelam 
diversidade de 
paisagens no 
planeta Plutão

Plutão apresenta uma 
grande variedade de paisa-
gens, desde montes a gla-
ciares (enormes massas de 
gelo) e blocos de gelo, re-
velam imagens captadas do 
planeta e analisadas em di-
versos estudos publicados 
pela revista Science.

Trata-se dos primeiros 
resultados da missão New 
Horizons, da agência espa-
cial norte-americana Nasa, 
agora condensados pela 
Science. No dia 14 de julho, 
a sonda New Horizons so-
brevoou o planeta e a sua 
maior lua, Caronte.

Estudos revelam a 
existência, em Plutão, de 
placas tectônicas, extensos 
montes, glaciares e blocos 
de gelo. Segundo os inves-
tigadores, a causa de tal 
geografia reside, possivel-
mente, num criovulcão, um 
vulcão de gelo e água que 
se forma especificamente 
em luas geladas.

A variabilidade do ter-
reno sugere que as cama-
das da estrutura de Plutão 
resultaram da erosão e de 
diferentes processos de for-
mação geológica, que ocor-
reram durante os últimos 
cem milhões de anos.

Os processos de forma-
ção geológica não foram tão 
ativos em Caronte, que, ape-
sar de estar cheia de crate-
ras e de ter um hemisfério 
norte acidentado, tem me-
tade da sua superfície plana.

Conakry, Guiné (AE) - 
Duas pessoas foram confir-
madas com ebola na Guiné, 
meses após o surto ter sido 
declarado como erradicado, 
informou o governo, horas 
depois de Serra Leoa anun-
ciar o fim do surto mais re-
cente em sua região. 

 Os dois casos na Guiné 
surgiram em pessoas da mes-
ma família na cidade de N Ze-
rekore, que fica cerca de 1.000 
quilômetros da capital do país, 
Conakry, disse Ibrahima Sylla, 
porta-voz da coordenação na-
cional da luta contra o ebola.

 Sylla disse que há outros 
três casos prováveis e que as 
autoridades de saúde estão 
tomando medidas adequadas 
para evitar a propagação. 

 Uma reunião de emer-
gência foi realizada ontem 
com o Ministério da Saúde, 
disse Sakoba Keita, coorde-
nador nacional da luta contra 
o Ebola. 

 Na quinta-feira (17), o 
vice-diretor geral do hospi-
tal regional de N Zerekore, 
Zoba Guilavogui, disse que 
um homem e uma mulher da 
mesma família morreram de 
uma doença com os sintomas 
parecidos aos do ebola, mas 

os exames ainda não foram 
concluídos. 

Guiné foi declarada livre 
do Ebola no dia 29 de dezem-
bro e o período de vigilância 
terminaria no fim de março. 
O mais mortal surto de ebola 
na história já matou mais de 
11.300 pessoas, principal-
mente em Serra Leoa, Libéria 
e Guiné. 

 Em Serra Leoa, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o fim da do-
ença 42 dias, que compreen-
de dois ciclos de 21 dias de 
incubação do vírus, desde a 
última paciente confirmada 
com o vírus.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado 

O Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) da Venezuela 
declarou constitucional o 
decreto que prolonga por 60 
dias o estado de emergência 
econômica no país, promul-
gado pelo presidente Nicolas 
Maduro para enfrentar a cri-
se venezuelana.

A decisão do STJ foi pu-
blicada um dia depois do par-
lamento venezuelano, onde a 
oposição é maioria, rejeitar 
o prolongamento, argumen-
tando que “a única maneira 
do povo acompanhar as me-
didas econômicas em que 

tenha que fazer mais sacrifí-
cios, é com uma mudança ra-
dical na maneira como o país 
é governado”.

Segundo o STJ, o decre-
to “atende de forma priori-
tária aspectos de segurança 
econômica, que encontram 
razão no atual contexto eco-
nômico latino-americano e 
global e que é proporcional, 
pertinente, útil e necessário 
para o exercício e desenvol-
vimento integral do direito 
constitucional à proteção so-
cial de parte do Estado”.

O presidente prorro-
gou, na segunda-feira (14), 
por mais 60 dias o estado de 

Emergência Econômica, com 
base em um decreto assinado 
em 16 de janeiro para enfren-
tar a crise alimentar e econô-
mica que assola o país e que 
foi rejeitado seis dias depois 
pelo parlamento.

Em 11 de fevereiro, o STJ 
declarou que o decreto pre-
sidencial estava em vigor. À 
época, a oposição considerou 
que o decreto poderia res-
tringir garantias constitucio-
nais e aprofundar a interven-
ção do Estado nas empresas 
privadas, além de estar redi-
gido de maneira a outorgar 
poderes especiais ao presi-
dente Nicolás Maduro.

Coreia lança mais dois 
mísseis e desafia países 

VIoLAÇÃo DE RESoLUÇÕES

EUA, Japão e 
ONU voltam a 
condenar mais 
o lançamento 
de mísseis 
pelo governo 
norte-coreano 
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Dilma sanciona com 
vetos lei sobre 
ganhos de capital

Ação reuniu 15 municípios do Curimataú 

Oficina participativa
13

Quinze munícipios da re-
gião do Curimataú paraibano 
participaram da segunda Ofici-
na Participativa que aconteceu 
quarta (16) e quinta-feira (17) 
em Cuité. As oficinas têm como 
foco principal, através das pro-
postas na área de segurança ali-
mentar e nutricional, elaborar 
o 1º Plano Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
da Paraíba. Sindicalistas rurais, 
gestores municipais, agriculto-
res familiares, trabalhadores 
do campo, sociedade civil, en-
tre visitantes participam dessa 
dinâmica participativa. Mais 
oito oficinas participativas 
serão realizadas em todas as 
Regiões Geoadministrativas 
da Paraíba até o mês de maio. 
A próxima será no Agreste, em 
Campina Grande.

A ação é promovida pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano e 
Secretaria Executiva de Estado 
de Segurança Alimentar e Eco-
nomia Solidária, em parceria 
com o Centro de Ação Cultural 
(Centrac), Câmara Intersecre-
tarial de SAN (Caisan) e Con-
selho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea).

Trata-se de uma metodo-
logia da educação popular, do 
diálogo, que vai enriquecer o 
plano de realidade em torno 
dos temas de SAN. São metas 
e diretrizes diversificadas que 
servirão para fortalecer e con-
solidar elementos, de forma es-
tratégica, para a construção do 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Maria das Dores, do Mu-
nicípio de Cubati, considera de 
grande importância a partici-
pação de todos os segmentos, 

como poder público e socieda-
de civil, nessas oficinas. “É aqui 
que vamos discutir os desafios 
e tirar os eixos que vão compor 
a elaboração do plano”.

Para Klebson, estudante 
de Nutrição da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), essas oficinas partici-
pativas vêm trazendo uma dis-
cussão bastante relevante para 
a formação desse plano esta-
dual de ações voltadas para 
SAN. “Eu vejo um espaço rico, 
onde a gente está discutindo a 
formação profissional dentro 
do curso e como nós podemos 
utilizar esse material de cada 
município para atuação dos 
nutricionistas dentro da sua 
área territorial e atuação”.

No evento, a secretária 
executiva Ana Paula Almeida 
explicou que a Secretaria de 
Desenvolvimento Humano tem 
executado em várias áreas do 
Governo do Estado uma ação 
integrada para a discussão do 
direito humano à alimentação 
saudável e permanente. “Essas 
oficinas tem sido fruto positi-
vo, sobretudo porque servirão 
para planejar e dialogar com os 
municípios, identificando quais 
ações estão sendo desenvolvi-
das para a elaboração dessa po-
lítica. Por meio dessas oficinas, 
a gente vem incrementando 
um pouco e fazendo o melho-
ramento. É uma ação que traz 
uma preocupação no tocante 
ao Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional.”

Mais oito oficinas par-
ticipativas serão realizadas 
em todas as Regiões Geoad-
ministrativas da Paraíba até 
o mês de maio. A próxima 
será no Agreste, na cidade de 
Campina Grande.

Cia de Teatro 
Encena inaugura 
novo espaço: o 
“Jardim Cultural”
Lucas Silva
Especial para A União

Com alusão aos dias in-
ternacionais da mulher e do 
teatro, a Cia de Teatro Ence-
na marca a inauguração de 
sua nova sede chamada de 
Jardim Cultural com o espe-
táculo “Fuzuê”. A apresenta-
ção, que acontece amanhã, 
às 20h, terá ainda um sarau 
chamado “Mulheres em Ver-
sos” com a participação de 
integrantes da companhia re-
citando poemas de escritores 
paraibanos. A entrada para a 
atividade inaugural tem o va-
lor de R$ 10 reais. 

Para uma das fundado-
ras do espaço, Celly de Frei-
tas, o local destinado ao Jar-
dim Cultural comporta 150 
pessoas sentadas, que pode-
rão desfrutar da natureza, 
entre o verde da grama, árvo-
res, flores e horta. “É impor-
tante lembrar que o nome 
da companhia permanece, 
mas o jardim é um novo lo-
cal que estamos oferecendo 
ao nosso público, podendo 
ser chamado até de um te-
atro ao ar livre”, explicou 
Celly de Freitas.

Entre as apresentações 
da noite uma delas é o es-
petáculo Fuzuê, que faz jus 
ao seu nome. Participan-
do da peça, os atores Ael-
son Felinto, Gigliolla Melo 
e Silvana Pequeno fazem 
seis personagens em di-
ferentes cenas. O texto da 
performance, que foi feito 
por Celly de Freitas, conta 
a história de um casal que 
quer ficar junto e que ao 
mesmo tempo existem di-
versas variantes que fazem 
com que os dois repensem 
se devem ficar juntos.

A produção de forragem para o 
rebanho durante o período de estia-
gem consta do plano da Gestão Unifi-
cada Emepa/Interpa/Emater a partir da 
implantação de tecnologias de convi-
vência com o Semiárido. Entre as alter-
nativas está o plantio de palma forra-
geira, de sorgo e outras leguminosas.

Nesta semana, no Município de 
Uiraúna, Sertão paraibano, extensio-
nistas rurais da Unidade Operativa da 
Emater-GU local assessoram o agri-
cultor familiar Geraldo Nogueira de 
Almeida na implantação de 1,2 hecta-
res de palma forrageira irrigada com 
sistema por gotejamento, na sua pro-
priedade, Santa Humbelina.

“Ele é muito receptivo às orien-
tações dos extensionistas”, comen-
tou o coordenador regional da 
Emater em Sousa, Francisco de Assis 
Bernardino. O agricultor está plan-
tando 40 mil raquetes de palma, 
num espaçamento de 2,0 x 0,15 cm, 
compradas no município de Piancó, 
ao preço de R$ 0,18 a  unidade. Ou-

tros agricultores, seguindo a orienta-
ção da Emater GU, também estão cul-
tivando a palma forrageira.

Na propriedade está sendo plan-
tada em sistema adequado a varie-
dade orelha de elefante, resistente a 
cochonilha do carmim. Na região de 
Sousa, orientados pela Gestão Unifi-
cada, empresa vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento da Agropecu-
ária e da Pesca (Sedap), os criadores 
estão optando por preparar reserva 
estratégica para alimentação dos re-
banhos em período de prolongadas 
estiagens. Foram realizados dias de 
campo e a instalação de unidades de-
monstrativas, o que chamou a aten-
ção de todos para essa iniciativa que 
traz bons resultados.

Com relação à produção de palma 
resistente a cochonilha do carmim, a 
Emepa está dando sua contribuição 
para a convivência com o Semiárido, 
ao desenvolver pesquisas para a pro-
dução de raquetes de palma que es-
tão disponíveis.

Criadores paraibanos cultivam 
palma forrageira para estiagem

TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA

Gestão unificada da Emater/Interpa/Emepa desenvolve palma resistente a cochonilha do carmim

FOTO: Secom-PB

Calendário das próximas oficinas do Sisan

Campina Grande (Agreste)  –  30 e 31 de março
Guarabira (Brejo)    –  6 e 7 de abril
Sousa (Alto Sertão I)   –  12 e 13 de abril
Pombal (Alto Sertão II)   –   14 e 15 de abril
Mamanguape (Litoral Norte)   –  27 e 28 de abril
João Pessoa (Litoral)   –  4 e 5 de maio
Itaporanga (Alto Sertão III)   –  10 e 11 de maio
Patos (Médio Sertão)   –  12 e 13 de maio

O Governo do Estado, 
por meio da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad), 
realiza nestas segunda e ter-
ça-feira (21 e 22) uma série 
de atividades alusivas ao Dia 
Internacional da Síndrome de 
Down. O objetivo é discutir o 
papel da família, escola e so-
ciedade no desenvolvimento 
das pessoas com o diagnós-
tico.

A programação começa a 
partir das 14h, com a “Balada 
21- Ano III”, quando os reabi-
litadores farão uma tarde fes-
tiva para usuários e familiares 
com muita música, brinca-
deiras, recreação e dança. “A 
ideia é mostrar a necessidade 
de inclusão dessas pessoas na 
sociedade, respeitando suas 
limitações”, avaliou a presi-
dente da Funad, Simone Jor-
dão. A festa vai acontecer no 
auditório Antônio Paulino, na 
sede da instituição, localizada 
no Conjunto Pedro Gondim, 

em João Pessoa.
Simone disse ainda que 

o evento visa “fomentar a dis-
cussão a respeito da inclusão 
social e escolar, que é um di-
reito garantido por lei e como, 
apesar das barreiras ainda 
existentes, percebe-se avan-
ços significativos, mostrando 
o quanto os ambientes inclu-
sivos são peça-chave para a 
promoção da cidadania e o 
melhoramento da qualidade 
de vida das pessoas com Sín-
drome de Down”.

O ponto alto da progra-
mação será na terça-feira 
(22), às 8h, com a realização 
do II Seminário sobre Sín-
drome de Down, no auditório 
Jimmy Queiroga, na Funad. O 
evento será aberto pela presi-
dente, Simone Jordão, segui-
do de apresentação cultural e 
a palestra “Meus amigos, Mi-
nha comunidade – Os benefí-
cios dos ambientes inclusivos 
para as crianças de hoje e os 
adultos de amanhã”, que será 

ministrada pela fisioterapeu-
ta Daniela Barbosa Suassuna.

O seminário prossegue 
com debates, exposições de 
experiências exitosas em 
ambientes inclusivos, apre-
sentação de projetos como o 
“Bebê de Alto Risco”, orienta-
ções com profissionais fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos 
e, ainda, a participação de in-
tegrantes do Centro Estadual 
de Artes (Cearte) sobre a ex-
periência da inclusão através 
da arte.

Funad discute papel da família e sociedade
DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN

Serviço

Segunda-feira (21)
l14h – “Balada 21” (brincadeiras, 

recreações e dança com usuários da 
Funad)

Local: Auditório Antônio Paulino, 
sede da Funad

Terça-feira (22)
l8h – Abertura do evento com a 

presidente da Funad, Simone Jordão
l8h30 – Apresentação cultural: 

grupo de dança da professora Daniela 
Caldas

l9h – Palestra com a mestre fisio-
terapeuta Daniela Barbosa Suassuna

Palestra: “Meus amigos, Minha co-
munidade – os benefícios dos ambientes 
inclusivos para as crianças de hoje e os 
adultos de amanhã”

l9h30 – Debate

exposições de experiências exito-
sas em ambientes inclusivos

Apresentação de projetos
l10h – Fisioterapeuta rodrigo 

Sousa
Nutricionista Keyth Sulamita/Funad

Projeto Bebê de Alto Risco/Funad
l10h20 – Fonoaudióloga emily Carla 

Silva Santos

Contribuições da Fonoaudiologia 
para as pessoas com Síndrome de Down

l10h40 – Laura Moreno – diretora/
Cearte

Narjara Lins – coordenadora peda-
gógica/Cearte

Arte e Inclusão: a experiência do 
Centro estadual das Artes – CeArT/See-PB

Na terça-feira, às 
8h, será aberto 
do ii Seminário 
sobre Síndrome 
de Down, na 
sede da Funad
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Resolução da AnP da 
acesso à gasoduto 

congresso sobre 
ciência em junho

Escola Agrícola da 
UEPB já inscreve

A Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
criou uma nova regulamentação para 
permitir o acesso de empresas à rede 
de transporte de gás natural, em sua 
maioria, de propriedade da Petrobras. 
A resolução 11/2016 foi publica-
da nessa sexta-feira, 18, no Diário 
Oficial da União (DOU). A intenção é 
diversificar o mercado com a entrada 
de novos agentes, em um momento 
em que a petroleira vende ativos, in-
clusive gasodutos.  Em comunicado, a 
ANP informou que, com a nova reso-
lução, “disciplina a oferta de serviços 
de transporte pelos operadores de 
gasodutos”. A regulamentação diz 
respeito aos dutos de transporte, 
que não incluem a rede utilizada para 
escoar a produção de gás nas pla-
taformas e também a rede utilizada 
pelas distribuidoras estaduais para 
levar o gás até o consumidor final. A 
resolução vale para a rede interme-
diária de dutos, entre as estações de 
entrega do gás pelas petroleiras e as 
de recebimento das distribuidoras.  A 
ANP informou ainda que “foram apri-
morados os procedimentos aplicáveis 
à cessão da capacidade contratada e 
à chamada pública para a contratação 
dessa capacidade. Para isso, foram 
revogadas as resolução 27 e 28, de 
2005. 

A pesquisa, o ensino e a ex-
tensão compõem o tripé de forma-
ção acadêmica, reconhecendo o pro-
cesso de despertar o interesse para 
as vivências da realidade, supe-
rando e ampliando o conhecimento 
científico. A tarefa de democratizar 
o conhecimento científico, de modo 
que o cidadão possa se inteirar da 
forma dos avanços do pensamento 
humano, ainda se constitui num 
grande desafio para a escola, ape-
sar do incrível desenvolvimento da 
comunicação. Nesta perspectiva 
será realizado de 1º a 3 de junho, 
no Centro de Convenções Raymundo 
Asfora, em Campina Grande, o Con-
gresso Nacional de Pesquisa e Ensi-
no em Ciências (Conapesc). Em sua 
primeira edição, o evento tem como 
temática “Ensino, Tecnologia e 
Sustentabilidade”. O Conapesc tem 
como objetivo reunir profissionais, 
pesquisadores e estudantes com 
atuação nos diferentes segmentos 
de ensino, pesquisa e do setor in-
dustrial, visando ampliar os espa-
ços de discussões em consonância 
com o eixo temático central. 

Os estudantes oriundos do Ensi-
no Fundamental ou Médio que queiram 
iniciar curso técnico na área de Agroin-
dústria poderão realizar sua inscrição 
entre os dias 21 de março e 30 de abril 
para a seleção na Escola Agrícola Assis 
Chateaubriand (EAAC), que funciona 
no Campus II da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), na cidade de Lagoa 
Seca. O curso tem duração de dois anos 
e dispõe de 40 vagas para o turno da 
manhã e outras 40 para o turno da 
tarde. A seleção está marcada para 
acontecer no dia 4 de maio, nas depen-
dências da Escola Técnica e constará de 
questões objetivas e subjetivas com 
conteúdos extraídos dos assuntos 
ministrados nas disciplinas do Ensino 
Fundamental. Já o resultado será di-
vulgado no dia 25 do mesmo mês. Os 
alunos aprovados poderão se matricu-
lar na Escola Agrícola durante o período 
de 26 de maio a 3 de junho. As aulas 
estão programadas para iniciarem em 
27 de junho. Acesse a ficha de inscrição 
clicando AQUI. Outras informações po-
dem ser obtidas através dos telefones 
(83) 3366-1244 e 3366-1297 ou 
pelo e-mail eaac@uepb.edu.br

Nessa sexta-feira (18), 
o registro eletrônico para fi-
nanciamento de imóveis tor-
na-se, finalmente, uma reali-
dade no Brasil. Apesar de a 
legislação determinar o pra-
zo até 30 de junho para que 
todos os estados ofereçam 
esse serviço de modo 100% 
digital à população, Minas 
Gerais saiu na frente e inau-
gura o Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis, por 
meio da Central de Registro 
de Imóveis do Estado de Mi-
nas Gerais (CRI-MG). O sis-
tema foi desenvolvido e será 
administrado pelo Colégio 
Registral Imobiliário do Es-
tado de Minas Gerais (CORI-
-MG) no endereço eletrônico 
http://www.corimg.org/.

Com a nova Central de 
Registro, é possível o inter-
câmbio de informações entre 
os cartórios de Registro de 
Imóveis, o Poder Judiciário, a 

administração pública, o pú-
blico em geral e, se necessá-
rio, o envio das informações 
aos bancos e às instituições 
financeiras. Na prática, isso 
significa redução de até um 
terço do tempo para a obten-
ção de um registro para o fi-
nanciamento de uma casa ou 
apartamento. 

Para a inauguração do 
sistema, foi convidada a cor-
regedora nacional de Justi-
ça ministra Nancy Andrighi 
que fará o acionamento da 
Central realizando o primei-
ro ato de registro eletrônico 
no País. O convite foi feito 
pelo corregedor-geral de 
Justiça do Estado de Minas 
Gerais, Antônio Sérvulo dos 
Santos (representado pelo 
chefe de gabinete Roberto 
Brant Rocha e pelo juiz Gil-
son Lemes), pelo presiden-
te da SERJUS-ANOREG/MG, 
deputado Roberto Andrade, 
e pelo presidente do CORI-
-MG e vice-presidente do 
IRIB para o Estado de Minas 
Gerais, Francisco José Re-
zende dos Santos.

Estados terão que 
implantar o sistema 
até o dia 30 de junho

A regulamentação 
desse sistema ocorreu 
em 29 de fevereiro, por 
meio do Provimento nº 
317, do corregedor-ge-
ral de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, desem-
bargador Antônio Sér-
vulo dos Santos, que tra-
tou da forma de acesso 
e utilização da central, 
visando, dentre outras 
utilidades, a necessida-
de da centralização em 
plataforma única de in-
formações a respeito da 
titularidade de domínio 
e de outros direitos so-
bre imóveis, viabilizan-
do sua rápida e segura 
localização, bem como 
a inscrição de atos judi-
ciais constritivos.

O usuário terá à 
sua disposição diver-
sos serviços, por meio 
eletrônico, dentre eles 

a recepção e envio de 
contratos e escrituras, a 
expedição de certidões, 
a pesquisa de bens e di-
reitos, a prestação de 
informações e a visua-
lização das matrículas. 
Além do Judiciário, a 
administração pública 
também se beneficiará 
com a Central de Regis-
tro Eletrônico, pois terá 
à sua disposição um ins-
trumento eficiente e rá-
pido para a sua comuni-
cação com os cartórios 
de todo o Estado.

Com a implantação 
da Central, os cartórios 
de Registro de Imóveis 
mineiros serão interli-
gados entre si, possibili-
tando ao usuário reque-
rer certidões referentes 
a qualquer Registro de 
Imóveis do Estado de 
Minas Gerais.

Regulamentação é de fevereiro
O Programa de Proteção e Defesa 

do Consumidor do Ministério Público 
da Paraíba (MP-Procon) vai cobrar dos 
hospitais a implantação do Núcleo de 
Segurança do Paciente. O promotor de 
Justiça, o diretor-geral do MP-Procon, 
Glauberto Bezerra, o diretor regional 
do MP-Procon em Campina Grande, Só-
crates Agra, e a promotora de Justiça da 
Saúde, Jovana Tabosa, participaram na 
manhã dessa sexta-feira (18), de um de-
bate sobre a implantação do núcleo na 
sede do Conselho Regional de Medicina 
(CRM).

De acordo com o promotor Glau-
berto Bezerra, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma 
resolução, RDC 36/2013, onde até hoje 
não cumprida e o CRM, preocupado 
com o aspecto do código de ética mé-
dica e a dignidade do ser humano, está 
capitaneando com apoio do MP-Procon. 
“Estamos reunindo representantes de 
hospitais privados e públicos para imple-
mentação de protocolo simples, como: 
identificação do paciente, para que 
não haja erros grosseiros e o paciente 
não chegue a óbito; lavar as mãos, pri-
mordial para que o paciente não pegue 

infecção; e a comunicação dos profissio-
nais de várias áreas da saúde”, explicou 
o promotor informando ainda que tudo 
isso é em cumprimento ao conceito da 
ONU de que “saúde não é ausência de 
doença,  saúde é o bem-estar físico e psí-
quico” finalizou. 

Para a promotora da Saúde Jovana 
Tabosa, a implantação do núcleo vai for-
talecer as ações de segurança do pacien-
te  ressaltando que a má gestão contribui 
na qualidade de vida do paciente. “A luta 
também é orçamentária e sem dinheiro 
não se faz saúde com dignidade, pois exis-
te a má gestão e a corrupção que atingem 
os serviços no nosso País”.

Já o presidente do CRM, João Medei-
ros falou sobre a importância do debate 
e da iniciativa e apoio do MP-Procon que 
vem cobrando o núcleo de segurança em 
todos os hospitais do Estado, tendo como 
foco a segurança do paciente em todos os 
aspectos. 

Em seguida, o professor Eurípedes Se-
bastião Mendonça de Sousa falou sobre o 
tema e relatou que implantação de ações 
voltadas à segurança do paciente é impor-
tante não só para  hospitais, mas também 
para ambulatórios públicos e privados.

MP-Procon cobra implantação 
de um Núcleo de Segurança 

PAciEntEs dos hosPitAis

FOTO: Reprodução/Internet

Representantes do MP-Procon de João Pessoa e Campina Grande discutindo o assunto

Após viver a pior epide-
mia de dengue da sua histó-
ria em 2015, o País já regis-
tra nos primeiros meses de 
2016 números ainda piores 
do que os do ano passado. 
De janeiro até a primeira 
semana de março, foram 
notificados ao Ministério da 
Saúde 495.266 casos prová-
veis da doença, alta de 46% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2015, quando 337.738 
suspeitas foram reportadas.

A informação foi dada 
na manhã dessa sexta-feira, 
18, pelo diretor do Depar-
tamento de Vigilância de 
Doenças Transmissíveis do 
ministério, Claudio Maie-
rovitch, em simpósio sobre 
o vírus zika realizado pelo 
Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São Paulo.

O diretor afirmou que 
ainda não é possível saber 
se a epidemia deste ano será 
ainda pior do que a do ano 
passado, mas afirmou que a 
ocorrência de surtos em anos 
consecutivos tem surpreen-
dido, já que anteriormente 
era comum observar dois 
ou três anos de baixa após 
um ano de grande surto. “Te-
mos ficado espantados com 
o aumento da frequência de 
grandes epidemias”, disse.

O número atual de re-
gistros de dengue é quase 
o triplo do informado no 
último boletim divulgado 
pelo ministério, com dados 
até a quinta semana do ano, 
quando haviam sido notifi-
cados 170 mil casos.

De acordo com Maie-
rovitch, Minas Gerais e São 
Paulo são os dois estados 
com o maior número de ca-
sos de dengue neste ano. 

Números da dengue sobe 
46% no País em 2016

495.266 cAsos

Com uma apresentação 
musical nessa sexta-feira 
(18), os promotores dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 ce-
lebraram uma parceria com 
a Organização Internacional 
da Francofonia (OIF), órgão 
internacional que congre-
ga países que usam a língua 
francesa como a oficial. A OIF 
é uma das parceiras do Olim-
píada desde 2004. 

Jovens cariocas do pro-
jeto Transforma, organizado 
também pelos responsáveis 
pelos Jogos Olímpicos, inte-
ragiram com os músicos da 
OIF durante a apresentação, 
de modo a conseguir conta-
to direto com outro tipo de 
cultura.

O diretor de Comuni-
cação do Comitê Rio 2016, 
Mário Andrada, esclareceu 
a importância que o diálogo 
terá durante os meses que 

os Jogos Olímpicos e Para-
límpicos estiverem sendo 
realizados. Segundo ele, sa-
ber falar bem o francês e se 
conectar com outras cultu-
ras fará a diferença. 

Espírito olímpico
“Além disso, fica um le-

gado cultural para a gente. 
Alunos do projeto Transfor-
ma com conhecimentos do 
francês poderão fazer estágio 
no País. Então, estreitarmos 
esses laços é primordial para 
falarmos a língua com fluidez 
e nos conectarmos com paí-
ses que adotam essa língua 
como oficial”, disse Andrada.

Chef de cozinha res-
peitado em todo o mundo 
e padrinho do Time Brasil 
durante os jogos, Claude 
Troisgros recebeu uma ho-
menagem durante o even-
to e falou no que a parceria 

beneficiará os brasileiros e 
também os franceses que 
moram e virão ao Rio. 

“Fortalecerá o espírito 
olímpico, a união que esses 
dois povos têm e também 
o carinho de ambos. A meu 
ver, essa parceria Brasil- 
França já existe faz tempo. 
É apenas um fortalecimento 
de um amor de longa data. 
Ter sido homenageado e ser 
escolhido da delegação bra-
sileira nos Jogos só ilustra 
bem isso. Não sei nem pra 
quem vou torcer nas Olim-
píadas, se para o Brasil ou 
para a França.”

Os Jogos Olímpicos se-
rão realizados entre 5 e 21 
de agosto no Rio de Janeiro, 
enquanto os Paralímpicos 
acontecerão entre 7 e 18 de 
setembro. Mais de 10 mil 
atletas de 205 países são es-
perados na cidade.

Evento faz parceria entre a Rio 
2016 e países de língua francesa

EsPíRito oLímPico

Fabiana Cambricoli
Agência Estado
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Dilma sanciona com vetos lei sobre tributação

Ganhos de capital
IGP-M sobe 0,43% na 
2a prévia de março

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M) subiu 0,43% na 
segunda prévia de março, ante 
avanço de 1,24% na segunda 
prévia do mesmo índice em feve-
reiro, informou nesta sexta-feira, 
18, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com o resultado, o índice 
acumula aumentos de 2,89% no 
ano e de 11,47% em 12 meses. 
Na primeira prévia deste mês, a 
alta foi de 0,43%.  A FGV infor-
mou ainda os resultados dos três 
indicadores que compõem a se-
gunda prévia do IGP-M de março. 
O IPA-M, que representa os preços 
no atacado, subiu 0,39% neste 
mês, em relação à alta de 1,39% 
na segunda prévia de fevereiro. O 
IPC-M, que corresponde à inflação 
no varejo, apresentou alta de 
0,53% na leitura anunciada nes-
ta sexta-feira, após subir 1,17% 
no mês passado. Já o INCC-M, que 
mensura o custo da construção, 
teve elevação de 0,5%, após 
registrar aumento de 0,4% na 
mesma base de comparação. O 
IGP-M é muito usado para reajus-
te no preço do aluguel. O período 
de coleta de preços para cálculo 
do índice anunciado há pouco foi 
de 21 de fevereiro a 10 de março. 
No dado fechado do IGP-M do mês 
passado, a alta foi de 1,29%. 

Usiminas confirma 
acordos standstill 

FIEP apoia seminário
de bispos do Nordeste

A Usiminas confirmou 
nessa sexta-feira, 18, que fir-
mou acordos standstill, ou seja, 
congelamento de dívidas, com 
os bancos credores Banco do 
Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, 
Santander e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). Acordo também foi 
realizado com os credores japo-
neses, que são o Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), 
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, 
Mizuho Bank e Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation.  Conforme 
antecipado pelo Broadcast, ser-
viço de notícias em tempo real 
da Agência Estado, na quinta-
feira, 17, os acordos suspendem 
as obrigações de pagamento do 
montante principal, bem como as 
obrigações de cumprimento de 
índices financeiros, em financia-
mentos pelo prazo de 120 dias.

No próximo mês de maio, Campi-
na Grande vai sediar o 1º Encontro dos 
Bispos do Nordeste. O evento realizado 
pelo Observatório Social do Nordeste 
terá o apoio da Prefeitura Municipal e 
da Federação das Indústrias do Estado 
da Paraíba – FIEP. Nessa terça-feira, dia 
15 , o presidente da FIEP, Francisco de 
Assis Benevides Gadelha, recebeu o se-
cretário de Planejamento, André Agra, 
o secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Luiz Alberto Leite, e o arcebispo 
de Natal, dom Jaime Vieira Rocha para 
tratar do evento. Na ocasião, Francisco 
Gadelha confirmou apoio ao evento, 
que acontecerá de 18 a 20 de maio, no 
auditório do Garden Hotel, e terá como 
tema “Nordeste: cuidado com a casa 
comum – novo paradigma civilizatório”. 
“Um dos objetivos desse seminário, 
60 anos depois do primeiro, realizado 
em 1956, é olhar o futuro da região 
Nordeste: articular as várias forças da 
região e pensar o Nordeste do futuro”, 
explicou Roberto Jefferson, membro da 
Coordenação do Seminário e secretário 
do Observatório Social do Nordeste.

A presidente Dilma Rou-
sseff sancionou com vetos lei 
que trata da incidência de im-
posto de renda no caso de ga-
nho de capital em virtude de 
alienação de bens e direitos e 
da tributação de empresas co-
ligadas no exterior na forma de 
empresas controladas.

A lei, publicada em edição 
extra do Diário Oficial da União 
na quinta-feira, resulta da me-
dida provisória 692, aprova-
da pelo Senado em fevereiro 
como parte do esforço para 
equilibrar as contas públicas.

A MP sancionada estabe-
lece alíquota de 15 por cento 
para ganhos de capital de até 
5 milhões de reais; de 17,5 por 
cento para ganhos entre 5 e 
10 milhões de reais; de 20 por 
cento para a faixa entre 10 e 30 
milhões de reais; e de 22,5 por 
cento para ganhos acima dos 
30 milhões de reais.

Um dos vetos definidos 
pela presidente Dilma Rou-
sseff impede que os ganhos 
sejam ajustados no mesmo 
percentual aplicado para o 
ajuste do valor da faixa da ta-
bela progressiva mensal do 
imposto sobre a renda de pes-
soas físicas correspondente à 
menor alíquota.

“Além de prever uma inde-
xação que não se coaduna com 
a diretriz da política econômi-
ca do governo federal, o dispo-
sitivo vincula indevidamente 
situações tributárias diversas, 
sem levar em consideração 
a capacidade econômica dos 
contribuintes, o que poderia 
gerar distorções entre políticas 
públicas distintas”, explica a 
mensagem de veto.

Reuters

São Paulo, 18 (AE) - O ministro 
da Fazenda, Nelson Barbosa, voltou 
a defender, durante evento realiza-
do pela Carta Capital, a importância 
de o governo enviar ao Congresso 
uma proposta de reforma da Previ-
dência, mesmo que isso ocorra em 
meio a um ambiente político tu-
multuado. Segundo ele, essa refor-
ma não visa resolver a situação no 
curto prazo, mas traria impactos em 
“cinco ou dez anos”.

Diante da resistência do PT à 
reforma da Previdência, Barbosa 
comentou que se trata “de uma 
conquista do trabalhador brasilei-
ro” e que o governo não está re-
tirando direitos, mas precisa rever 
alguns gastos. Aparentemente pa-
radoxal, Barbosa destaca que o be-
nefício precisa ser reformado para 
que possa ser preservado.

“Nosso principal desafio é o 
controle do crescimento do gasto 

público, especialmente do gasto 
obrigatório. De cada R$ 100 de gas-
to primário, R$ 91,5 são obrigató-
rios, e no restante que pode ser mu-
dado, existem alguns gastos que são 
altamente sensíveis, como o custeio 
de escolas, hospitais. Para mexer no 
resto, temos de aprovar leis, mexer 
na Constituição”, explicou.

Segundo Barbosa, no ano pas-
sado o governo fez o maior contin-
genciamento desde a implantação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
com um esforço de R$ 78,5 bilhões 
em despesas discricionárias. “Em 
valores nominais, as despesas dis-
cricionárias este ano estão no ní-
vel de 2012. 

Estamos cortando o que é pos-
sível cortar sem ameaçar programas 
de interesse público ou estratégicos 
para o País. Se só 8,5% do gasto é 
discricionário, temos de enfrentar 
os 91,5% que são obrigatórios”.

CPMF
Barbosa afirmou que a nova 

CPMF é a melhor alternativa para 

ajudar as contas do governo, por-
que ela tem um impacto disperso 
sobre a economia e também um 
efeito menor sobre a inflação. Se-
gundo o ministro, o tributo não é 
uma jabuticaba, pois existem im-
postos similares - e permanentes - 
em países como a Argentina e a Co-
lômbia. “Para nós, será temporária, 
para fazer a travessia”, assegurou.

Ele comentou ainda que a car-
ga tributária no Brasil, ao contrá-
rio do que dizem algumas institui-
ções, caiu em 2015, principalmente 
quando se trata de impostos e 
contribuições não previdenciários. 
“Mesmo com a volta da CPMF, a 
carga não subirá para um nível su-
perior a 2011. É uma recomposição 
de receita temporária, enquanto a 
gente trabalha na reestruturação 
das despesas”, explicou. 

Barbosa lembrou ainda que 
outros impostos poderiam ter um 
efeito distorcivo maior, porque se 
concentrariam em uma ou outra 
atividade, enquanto a CPMF abran-
ge todos os setores. 

O ministro afirmou que a 
democracia brasileira resolveu o 
problema da inflação elevada, 
resolveu o problema do endivi-
damento externo e promoveu 
inclusão social. “Tenho confiança 
de que a democracia brasileira vai 
ser capaz de promover um diálo-
go civilizado para resolver os pro-
blemas atuais e concretizar o po-
tencial que temos de crescer mais, 
com redução da desigualdade”. 

Urgência e serenidade
Nelson Barbosa afirmou que 

é preciso conciliar medidas de 
curto prazo para estabilizar a eco-
nomia com ações de longo prazo 
para reforçar o compromisso do 
governo com a estabilidade fiscal 
e o combate à inflação. “Temos 
atuado com a urgência que a si-
tuação pede, mas também com 
serenidade”, afirmou. 

“Precisamos de um progra-
ma de estabilização da econo-
mia, mas com uma reforma fis-

cal para que essa estabilização 
seja duradora,” disse. Segundo 
ele, a redução das expectativas 
de crescimento afeta as proje-
ções de arrecadação e obriga 
famílias, empresas e governo 
a ajustarem seus orçamentos. 
Isso acaba gerando uma pres-
são por liquidez e por isso o 
governo lançou em janeiro um 
pacote de ações para estimular 
o crédito, que pode liberar até 
R$ 83 bilhões. “Isso será feito 
sem injeção de dinheiro novo 
por parte da União, sem gasto 
para equalizar juros, sem custo 
adicional aos contribuintes.”

Medidas de crédito
O ministro da Fazenda disse 

que a Pasta está estudando com 
o Banco Central novas medidas 
relacionadas ao esforço do go-
verno para aumentar a oferta 
de crédito. “Conversamos com o 
BC, vemos necessidade de novas 
medidas e, se necessárias, vamos 

tomá-las”, disse o ministro.

Negociação com os Estados
Nelson Barbosa afirmou que 

o governo deve anunciar na pró-
xima segunda-feira, 21, os deta-
lhes da proposta de alongamen-
to de dívidas de Estados com a 
União, em reunião conjunta com 
os 27 governadores.

Segundo ele, diversos Esta-
dos vivem problemas de caixa e 
muitas vezes acabam recorren-
do a soluções locais e isoladas 
que podem “gerar problemas 
sistêmicos, por isso a União re-
solveu entrar no jogo”.

O ministro deixou claro que 
o alívio de caixa que a União está 
dando exigirá como compensa-
ção a adoção de medidas fiscais 
pelos Estados, sobretudo relacio-
nadas com a folha de pagamen-
to e a previdência dos servidores. 
“Isso é preciso para que (o alívio) 
resulte em uma situação mais só-
lida no futuro.”

“Impacto só em cinco ou dez anos”

Melhora da situação econômica ajudará a política

NElsoN barbosa sobrE a rEForMa da PrEvIdêNCIa

FoTo: Reprodução/Internet

Álvaro Campos e
Francisco Carlos de Assis
Agência Estado 

Ministro da Fazenda  Nelson Barbosa: 
“Nosso  principal desafio é o
controle de gastos públicos”

Vale assina com 
China Cosco seu  
transporte de
minério de ferro

A Vale e a China Cosco 
Shipping assinaram ontem, 18, 
contrato de afretamento pelo 
qual a chinesa transportará 
cerca de 16 milhões de tonela-
das de minério de ferro por ano 
para a mineradora brasileira. O 
contrato será válido até o final 
do 27º ano a partir do início do 
contrato, previsto para o pri-
meiro semestre de 2018.

“Este contrato de afreta-
mento com a China Cosco Shi-
pping é mais um exemplo da 
parceria de longo prazo entre a 
Vale e a China,” afirma, em nota, 
o presidente da Vale, Murilo 
ferreira. Também assinam o 
contrato o chairman da China 
Cosco Shipping, Xu Lirong, seu 
vice-presidente executivo Ye 
Weilong, além de Luiz Meriz, 
gerente executivo de Navega-
ção e Marketing de Minério de 
ferro da Vale.

Publicada em
edição extra do 
DOU na quinta,
é da medida
provisória 692



Socorro 
Cristovão, 
Sávio 
Parente e 
Palowa 
Arcoverde na 
comemoração 
de seu 
aniversário no 
restaurante 
Degustar em 
2010. Hoje, 
Sávio 
aniversaria e 
a grande dama 
Palowa recebe 
amigas.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Pastor Edson de Oliveira 
Costa, jornalista José 
de Souza, Sra. Cristiane 
Immisch Lacet, empresá-
rios Salatiel Barros Filho, 
Sávio Parente e Abe-
lardo Coutinho, médico 
Donato Braga Filhoa, 
arquiteta Madalena Zac-
cara, deputado federal 
Rômulo José Gouveia, 
atleta Zé Marco Nóbre-
ga Melo, político José 
William Madruga.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Hoje é o dia da inauguração da Escola Livre de Circo “Djalma Buranhém”, uma 
iniciativa da Fundação Espaço Cultural da Paraíba. 

FOTO: Goretti Zenaide

Elas adoram bolsas: Carla Bezerra, Roberta Aquino, Roziane Coelho, Lúcia Padilha e Fátima Lisboa

 Será lançado na próxima 
quarta-feira no Rio de Janeiro 
o livro "Berta Loran: 90 Anos de 
Humor - uma homenagem ao 
talento da atriz", de autoria de 
João Luiz Azevedo.
 Trata-se de um livro biográfico 
da atriz que neste dia completará 
90 anos, onde haverá no Teatro Oi 
Casa Grande uma exposição e um 
show inédito.

Foto: Goretti Zenaide

Maria Júlia Ferrer e Cleide Costa foram conferir a nova coleção outono inverno da Calzature

FOTO: Goretti Zenaide

   Já na Gibiteca Henfil, no Espaço Cultural José Lins do Rego, acontece a partir 
das 14h a Feira de Quadrinhos seguida de bate-papo com as quadrinistas paraibanas 
Rejane Alves,  Paloma Diniz e Mariana Sales.

Isoni Burity, a anfitriã Fátima Lisboa Lopes e Dayse Soares de Oliveira

   O espetáculo “Elis. A Musical”, com texto de Nelson Motta e Patrícia de Andrade, 
dirigido por Dennis Carvalho e com a atriz Lílian Menezes vai ser exibido dias 2 e 3 de abril 
no Recife. Tomara que venha para João Pessoa!

Outono-Inverno

SALTOS grossos e solados tratorados, botas de 
cano mais baixo quase como um sapato abotinado, o 
verniz, a camurça, bolsas maiores ou menores, pochetes 
ou mochilas, tudo isso e muito mais estão na coleção 
outono-inverno da Calzature.

Um coquetel, com minidesfile das peças com lindas 
joias da Ouro & Hora, foi oferecido na última quarta-feira 
pela empresária Fátima Lisboa Lopes no Manaíra Shopping.

“Este País não pode dar 
certo. Aqui prostituta se 
apaixona, cafetão tem 
ciúme, traficante se vicia e 
pobre é de direita”

“Na Índia, a vaca é sagrada; 
na Europa, a vaca é louca 
e no Brasil, a vaca é 
qualquer amiga do seu 
namorado”

TIM MAIA VANESSA PIMENTEL

Pilates
ACONTECE hoje 

na Clínica Equílibra, em 
Manaíra, o workshop 
“Centopeia” com 
Isabela Moody, de-
signer e professora 
de Pilates, criadora do 
acessório que promove 
automassagem du-
rante os exercícios.

O CENTRO Univer-
sitário de João Pessoa - 
Unipê anunciando que no 
próximo dia 18 de abril 
abrirá inscrições para o 
vestibular de Medicina, 
onde oferece 50 va-
gas, cujas provas vão 
ser realizadas dias 11 e 
12 de junho. A novidade 
este ano para o referido 
curso é a parceria que 
a instituição de ensino 
fez com o Hospital Padre 
Zé, atendendo não só os 
alunos de Medicina, mas 
todos da área de saúde.

Medicina

Feirinha
VOLTA amanhã 

ao Espaço Cultural 
José Lins do Rego 
o projeto “Feirinha 
de Domingo”, ante-
cipado por conta da 
Semana Santa.

O evento, que 
terá como foco uma 
homenagem ao Mês 
da Mulher, consta de 
artesanato, brechó, 
antiguidades, sarau 
poético, gastrono-
mia com food bikes 
distribuídos na Praça 
do Povo.

   O ator Rodrigo Santoro que brilha na novela “Velho Chico”, está no filme “Ben 
Hur” no papel de Jesus. Trata-se de uma refilmagem do clássico de 1959, baseado no 
livro de Lew Wallace e que estreia no Brasil no dia 1o de setembro.

Zé Filho toca Paralamas
HOJE tem show dos bons no Chopp Time Street, 

no Bessa, com o guitarrista Zé Filho que vai comandar 
uma homenagem aos Paralamas do Sucesso.

O show, que começa às 23h30, terá participação 
do grande Costinha no saxofone, Cássio Vieira no trom-
bone, Zácaro Feitosa no trompete, China na percussão, 
Edu Araújo, Júnio no contrabaixo e Almir na bateria.

Páscoa solidária
A ESCOLA de Idiomas CNA Ruy Carneiro está pro-

movendo a campanha Páscoa Solidária em prol da Asso-
ciação Pestalozzi, que oferece atendimento às crianças 
e adultos com síndromes e deficiências.

Para participar, qualquer pessoa pode entregar 
naquela unidade de ensino até a próxima terça-feira, 
ovos ou barras de chocolates que serão destinados a 
confraternização de Páscoa daquela Associação.

Botas de cano curto e longo e gladiadoras continuam no inverno

FOTO: Goretti Zenaide

Olhos de ver
O POETA Políbio Alves movimenta hoje, a partir das 

10h, a Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, no 
Centro, com o lançamento do seu livro “La Habana Vieja: 
olhos de ver”, onde ele aborda a origem e fundamentos 
culturais e históricos de Cuba.

A apresentação da obra será do professor de Literatura 
e Língua Portuguesa, Peterson Martins Alves Araújo.
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Neymar terá que pagar 
R$ 188 milhões ao Fisco 
por sonegar impostos

CONTRA O PARAÍBA

Treze busca hoje a reabilitação
FotoS: Divulgação

Marcelo Vilar muda time 
para reagir na reta final 
do Campeonato Estadual
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Durante toda a semana, muito se falou e 
se criticou a Federação Paraibana de Futebol, 
por não ter intervido junto à CBF, em favor 
dos clubes paraibanos, no caso do aumento de 
vagas para a Série D do Campeonato Brasilei-
ro. Mesmo que tivesse tido todo o empenho 
necessário, é preciso que os críticos considere, 
pelo menos, dois aspectos que são fundamen-
tais para que a Paraíba não tenha sido contem-
plada com mais uma vaga, e outros estados do 
Norte e Nordeste tenham conseguido. 

O primeiro aspecto é o técnico. Nossos 
clubes são muito fracos. Só temos o Botafogo 
na Série C do Campeonato Brasileiro. Os ou-
tros não conseguem subir. Na Copa do Brasil, 
não passamos da segunda fase, nos últimos 
anos, e na Copa do Nordeste, desde 2013, não 
chegamos à terceira fase da competição. To-
das estas competições que citei são organiza-
das pela CBF, e portanto, somam pontos para 
o ranking nacional de clubes e do Estado. 

Em outras palavras, isso quer dizer que 

os nossos times estão pessimamente ran-
queados, e sobretudo o futebol do Estado, já 
que fora o Botafogo, os outros apenas fazem 
número nas competições citadas, com exce-
ção do Campinense, e mesmo assim, apenas 
na Copa do Nordeste. Ora, o regulamento 
é claro, o número de vagas é definido pela 
colocação do Estado no ranking nacional, e a 
Paraíba é um dos últimos do País. 

Quem reclamou do Ceará, esquece que 
lá tem um clube na Série B e outro na Série C, 
e além do mais, os clubes conseguem coloca-
ções bem melhores do que os paraibanos nas 
competições que citei acima. O resultado é 
que o ranking do Ceará é bem melhor do que 
o da Paraíba, e assim tem direito a mais vagas. 
No Rio Grande do Norte tem 2 clubes na Série 
C, e há até pouco tempo, o  ABC era da Série 
B. No Pará, o Paisandu é da B, e tem clube na 
Série C, e por aí vai. Olha que não estou falan-
do de São Paulo, nem de Rio Janeiro, que têm 
uma colocação altíssima no ranking.

Do ponto de vista político e econômico, 
a Paraíba  também está longe de ser uma 
potência nacional, e por, tanto, sofre descrimi-
nação do eixo Rio - São Paulo, de onde vêm as 
decisões. Portanto, não é nada fácil para um 
presidente da FPF peitar e exigir uma atenção 
especial da CBF para com o futebol do Estado.

Um exemplo de que a discriminação 
contra o nosso Estado é muito grande está no 
que houve na Copa do Mundo do Brasil. Os 
estados vizinhos à Paraíba foram agraciados 
com arenas e sediaram jogos. Nós ficamos 
no meio deles, sem direito a nada, sequer 
um centro de treinamento para as seleções 
nós ganhamos. Nenhuma seleção escolheu a 
Paraíba, para sequer treinar. 

Não tenho nenhuma procuração para 
defender Amadeu Rodrigues, e não é do meu 
feitio estar defendendo dirigentes A ou B, de 
público, mas temos que ser justos e admitir-
mos que a Paraíba ainda não existe no mapa 
futebolístico do País. Cabe a nós paraibanos, 

mudarmos esta realidade, com muito traba-
lho, planejamento e boas gestões em todas as 
áreas, sobretudo no futebol. 

Clássico da Solidariedade

É grande a expectativa para o clássico 
deste domingo entre Botafogo e Campinen-
se. Ingredientes são o que não faltam para 
os torcedores. Os dois times estão invictos 
no Campeonato Paraibano e lideram seus 
grupos. No encontro que tiveram este ano 
ninguém venceu. Quem vencer assume a 
liderança geral da competição. E na prelimi-
nar, o torcedor vai poder ver em ação grandes 
craques do passado, numa iniciativa da Rádio 
Tabajara para ajudar o Hospital Padre Zé, que 
passa por dificuldades. Os torcedores pode-
rão fazer um gol de placa, doando alimentos 
para a instituição. É muita coisa para um jogo 
só. Quero ver o Almeidão lotado e uma gran-
de festa sem violência. 

Futebol paraibano sem prestígio

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Com  11 pontos e ainda 
sem garantia de classificação 
antecipada para a segunda 
fase do Campeonato Parai-
bano, o Treze entra em cam-
po hoje com muitas novida-
des para enfrentar o Paraíba 
às 16h, no Estádio Amigão, 
um confronto que será co-
mandado pelo árbitro, João 
Bosco Satyro, com auxílios 
de José Maria Neto e  Josiel 
Ferreira. O técnico Marce-
lo Vilar segue pressionado 
depois do resultado negati-
vo da última segunda-feira,  
quando perdeu para o Auto 
Esporte por 2 a 0 e se viu 
obrigado a dispensar alguns 
jogadores como Júnior Xuxa, 
Lúcio Curió, Rafael, Glaubi-
nho e Luciano, e a diretoria 
segue em busca de novos re-
forços. O goleiro Saulo já foi 
anunciado, mas não deve ser 
relacionado para este jogo. 

No último treino, o téc-
nico usou o esquema 4-4-2 
e deve escalar Rafael Dida, 
Peter, Fernando Lopes, Lar-
ramendi e Altemar; Eliseu, 
Elanardo, Evandro e Doda; 
Rosivaldo e Diego Neves. 
Com a preocupação maior 
em reagir na competição já 
que o principal objetivo na 
temporada é conseguir uma 
vaga para disputar o Campe-
onato Brasileiro da Série D, o 
técnico Marcelo Vilar espe-
ra uma maior determinação 
dos jogadores no confronto 
contra o time de Cajazeiras 
que vem de uma goleada so-
bre o CSP por 3 a 0.

Na segunda posição do 
Grupo B, a sete pontos do 
líder Botafogo, o Treze de-
monstra bastante preocupa-
ção, principalmente depois 
que a CBF informou que o 
representante da Paraíba na 
Série D deste ano será o mes-
mo de 2017. A entidade tam-
bém aumentou o número de 
clubes, mas a Paraíba acabou 
não sendo beneficiada.

O adversário do Treze, 
hoje, é um time que vem em 
evolução, especialmente de-
pois da promessa de uma 
gratificação de R$ 50 mil ofe-
recido pelo presidente Tico 

Miudezas. O anúncio surtiu 
efeito no jogo contra o CSP, 
vitória incontestável por 3 
a 0. O Paraíba tem o mesmo 
número de pontos do Treze 
e ocupa a vice-liderança do 
grupo A, nove a menos que o 
líder Campinense. Depois de 
enfrentar o Treze, vai fechar a 
fase de classificação contra o 
Esporte de Patos, em Cajazei-
ras, portanto, com boas possi-
bilidades de classificação.

CSP x Sousa
Um dos jogos mais es-

perados deste sábado será 
disputado no Estádio Al-
meidão a partir das 17 ho-
ras quando o CSP, que não 
vence há cinco partidas - 
enfrenta o Sousa, ambos em 
busca de reabilitação já que 
foram derrotados na última 
rodada. Desde o início da 
semana que o presidente do 
Sousa, Aldeone Abrantes, 

ameaçou não enviar a sua 
equipe, inconformado com 
a mudança na tabela, já que 
o confronto estava marcado 
para domingo, às 16h. Mas, 
na última quinta-feira, o di-
rigente recuou de sua ame-
aça e garantiu presença na 
disputa

O jogo Sousa e CSP será 
dirigido por Emanuel Diniz, 
com assistências de Luís Fe-
lipe e Kilden Tadeu.

Depois de 40 dias 
de treinamentos, e mui-
ta expectativa, o parai-
bano Franco Ferreira de 
Sousa entra em quadra 
neste sábado vestindo 
a camisa do Vasco da 
Gama, no Campeonato 
Carioca de Basquete-
bol, categoria Sub-17. 
O jogo marcado para 
começar às 11h, será 
contra o Jacarepaguá e 
o Vasco será o visitante. 

O treinador Luis 
Brasília comandou o úl-
timo treino da semana, 
ontem, com o objetivo 
de definir o esquema 
de jogo, para esta pri-
meira rodada da com-
petição oficial. O pro-
fessor Luis Brasília disse 
ao site oficial do Vasco 
que “é uma categoria 
nova para mim. No ano 
passado eu dirigia o sub-
15, então estamos nos 
entrosando ainda. Que-
ro tirar da quantidade a 

qualidade, com isso es-
tou procurando montar 
um time pequeno, para 
que todos tenham a 
oportunidade de jogar”. 

Acrescentando que 
“estamos trazendo cin-
co garotos de diferen-
tes regiões do País para 
fortalecer mais a nossa 
equipe. Venho fazen-
do um trabalho inten-
so com eles para que 
possamos trazer mais 
alguns títulos para o clu-
be”, comentou.

Através de whatsa-
pp, o paraibano Franco 
Ferreira de Sousa afir-
mou que está preparado 
e espera ajudar o time 
do Vasco nesta primeira 
partida oficial. “Esperei 
muito por este dia. Me 
preparei durante estes 
dias e espero fazer um 
bom jogo, ao lado dos 
meus companheiros, 
seguindo as determina-
ções do professor”

Paraibano Franco Neto 
estreia hoje no Vasco

BASQUETE

Franco Neto 
é uma das 
promessas 

do basquete 
nacional

Treino do CSP para o jogo de hoje contra o Sousa, que vai acontecer no Estádio Almeidão, às 17h
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Temporada da F-1 vai começar 
e os brasileiros estão otimistas
GP da Austrália começa 
às 2h da madrugada
deste domingo

Felipe Massa e Felipe 
Nasr, os dois brasileiros do 
grid da Fórmula 1, terão ob-
jetivos bem diferentes assim 
que as luzes vermelhas se 
apagarem para a primeira 
etapa da temporada, às 2h da 
madrugada deste domingo, 
pelo horário de Brasília.

Em seu último ano de 
contrato, o experiente piloto 
da Williams busca mostrar 
que ainda tem lugar no grid, 
enquanto o piloto da Sauber 
tenta se afirmar em seu se-
gundo ano na categoria.

Massa vem passando 
por uma fase de renasci-
mento desde que chegou 
à Williams, em 2014. Após 
ser bastante questionado 
nos últimos anos de Ferrari, 
o brasileiro voltou a fazer 
uma pole - no GP da Áustria 
daquele ano - e a conquistar 
pódios. Foram três em 2014 
e dois em 2015. O retorno 
às vitórias, contudo, ainda 
não parece uma realidade 
plausível, uma vez que o 
time inglês não demonstra 
rendimento suficiente para 
bater Mercedes e Ferrari. 
Porém, mesmo sem chegar 
ao lugar mais pódio desde o 
GP do Brasil de 2008, Massa 
garante que ainda se sente 
motivado para iniciar sua 
14ª temporada na F-1.

“Tenho a fome para ser 
melhor, para eliminar o que 
não estava funcionando no 
ano anterior. Ainda estou 
muito motivado para ser 
forte e competitivo - e estar 
entre os melhores”, disse o 
piloto em entrevista ao site 
oficial da F-1.

Aos 34 anos, Massa é, 
juntamente de Kimi Raikko-
nen (36), Jenson Button (36) 
e Fernando Alonso (34) um 
dos pilotos mais experientes 
da categoria. E já aproveita 
para usar isso a seu favor: 
com a expectativa de uma 
grande mudança no regula-
mento técnico para 2017, o 
brasileiro espera convencer 
a Williams - ou mesmo outra 
equipe - de que ainda pode 
ser peça importante.

“Acredito que com as 
mudanças que estão che-
gando posso ser alguém 
muito útil para fazer a dife-
rença - para qualquer time, 
a Williams ou outro. É só 
olhar para trás e ver como a 
Williams evoluiu desde 2013 
- foi muita coisa. E não foi só 
o carro ou o motor: a menta-
lidade da equipe melhorou 
muito. Acho 100% que tenho 
a ver com isso. Acho que fui 
muito importante para essa 
mudança - e também quero 
fazer isso no futuro.”

Massa vê ano 
difícil, mas 
acredita que o 
carro tende a 
crescer durante 
a temporada 
para chegar 
perto da Ferrari

Em seu segundo ano na 
Fórmula 1, Felipe Nasr ganha a 
vantagem da maior experiên-
cia, mas ao mesmo tempo terá 
de lidar com a pressão de não 
ser mais um novato. O brasi-
leiro, que em 2015 alternou 
momentos de brilho como o 
quinto lugar na primeira pro-
va, na Austrália, ou o sexto 
posto na Rússia, com uma sé-
rie de dificuldades de adap-

tação com os freios, segue 
na equipe Sauber ao lado de 
Marcus Ericsson.

Especialmente na segunda 
metade do ano, o superaque-
cimento dos freios e o cresci-
mento do sueco complicaram 
a vida de Nasr, que espera que 
a história mude em 2016.

“Comparando com o car-
ro do ano passado, a sensa-
ção foi de uma traseira mais 

estável nas freadas de curvas 
de média e alta velocidade. 
Ano passado, eu tive muitos 
problemas superaquecendo 
os freios. Este pacote parece 
ter esse fator melhorado, o 
que nos dá mais margem para 
jogar com os freios e forçar 
mais.”

Mesmo com as dificulda-
des da Sauber - última a lançar 
o carro novo, sofrendo com 

atrasos de salários e tendo re-
centemente perdido o diretor 
técnico, Mark Smith - Nasr se 
mostra confiante. “Sinto-me 
preparado para começar mi-
nha segunda temporada na 
F-1. Estou curioso para ver 
onde estamos em comparação 
com as outras equipes. Todos 
na fábrica trabalharam muito 
duro, então merecemos um 
bom começo de ano.”

Em meio a várias tentativas 
de melhorar o espetáculo e a 
expectativa de uma briga mais 
forte entre Mercedes e Ferrari, 
a Fórmula 1 começa sua tem-
porada mais longa da história 
na madrugada deste domingo, 
com o GP da Austrália, a pri-
meira das 21 corridas do ano. 
A largada está marcada para 
as 2h.

Com o regulamento téc-
nico praticamente inalterado 
em relação ao ano passado, os 
carros sofreram poucas alte-
rações. Porém, mudanças nas 
regras esportivas - nova clas-

sificação, maior liberdade na 
escolha dos pneus e limitações 
às conversas via rádio entre en-
genheiros e pilotos - buscam 
aumentar a competitividade 
da categoria após duas tempo-
radas amplamente dominadas 
pela Mercedes.

A expectativa da Merce-
des, de acordo com o chefe Niki 
Lauda, é de que o time italiano 
esteja a 2 ou 3 décimos neste 
início da temporada, e como 
a opção da equipe de Vettel 
e Raikkonen foi fazer grandes 
mudanças no carro, acredita-se 
que o carro da Scuderia possa 

evoluir mais ao longo do ano. 
O chefe Toto Wolff , da Merce-
des, já garantiu que o time vai 
interferir menos nas decisões 
estratégicas de seus pilotos 
e liberar o confronto interno 
entre Hamilton e Rosberg. A 
ideia é se defender da possível 
ameaça da Ferrari.

As restrições à comunica-
ção via rádio serão bastan-
te restritas, a fim de deixar 
nas mãos dos pilotos funções 
como a estratégia, o mapea-
mento de motor e o controle 
do consumo de combustível, 
dando-lhes mais indepen-

dência. Cada piloto poderá 
escolher 10 dos 13 compos-
tos usados durante o final de 
semana, o que deve dar mais 
opções para a adoção de es-
tratégias arriscadas. Por ou-
tro lado, a FIA promete uma 
decisão final sobre a adoção 
da proteção no cockpit e as 
mudanças que prometem dei-
xar os carros 5s por volta mais 
rápidos a partir de 2017 até o 
fim de abril. No entanto, am-
bas as propostas têm gerado 
muita polêmica nos últimos 
meses e a categoria parece 
estar longe de um consenso.

Nasr espera se afirmar na Sauber mesmo sofrendo pressão

Carros sofrem poucas alterações e mudam conversas via rádio

Felipe Massa e Felipe Nasr esperam que seus carros sejam mais competitivos nesta temporada que começa na Austrália, onde as Mercedes e Ferraris são favotitas

Largada do GP da Austrália na temporada de 2015 com as Mercedes dominando logo na primeira volta e as Ferraris buscando um melhor posicionamento
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Neymar tem que pagar R$ 188 mi
sonegação e fraude

Craque do Barcelona 
omitiu rendimentos do 
Santos, Barcelona e Nike 
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O atacante do Barcelo-
na Neymar foi considerado 
culpado por sonegação de 
imposto de renda da pessoa 
física, fraude e conluio por 
uma corte administrativa da 
Receita Federal, no Rio.

No último dia 4, a 20ª 
Turma da Delegacia da Re-
ceita concluiu que o jogador 
omitiu rendimentos do San-
tos, do Barcelona e da Nike.

Com a decisão, ficou 
mantida a autuação de con-
denado a pagar R$ 188,8 
milhões em impostos atra-
sados, juros e multas. Ainda 
cabe recursos ao Carf (Con-
selho Administrativo da Re-
cursos Fiscais), que fica em 
Brasília.

De acordo com a de-
cisão, o atleta utilizou a 
Neymar Sport e Marketing e 
a N & N Consultoria e N & N 
Administração de Bens para 
deixar de pagar ao menos 
R$ 63,6 milhões entre 2012 
e 2014. Ao todo, consideran-
do correção monetária, as 
multas alcançam R$ 125,2 
milhões.

Para os julgadores, hou-
ve simulação de contratos 
quando ele transferiu re-
ceitas de direito de imagem 
para as empresas, visando 
ser enquadrado em alíquotas 
mais baixas que o IR da pes-
soa física.

"Analisando-se os atos 
e negócios jurídicos levados 
a efeito pelo contribuinte 
[Neymar], as três empresas 
mencionadas e seus sócios 
[os pais do jogador], é pos-
sível confirmar que foram 
praticados por eles negócios 
jurídicos simulados, fraudu-
lentos", escreveu a auditora 

fiscal Claudia Develly Mon-
tez, relatora do caso.

O voto foi seguido por 
outros três integrantes.

Dribles contábeis
Embora tenham foco 

nos mesmos fatos, o proces-
so fiscal é independente do 
processo criminal que foi 
proposto pelo Ministério Pú-
blico Federal e rejeitado pela 
Justiça de Santos, no mês 
passado.

Neymar transferiu as re-
ceitas de direito de imagem 
à Neymar Sport para driblar 
o imposto de renda. Para a 
relatora do caso, apesar de 
Neymar ser o responsável 
por executar quase todas 

as obrigações contratuais e 
ser o real prestador do ser-
viço contratado, ele não era 
formalmente remunerado 
mas sim, a empresa Neymar 
Sport.

"O contribuinte cede seu 
direito e não recebe absolu-
tamente nada em contrapar-
tida? Em todos os contra-
tos, ele é a figura principal 
e atuante, mas não recebe 
absolutamente nada para o 
desempenho das obrigações 
contratuais, que só recaem 
sobre ele. E como também 
não é sócio da empresa não 
tem direitos nem mesmo à 
distribuição de lucros", es-
creveu a relatora, no voto.

A análise dos dados fis-

cais indicou que na contabi-
lidade da Neymar Sport não 
registra qualquer repasse 
para o jogador nem ele pró-
prio indicou qualquer receita 
vinda da empresa de seu pai 
nas suas declarações – o que, 
no entender da turma julga-
dora, é "inverossímil".

A manobra serviu para 
pagar menos impostos de re-
ceitas milionárias no uso da 
imagem pela Nike, segundo a 
Receita. Desde 2009, Neymar 
faz propaganda para o fabri-
cante de material esportivo.

A Receita também apon-
tou "desproporcionalidade" 
entre o valor do direito de 
imagem pago pelo clube de 
Neymar e o salário do atleta.

Sigilo
Procurada, a equipe de 

advogados do jogador afirmou 
à Folha que ainda não tem co-
nhecimento sobre a decisão 
da Receita Federal e que, por-
tanto, não comentaria esse as-
sunto. De acordo com o corpo 
jurídico, o sigilo do processo e 
das informações será manti-
do, de qualquer forma.

Em outras oportunida-
des, o jogador já se mani-
festou por meio das redes 
sociais e contestou os ques-
tionamentos feitos pelas 
autoridades em relação à 
engenharia financeira mon-
tada para administrar os 
seus bens, negando qualquer 
crime. 

A Uefa definiu ontem 
os confrontos das quartas 
de final da Liga dos Cam-
peões. O Barcelona, atual 
campeão do torneio euro-
peu, terá pela frente o Atlé-
tico de Madri. O primeiro 
jogo acontecerá no dia 5 de 
abril, no Camp Nou.

Maior campeão do tor-
neio continental europeu 
(com 10 títulos), o Real Ma-
drid iniciará jogando fora 
de casa contra o Wolfsburg, 
considerado o azarão desta 
fase. Os outros duelos são: 
Bayern x Benfica (primeiro 
duelo em Munique), e PSG 
x Manchester City (primeiro 
duelo em Paris). O Bayern 

eliminou a Juventus nas oi-
tavas após jogo decidido na 
prorrogação, em Munique. 
Seu adversário das quartas, o 
Benfica, tem como principal 
nome o atacante brasileiro 
Jonas. O único representan-
te português ainda presente 
na Liga dos Campeões elimi-
nou o Zenit, de Hulk, com 
duas vitórias nas oitavas.

Pela quarta temporada 
consecutiva que consegue 
chegar às quartas, o PSG 
terá como rival o Manches-
ter City, que pela primeira 
vez alcança a fase de quar-
tas de final. Os jogos iniciais 
das quartas acontecem nos 
dias 5 e 6 de abril, com os 

duelos da volta marcados 
para 12 e 13 de abril. A de-
cisão do título acontece no 
dia 28 de maio, em Milão, 
na Itália.

O sorteio realizado não 
contou com cabeças-de-cha-
ve. Portanto, as bolinhas 
dos 8 clubes foram inseridas 
na mesma disputa. Figura 
carimbada em sorteios da 
Uefa, Gianni Infantino dei-
xou de ocupar o posto de 
secretário-geral da Uefa 
para assumir a presidência 
da Fifa. Coube ao diretor 
de comunicação da Uefa, 
Giorgio Marchetti, a tarefa 
de comandar o sorteio de 
ontem.

Barcelona vai enfrentar o atlético, e real Madrid pega o Wolfsburg
LIGA DOS CAMPEÕES

Fifa vai pôr em prática a medida durante os Jogos Olímpicos
A Fifa anunciou ontem 

a aprovação para que seja 
realizada partidas com uma 
quarta substituição durante 
os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. A decisão acontece 
depois da aprovação da In-
ternational Board.

No teste, a International 
Board avaliará se as altera-
ções serão feitas mais com 
objetivos táticos do que pre-

servar atletas cansados.
A substituição só poderá 

ser feita na fase de mata-ma-
ta da competição. O motivo é 
que a quarta alteração será 
utilizada apenas em jogos 
que tiveram prorrogação.

Além dos Jogos Olím-
picos, a quarta substituição 
será testada também no Mun-
dial sub-20 feminino e no 
Mundial de clubes deste ano.

Na reunião em que a 
quarta substituição foi apro-
vada, a International Board 
também decidiu pelo teste 
no uso do vídeo para lances 
duvidosos. No entanto, não 
foi decidido quais competi-
ções receberão o programa.

Simulação de atentado
Cerca de 1.900 pessoas, 

entre profissionais de segu-

rança e figurantes, participa-
ram na última quinta-feira, 
em Nimes, da simulação de 
um atentado químico contra 
torcedores que irão assistir 
aos jogos da Eurocopa de 
2016, que será organizada 
pela França a partir de 10 de 
junho.

O ministro do Interior, 
Bernard Cazeneuve, parti-
cipou do exercício, que teve 

duração de três horas. Cerca 
de 1.200 figurantes faziam 
o papel dos torcedores que 
foram alvo de um ataque em 
uma região conhecida como 
“fan zone”, do lado de fora do 
estádio.

Mais de 700 profissio-
nais, entre agentes de segu-
rança, serviços de urgência e 
sanitários de quatro Ministé-
rios (Interior, Defesa, Justiça e 

Saúde) participaram da simu-
lação. A hipótese era de uma 
bomba que gera um efeito 
químico suscetível a provocar 
várias vítimas.

O objetivo era estudar a 
resposta dos diferentes ór-
gãos para prepará-los para 
possíveis atentados, espe-
cialmente com agentes ra-
diológicos, biológicos ou quí-
micos durante a Eurocopa.

QUARTA SUBSTITUIÇÃO

Paulista
15h 
Água Santa x Botafogo
16h
Corinthians x Linense
Novorizontino x XV de Piracicaba
16h30
Red Bull x Oeste 
18h30
Mogi Mirim x São Bento 
Capivariano x Ponte Preta 

Carioca
15h30 
Resende x Bonsucesso 
16h
Volta Redonda x Bangu 
Boavista x Vasco 
Friburguense x América
Macaé x Portuguesa
19h30
Cabofriense x Tigres

Baiano
16h 
Fluminense x Galícia 
Flamengo x itória 

Cearense
16h 
Uniclinic x Guarani-J
19h
Fortaleza x Guarany-S 

Mineiro
16h 
Guarani x Boa Esporte 
Tombense x MAmérica
19h
Caldense x URT

Paranaense 
16h
J.Malucelli x Toledo
 
Pernambucano
18h30
América x Sport

Jogos de hoje

Neymar vem se destacando no gramado com belos gols e assistências pelo Barcelona, mas fora de campo vem enfrentando problemas

As equipes espanholas vão se enfrentar mais duas vezes, agora pela Liga dos Campeões

Jogos das quartas 

Barcelona x Atlético de Madri (5 e 13 de abril)
Bayern de Munique x Benfica (5 e 13 de abril)

Wolfsburg x Real Madrid (6 e 12 de abril)
PSG x Manchester City (6 e 12 de abril)



Ascorpa inscreve 25 
homens e 15 mulheres 
para a prova em Recife

Paraíba terá 40 atletas amanhã
coRRidA dAs pontes

FotoS: Reprodução/Internet
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Nascido no interior do Estado de São Pau-
lo, precisamente no dia dezesseis de agosto 
de 1954, o garoto batizado por Mauro Madu-
reira de Arruda iria logo cedo se destacar nas 
categorias de base do poderoso tricolor do 
Morumbi. Em pouco tempo foi convocado para 
a Seleção Brasileira Sub - 20, onde conseguiu 
ser titular e tricampeão do Mundo na competi-
ção realizada em 1973, na França.

Logo ascendeu ao time profissional do 
São Paulo Futebol Clube, sendo o titular da 
camisa de número 7, campeão sul-america-
no em 74, vice-campeão da Copa Libertado-
res da América em 75 e campeão paulista do 
mesmo ano. A sua forma de jogar lembrava 
muito o Furacão da Copa de 70, Jairzinho.

De repente, em 1976 esse craque foi 
trazido para jogar apenas por poucos meses 
no Botafogo da Paraíba, na função de cen-
tro-avante, junto com Kalú, Lucas, Reinaldo, 
Vandinho e outros jogadores daquele ano 
maravilhoso do Belo.

Foi uma jogada de mestre do empre-
sário e inesquecível José Flávio Pinheiro 
de Lima, um desportista bem à frente de 
sua época.  Naquele ano o Botafogo não só 

O deus negro da maravilha do contorno
causos&lendas do nosso futebol Francisco di Lorenzo serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

conquistou o bicampeonato paraibano como 
teve o seu maior camisa nove de toda a sua 

história. A torcida delirava! E os adversários 
tremiam em campo.

Boa estatura e vigor físico, habilidade 
com as duas pernas, velocidade e domínio 
de bola extraordinário e excelente visão de 
campo e de jogo. Mauro foi um atleta no 
sentido amplo da palavra. E para coroar 
a sua meteórica e frutífera carreira em 
nosso solo, o Alvinegro da estrela verme-
lha possuía o ponta de lança Reinaldo, um 
experiente jogador de passes refinados e 
milimétricos para juntos formarem uma sin-
tonia impecável entre a bola e dois atacan-
tes já visto em nossos gramados. Falam os 
entendidos que a própria bola saía contente 
do jogo, tamanha era a beleza dos passes 
tabelados que findavam em gols.

Mas aquela alegria imensurável durou 
pouquíssimo, pois “Mauro” foi  campeão 
em 76 aqui; em 77 já estava sendo campeão 
pelo Sport do Recife e, logo após fazer o gol 
do título do Campeonato Pernambucano, o 
nosso artilheiro foi transferido para o Cru-
zeiro das Minas Gerais. 

Mauro Madureira, mesmo jogando aqui 
por poucos meses, escreveu com tintas dou-
radas e perpétuas o seu nome na belíssima 
história do futebol paraibano.

A delegação da Associação 
dos Caminhantes e Corredores 
de Ruas da Paraíba (Ascorpa), 
embarca hoje, às 17h, para 
participar da 13a Corrida das 
Pontes (masculino e feminino), 
que acontece amanhã, às 7h, no 
Forte Brum, próximo ao Marco 
Zero, em Recife-PE, com um 
percurso de 5 e 10 quilômetros 
e deve  contar com mais de 5 
mil atletas. Cerca de 40 atletas 
-  15 mulheres e 25 homens - 
estarão representando na bus-
ca de medalhas e recordes. Ano 
passado o campeão geral foi o 
atleta da Ascorpa, nos 5km, Is-
mael Silva.

Entre os destaques estão, 
José Rosendo, Francisco de 
Assis e Luciano Martins (mas-
culino), enquanto no femini-
no, Fernanda Oliveira, Márcia 
Carioca, Marijara, Luana, Ana 
Lúcia e Maria José. Para o pre-
sidente da Ascorpa, Gledson 
Francisco, trata-se de outro de-
safio para os atletas que estão 
focados e dispostos a consegui-
rem medalhas para o esporte 
da terra. Ele enfatizou que a 
Ascorpa vai levar a maior de-
legação do Estado, com atletas 
de qualidade e capacitados.

"O pessoal está motiva-
do e com esperança de trazer 
boas colocações no desafio 
pernambucano. Queremos tre-
mular a bandeira da Paraíba e 
fazer a festa com os atletas su-
bindo ao pódio", observou. No 
próximo mês, no dia 24, a As-
corpa organizará a Corrida do 
Índio, que acontecerá às 8h, na 
Mata da Chica, no Conde, com 
um percurso de 6km. As ins-
crições, que custam R$ 20,00, 
estão abertas na sede da asso-
ciação, que fica no 3º andar do 
Edifício Altamira, localizada na 
Rua Miguel Couto, nº 302, no 
Centro. Maiores informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 8830 6501. No dia 30 de 
abril, os atletas da Ascorpa 
participarão da Corrida de Ti-
radentes, 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 podem ser 
feitas no Centro de Ensino da 
Polícia Militar, em Mangabeira.

Federação reúne clubes para definir os campeonatos
A Federação Paraibana 

de Basquete (FPB) reali-
zará na próxima segunda-
feira, às 19h, o Congresso 
Técnico, no Colégio Motiva 
Ambiental, em Tambaú, na 
capital paraibana. Durante 
o encontro serão discutidos 
a tabela e o regulamento do 
Estadual, locais de disputas 
e as competições nacionais 
para representar o Estado. 
A entidade comunica que 
estão abertas as inscrições 
do Paraibano nas categorias 
Sub-13, Sub-15 e Sub-19 
(masculino e feminino). A 
taxa de inscrição por equipe 
é de R$ 280,00, com o valor 
depositado em conta-cor-
rente da entidade, no Banco 
Santander Agência: 4183, 
conta: 13000273-4.

A documentação exigida 
é a ficha de equipe, compro-
vante de pagamento da taxa 
de inscrição, que deverão ser 
enviados pelo endereço:bas-
quetepb@gmail.com. Para 
o presidente da entidade, 
Eduardo Shaffer, a expectati-
va é a melhor possível com os 
dirigentes, professores e téc-
nicos prometendo participar 
do congresso. Ele ressaltou 

BAsQUete

que ouvirá os participantes 
e discutirá todos os eventos 
que acontecerão na tempo-
rada. Ele acredita que até a 
primeira quinzena de abril o 
Estadual pode começar.

"São planos que deve-
remos colocar em discussão 
para todos que estiverem no 
encontro. Quero a participa-

ção e sugestões dos filiados 
para que possamos fazer 
uma competição organizada 
e competitiva", disse.

FPB promove
No período de 1 a 3 de 

abril, a entidade promoverá 
a Clínica de Arbitragem para 
Atualização, Promoção e Re-

novação da Licença para Árbi-
tros Nacionais de Basketball, 
no Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), na Avenida 1º de Maio, 
em Jaguaribe. Os interessados 
em participar podem confir-
mar presença até o dia 30 deste 
mês, com a taxa no valor de R$ 
50,00 (até o próximo dia 24) 
e R$ 80,00 (até o dia 30 deste 

mês). Maiores informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
99312 - 1415 (Eduardo).

O evento será minis-
trado pela coordenadora 
de arbitragem da Confede-
ração Brasileira de Basque-
te (CBB), Fátima Aparecida 
da Silva, que passará infor-
mações sobre as novidades 
do esporte a nível nacio-
nal e internacional, regu-
lamentos e responderá as 
dúvidas com os participan-
tes. De acordo com o presi-
dente da entidade, Eduar-
do Shaffer, uma grande 
oportunidade para quem 
lida com o esporte no Es-
tado, que recebe uma pro-
fissional capacitada que 
vai trazer as últimas infor-
mações e passará muitas 
novidades para dirigentes, 
técnicos, professores, atle-
tas e demais  interessados.

"Trata-se de uma grande 
chance de buscar informa-
ções, tirar dúvidas e discutir 
com uma pessoa da entidade 
nacional. Fátima tem uma 
bagagem de vários anos que 
lida com o basquete, que será 
de grande valia o esporte pa-
raibano", avaliou.

As inscrições para as categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-19 já foram abertas pela Federação Paraibana

A Corrida das Pontes é uma das provas mais tradicionais no Recife e envolve atletas dos mais diversos recantos do País e espera-se a participação de mais de 5 mil

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Às dez horas de hoje, o poeta e 
ficcionista Políbio Alves faz o 
lançamento de seu novo livro 
de poesia,“La Habana Vieja – 
Olhos de ver” (Mídia Gráfica 
e Editora). A apresentação da 
obra será feita pelo professor 
Peterson Martins Alves Araújo. 

O encontro será na Livraria do Luiz, localizada 
na Galeria Augusto dos Anjos (Praça 1817, 88, 
Centro), em João Pessoa.

O longo poema “La Habana Vieja” é uma 
bela canção de amor, de acústica épica, dedi-
cada ao povo cubano pelo poeta paraibano. 
De certa maneira, seus versos, estrofes e notas 
começaram a ser escritos há 27 anos, ou seja, 
em 1989, ano em que Políbio lançou uma de 
suas obras seminais – o também extenso poe-
ma “Varadouro”, consagrado ao bairro-berço 
da cidade de João Pessoa.

Segundo Políbio, “Varadouro” foi a “pedra 
de toque” de tudo, é sua origem, sua paixão, sua 
vida, “coisa enraizada no sangue”. No entanto, 
esclarece que o livro que o projetou é uma gota 
d’água, uma nesga diante de “La Habana Vieja”, 
que não tem nada de invenção, e sim fatos. “Mas, 
para falar desta obra, tenho que explicar o moti-
vo da minha primeira viagem a Cuba”, completa.

Políbio nos conta que, em suas andan-
ças pelo mundo, a escritora e crítica literária 
Elizabeth Marinheiro costuma carregar na 
bagagem obras de autores brasileiros. Em um 
de seus périplos, Elizabeth inseriu “Varadou-
ro” na mala e, o autor não sabe bem como, o 
livro foi parar na Casa de las Américas, em 
Cuba, uma das mais respeitadas organizações 
culturais da América Latina.

Não tardou, e o comitê de avaliação da 
Casa de las Américas entrava em contato com 
Políbio, solicitando exemplares extras de “Va-
radouro”. A intenção era avaliar melhor a obra, 
antes de incluí-la no acervo da organização. 
Políbio foi a Campina Grande, sintonizou Eliza-
beth, querendo saber se valia a pena mandar 
os livros para Cuba. “Menino vá correndo!”, 
respondeu a amiga.

Com “Varadouro” na famosa biblioteca 
da Casa de las Américas, as portas de Cuba 
estavam abertas para Políbio. Mas o poeta só 
iria pisar em solo cubano sete anos depois. 
“Em 1996, quando encontraram os restos 
mortais de Che, desembarquei em Havana 
como convidado de honra, para integrar a ala 
de escritores estrangeiros nas homenagens ao 
líder revolucionário”, ressalta.

O poeta voltaria a Cuba mais onze vezes. 
Desta convivência direta nasceu uma profunda 
admiração pelo povo cubano, sua cultura e sua 
história. “Jamais fui a Cuba a passeio. Fui para 
ver, sentir, viver. No primeiro momento, pensei 
que estivesse em João Pessoa, Salvador, São 
Luiz do Maranhão. Nasceu aí o meu interesse 
de pesquisar as origens de Havana na própria 
fonte”, relata.

O subtítulo do livro explica isso. Ver di-
ferente de olhar. Enxergar além das aparên-
cias. Ler a história viva que os monumentos 
contam e os habitantes ratificam. “É o povo e 
sua história que interessam. Li muitos livros, 
mas conversei com pessoas que contam 
histórias como se fossem agora, pois tudo é 
muito bem conservado, o governo tem essa 
preocupação”, sublinha.

A exuberante natureza da Ilha do mar do 
Caribe. De um azul que não poucas vezes tur-
vou-se do suor e sangue do povo indomável. 
Que lutou com arco e flecha contra a espada 
e, no futuro, desceu a serra – arma de fogo 
contra arma de fogo -, até a liberdade. “Apesar 
das desvalias/em toda a Ilha, a ousadia/dos 

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Em “La Habana Vieja – Olhos de ver”, do escritor paraibano
Políbio Alves revela seu amor pela história e cultura do povo cubano

A capa do novo livro (detalhe) e o autor 
Políbio Alves (lado) que é reconhecido 
internacionalmente pelo seu talento 
literário com obras publicadas em 
diferentes idiomas. O poeta mantém 
forte ligação com a sua terra, a Paraíba 

Os passos da Paixão 
de Cristo na capela da 
Ordem Terceira do Carmo
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Via Sacra ao ar livre 
movimenta a cidade de 
Cuité aos sábados
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nativos é mortal atiço/contra o feudo inteiriço/
do insano opressor.”.

O verso polibiano – conciso, rimado, ritma-
do –rompe a folhagem dos bananais e canaviais, 
para que o leitor vislumbre melhor o cenário 
de Cuba em construção: aborígenes, africanos, 
brancos europeus, depois norte-americanos, 
mestiços fazendo do som do açoite dominante a 
canção do amanhã. O chicote estala nas costas, o 
poeta o transfigura, gerando bramidos e revoltas.

A ancestral espiritualidade na qual o cato-
licismo acostou-se, mas não destruiu. A notória 

musicalidade – lírica, sensual, guerreira - que 
de tantas fontes também bebeu. De tudo que é 
daquela terra nos dão conta os “olhos de ver” de 
Políbio. “O olhar transitivo/é contínua monção/
do gesto imperativo/de ler, reler com emoção, 
páginas e mais páginas do livro dos visitantes.”.

“La Habana Vieja” é um gesto poético que 
exalta e retribui a generosidade do povo cubano. 
O respeito que tem pelo outro. O valor da soli-
dariedade. A cultura como bem maior. “A arma 
do povo cubano é a educação. Eu nunca fui tão 
respeitado na minha vida como ser humano e 

escritor. Eles têm uma dignidade que a gente não 
conhece. Isso não é ficção, é realidade”, destaca.

Sobre o autor
Políbio Alves nasceu em João Pessoa 

(1941). É autor, entre outras obras, de “O que 
resta dos mortos” (1983), “Varadouro” (1989), 
“Exercício lúdico - Invenções & armadilhas” 
(1991),“Passagem branca” (2005) e “Os objetos 
indomáveis”(2013). Em Cuba estão no prelo dois 
romances do autor: “A leste dos homens” e “A 
traição de Hemingway”.



Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de março de 2016

 

O crime
do guarda 33

Ramalho
LeiteA Semana Santa de verdade

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Nos meus tempos de menino/adolescente que já se vão 
longe, o período da Quaresma era vivido com mais religiosi-
dade e  com bem mais roupa. Explico melhor: da Quarta-Feira 
de Cinzas até o Domingo de Páscoa, diariamente, havia cultos 
religiosos na Igreja do Rosário, com participação maciça da 
comunidade.  As imagens dos santos eram cobertas de roxo, cor 
também dos paramentos dos sacerdotes  e até   os coroinhas  
usavam uma tarja roxa para sinalizar o  luto a ser observado. 
O povo ficava mais triste e fazia sacrifícios, como por exemplo, 
deixar de  ir à praia e até adiar festas de aniversário. 

O dia de amanhã, por exemplo, Domingo de Ramos  era, 
para mim, o rito mais bonito. De manhã, na missa das sete, 
rezada por Frei Jorge, com  a igreja superlotada, os fiéis  empu-
nhavam galhos de cróton, folhas de palmeira e de coqueiro ou 
ramos de oliveiras e saíam pelas ruas afora, dando uma volta 
inteira no quarteirão que circunda 
a Igreja.

Na Quarta-Feira de Tre-
vas, não tinha aula e minha mãe 
dizia que era proibido até  tomar 
banho. Na quinta-feira Santa o 
bispo, na Catedral e os padres, 
nas paróquias, lavavam os pés de 
alguns fiéis, numa cerimônia que 
se iniciou há mais de dois mil anos 
– como todos sabem. Na Sexta-
Feira da Paixão, nada na cidade 
funcionava, a não ser os templos  
católicos. O comércio não abria e 
os restaurantes (eram poucos por 
sinal) cerravam suas portas, tanto 
quanto os postos de gasolina. Os 
cinemas exibiam a “Paixão de Cristo”,  em sessões contínuas, 
sempre arrancando lágrimas dos assistentes. O jejum (salvo 
o almoço de bacalhau) e a abstinência eram rigorosamente 
obedecidos e até as rádios só tocavam músicas clássicas ou 
cânticos religiosos. A procissão do Senhor Morto era a maior 
da cidade e arrastava multidões, todos querendo chegar mais 
perto do andor pra tocar nas chagas de Cristo.

O sábado era realmente o Sábado de Aleluia, quando acon-
tecia a tão aguardada malhação do Judas, à época e ainda hoje,  
um dos eventos de maior participação popular de Jaguaribe. Na 
Vila dos Motoristas,   os moradores das poucas casas existentes 
começavam a preparar o Judas ainda na quinta-feira,  tudo de 

forma organizada e com uma pitada de segredo – o nome do 
Judas escolhido só seria divulgado na última hora, geralmente 
um político derrotado nas eleições, um vulto nacional execrado 
pela sociedade ou mesmo um meliante que tivesse cometido 
um crime hediondo (coisa difícil de suceder, naquele tem-
po).

O boneco era confeccionado de pano, de corpo inteiro. O 
cuidado maior se concentrava no rosto do Judas, que devia ter 
traços bem delineados para ajudar na identificação   da perso-
nalidade escolhida para a malhação.

Centenas de pessoas se concentravam na praça onde,  
pendurado numa vara de mais de 4 metros de altura, o corpo 
de Judas balançava, devidamente protegido por uma guarda 
de homens para evitar que se começasse a malhação antes do 
horário estabelecido. O espetáculo se dava no começo da noite 

e levava o tempo suficiente para 
que o boneco – já no chão - ficas-
se inteiramente desfigurado de 
levar pontapés e sopapos dos 
meninos em busca dos bombons 
que eram colocados na cabeça do 
Judas.  

E o lugar se transformava  
numa festa, em que não falta-
vam os vendedores de rolete,  de 
algodão japonês, de cavaco chinês, 
de amendoim e até de lustrosos e 
saborosos pães-doces que a gente 
consumia com caldo de cana tira-
do na hora.

Pra fechar as comemorações, 
assistia-se à missa do Domingo de 

Páscoa e as famílias se reuniam para o aguardado almoço, em 
que não podia faltar o velho vinho  de mesa Imperial, do qual 
até eu – menino enxerido -  tomava um pouquinho, com que se 
encerravam as comemorações da Semana Santa 

A Semana Santa nos dias de hoje – podem me tachar de 
saudosista e nostálgico – praticamente de Santa só tem o nome. 
Não respeitam mais nem a Sexta-Feira da Paixão, a não ser na 
hora da procissão do Senhor Morto. O resto é aproveitar os 
feriados para festas, shows (alguns de péssima qualidade) e até 
desfile nas praias  e beberagem à vontade. 

E’ por isso mesmo que digo e repito : Semana Santa pra 
mim era aquela dos tempos idos!

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Quando a direita estava no poder 
dissolviam as manifestações a casco de 
cachorro e dente de cavalo. Agora, uma 
democracia de luxo permite que os apa-
niguados clamem pela volta da ditadura, 
façam passeatas e esculhambem com as 
autoridades. Pois presidente da República 
é autoridade em qualquer País do mundo, 
menos no Brasil. Aqui, Iaiá Dilma não quis 
ser autoritária – e deixou a negrada correr 
frouxa. Resultado: escuta nas suas conver-
sas telefônicas, devassa nos seus particula-
res. Não pode nem namorar.

No tempo da direitadura não 
se via um abu-
so desses. Se 
interromper a 
principal aveni-
da de São Paulo 
durante dois dias, 
entrando pra 
mais. Os tanques 
vinham pra rua, 
os gorilas saiam 
dos quartéis, cada 
qual com um fanta 
na mão. Vosmecê 
que é muito jovem 
talvez não saiba 
o que é um fanta. 
Não é a garrafa de 
refrigerante; é um 
cassetete tama-
nho família, num formato que lembra a 
garrafa de fanta. Baixavam o dito nas 
costas, nas cabeças dos manifestantes, 
na bunda das moças. Fanta neles, fanta 
nelas. Essa curriola da nova direita não 
sabe o que é direitadura.

Teve um País aí que a repressão ia à 
rua com carros pipas daqueles de desen-
tupir fossas, aqueles merfossas. Ligavam 
a bomba ao contrário e davam um jato 
fedorento na turba. Não ficava ninguém, 
nem um herói. Pelo menos não lascava 

Os contêineres

No tempo em que a Paraíba só oferecia a seus 
filhos os estudos preparatórios, existiam dois estabele-
cimentos de ensino referenciados: o Lyceu Parahybano 
e a Escola Normal. Ambos se localizavam no antigo 
pátio do colégio, depois praça Comendador Felizardo e 
finalmente, Praça João Pessoa. Era nesse largo, à época 
cercada por um gradil, que se concentrava a estudan-
tada- belas normalistas e os futuros bacharéis,  caso 
tivessem condições de chegar à vetusta faculdade de di-
reito do Recife. Da convivência desses jovens, com suas 
vistas voltadas para o futuro, nasceram muitos casa-
mentos. Famílias distanciadas umas das outras por di-
vergências políticas ou en treveros pessoais, poderiam 
unir-se através dos seus rebentos e encontrar a paz. O 
contrário também  acontecia, e de namoros proibidos, 
surgiam motivos para uma guerra de linhagem, afetan-
do a vaidade genealógica de alguns. Nunca se esperou, 
porém, que o local fosse reservado a testemunhar um 
dos mais trágicos incidentes da história paraibana na 
década dos anos vinte.

Era setembro de 1923. Dirigia a Escola Normal o 
monsenhor João Milanez, respeitável membro do clero 
e ilustre educador. Incomodado com a algazarra dos es-
tudantes do Lyceu e sua proximidade com as preciosas 
alunas de sua escola, resolveu estabelecer uma linha 
divisória no logradouro. A partir daquela linha imagi-
nária, nenhum aluno do Lyceu poderia ultrapassar para 
ir ao encontro das normalistas. A Guarda Civil estava 
encarregada de manter essa determinação. Um sábado 
à tarde,  Sady Castor, aluno do Lyceu, pretendeu ir ao 
encontro da sua namorada, a futura professora Àgaba 
Gonçalves de Medeiros. Foi admoestado pelo Guarda 
33, que fazia o papel de “guardião da honra das moças”, 
um pernambucano batizado Antonio Carlos de Mene-
zes. O estudante resolveu desobedecer à autoridade e 
invadiu a área proibida. Surgiu uma discussão entre os 
dois, resultando na morte de Sady, atingido por um tiro 
certeiro do destemperado vigilante.

O estudante Sady Castor  foi socorrido pelos médi-
cos Newton Lacerda e Ademar Londres, cujos esforços 
para lhe salvar  a vida,  foram em vão. Conduzido  para 
a casa do seu  parente, Dr. Gouveia Nóbrega, o corpo 
do inditoso jovem recebeu “absolvição in limine do 
padre José Coutinho” conforme noticiou A União do dia 
seguinte. O Guarda 33 foi “preso em flagrante pelo Sr. 
Dr.  Mariano Falcão, entregue ao Guarda 41... e recolhi-
do à cadeia pública”. Sady tinha apenas 25 anos e era 
filho do major Emiliano Castor de Araújo, residente em 
Soledade. Os estudantes do Lyceu Parahybano transfor-
maram sua escola, local do velório, em palco de protes-
to e revolta contra as autoridades estaduais apontadas 
como responsáveis pelo desfecho sangrento de uma 
norma infeliz. O presidente Solon de Lucena, visando 
acalmar os ânimos exa ltados, substituiu o diretor da 
Escola Normal pelo seu conterrâneo de Bananeiras, o 
cônego Pedro Anísio, e fez-se representar nos funerais 
pelo secretário geral Álvaro de Carvalho.

Mas não terminaria aí essa tragédia que quase der-
ruba o presidente do Estado. A jovem Ágaba, inconsolá-
vel com a perda do namorado, cometeria suicídio alguns 
dias depois. Em carta, pediu desculpas àquela que seria 
sua futura sogra e, revelou suas razões: “ Resta-nos con-
fiar na  justiça da terra? Não, confiarei na Divina, pois que 
aquela falha e esta jamais falhará”. E concluiu: “Peço-vos 
que abençoeis aquela que amanhã irá fazer companhia 
àquele que soube honrar e fazer-se honrar”.

A inconformada  normalista pertencia a família 
importante da nossa sociedade. A União e o Governo, 
acossados por uma opinião pública abalada com o 
infortúnio que vitimou dois jovens enamorados, não 
quis agravar os fatos e tratou de minimizá-los. Seu 
noticiário, na edição de 7.10.1923, assim registrou o 
passamento da infeliz jovem: “Hontem às 18 horas, 
mais ou menos, sentindo-se mal do estômago, a senho-
rita Àgaba diluiu num copo d´água uma droga qualquer, 
e julgando tratar-se de bicarbonato de sódio, ingeriu 
a solução. Ocorre que a infeliz moça por um equivoco 
fatal, trocara os vidros do medicamentos, tomando 
arsênico em vez de bicarbonato”. Não me recordo se o 
jornalista Severino Ramos incluiu o crime do Guarda 
33,  no rol daqueles que abalaram a Paraíba. Se não o 
fez, deveria tê-lo feito!

Teve um 
País aí que a 
repressão ia à 
rua com carros 
pipas daqueles 
de desentupir 
fossas

 

cabeças, não causava contusões e 
traumatismos nos manifestantes. 

Lembro-me que fizeram um 
acampamento em frente ao Palá-
cio da Redenção e um xeleléu do 
governo entrou com uma ação 
popular, pedindo ao juiz 
para mandar desocupar a 
praça. Sua Excelência 
conheceu e conce-
deu. Foi à tardinha; 
à noite, a tropa 
de choque veio e o 
pau comeu. A turma 

correu 
para dentro da Assem-
bleia, mas não teve jeito. 
Haja fantas. Saldo: tinham 
defecado na mesa da As-
sembleia, nas cadeiras das 
excelências. Democracia 
é isso.

Sei a raiva que dá um 
negócio desses. Os ladrões 
roubaram o telhado de 
alumínio da minha casa de 
praia e evacuaram dentro 
da caixa d’água. Dá von-
tade de matar ou não dá? 
Outra vez arrombaram 
a porta, levaram a porta 
e uma bacia sanitária. 
Arre égua, como o Brasil é 

pobre. Disse isso a um europeu e ele ficou 
pasmo, não quis acreditar. 

No caso da Avenida Paulista, cabia 
uma ação popular de despejo. Ou uma 
ação civil pública. Vou dizer aos camaradas 
do PCdoB, para o caso dos barraqueiros 
voltarem. É o fim a obstrução da Avenida 
Paulista por mais de dois dias, naquele trân-
sito de São Paulo, o pior do mundo. Os caras 
armaram mais de 30 barracas no meio da 
rua, fizeram um motel urbano. O trânsito 
fechou. Iaiá devia criar mais dois turnos de 

atividades, para desafogar o trânsito 
do Brasil. Vou pedir ao PCdoB que leve essa 
crônica para ela. O partido já foi portador do 
meu livro Dom Sertão, Dona Seca para Ioiô, 
quando ele era presidente. Não sei se leu, 
mas sua assessoria respondeu.

Ioiô mandou os manifestantes e ma-
nifestados enfiarem os dez contêineres da 
bagagem que trouxe do Palácio. Presentes 
que ele ganhou quando era o tuxaua. Será 
que meu livro tá num contêiner daqueles? 
Junto com as garrafas de cachaça, do bom 
rum de cuba, de conhaque, vinhos etc? 
Não mande enfiarem outra vez, Ioiô; é ca-
paz deles atenderem a sua ordem. E Dom 
Sertão vai junto.

Por falar em Dom Sertão, a segunda 
edição do livro está sendo reeditada pelo 
editor Carlos Roberto de Oliveira, da Editora 
Patmos. Entrou ontem no prelo da gráfica 
JB. O livro tem quase 500 páginas, costura-
do, capa dura. É feito com recursos próprios, 
sem apoio oficial. Você vai gostar, se é que 
não já leu a primeira edição. A segunda está 
melhor, com a fortuna crítica de Luiz Au-
gusto Crispim, Waldemar Solha, Adalberto 
Barreto e Amaury Vasconcelos. Vou mandar 
um para Iaiá. Ioiô já tem dois.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)



Roteiro
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 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

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

 

Em cartaz

Sacro

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Os passos da Paixão de Cristo na 
capela da Ordem Terceira do Carmo

Serviço

No adro da Igreja de São Francisco 
estão as seis capelinhas com os painéis 
dos Passos da Paixão de Cristo, em azu-
lejo (cf. A União, 6.3.2016). Na capela de 
Santa Teresa, junto à Igreja do Carmo de 
nossa capital, encontramos também os 
“Passos da Paixão”, em altares e imagens 
de madeira. A capela, concluída em 1777, 
é tombada pelo IPHAN desde 1938. 
Atualmente, vive de portas fechadas, com 
trabalhos de restauração sem prossegui-
mento por falta de verbas, por desinte-
resse dos grandes, como a maior parte 
do nosso patrimônio tombado.

No interior da capela, além do 
altar-mor, foram erguidos seis altares 
laterais ao longo das paredes, três de 
cada lado e defronte uns dos outros, 
tudo em barroco do século XVIII. Cada 
um deles abriga uma imagem de Cristo 
com uma cartela no alto que indica, 
através de símbolos, momentos espe-
ciais dos seus sofrimentos. 

No primeiro altar, o Cristo endossa 
túnica roxa tradicional e se mostra em 
posição orante, ajoelhado, com o rosto 
dirigido para o alto. O símbolo que en-
cima o retábulo é o cálice. Trata-se do 
Cristo em oração no Horto das Olivei-
ras, conhecido também como “Senhor 
ou Bom Jesus do Horto ou do Monte”. 
O cálice visualiza as próprias palavras 
de Jesus quando diz em oração: “Pai, 
se é do teu agrado, afasta de mim este 
cálice! Não se faça, todavia, a minha 
vontade, mas sim a tua” (Lc. 22, 42).

No segundo, o Cristo está de pé 
e seminu, com um lençol branco que 
lhe cobre “as partes pudendas”, e atado a 
uma coluna. Na cartela do alto está a re-
presentação da mesma coluna. O “Cristo 
da coluna” também é chamado com 
outros nomes como o que se encontra 
na Igreja de Lourdes, nas Trinchei-
ras, conhecido pelo título de “Bom 
Jesus dos Martírios”. O Evangelho 
de São João (Jo 18,12) registra o 
fato de Jesus ter sido “atado” e 
uma antiquíssima tradição diz 
que foi “atado a uma coluna” 
para ser flagelado.

O terceiro altar 
apresenta o Cristo com 
mãos atadas, também de 
pé e seminu, com o mesmo 

lençol que lhe veste parte do corpo, 
tendo o símbolo de uma cana na cartela 
do alto do retábulo. A cana, substituin-
do o cetro real, deu origem à imagem e 
devoção do “Senhor da cana verde” ou 
do “Bom Jesus da cana verde”. Para os 
torturadores de Jesus, a cana e a coroa 
de espinhos foram elementos usados 
no lugar do cetro e da coroa reais para 
ridicularizá-lo como rei derrotado.

No quarto altar, o Cristo está de pé 
e vestido com a túnica roxa. O símbo-
lo entalhado no alto é a corda que lhe 
amarraram as mãos ao pescoço para a 
flagelação. Essa é a imagem da apresen-
tação de Jesus à multidão por Pi-
latos, como nos diz o quarto 
evangelho: “Apareceu 
então Jesus, trazendo 
a coroa de espi-

nhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: 
‘Eis o Homem’” (Jo. 19, 5). Em muitos 
lugares, essa imagem é conhecida com a 
expressão latina do “Ecce Homo” ou do 
“Senhor Divino Ecce Homo”.

O quinto altar mostra o Cristo 
seminu, com o lençol que lhe encobre 
parte do corpo, sentado como sobre 
uma pedra. A imagem é identificada 
como “o Senhor da Pedra Fria” e com 
outros nomes como o “Bom Jesus da 
Pedra”, “da Pedra Fria” ou “da Paciência”. 
O símbolo que aparece no alto é a coroa 
de espinhos. A pedra é como se fosse o 
trono para sua coroação de rei, receben-

do mais escárnio, segundo antiga 
piedosa tradição. 

No último altar, o Cristo se 
apresenta de túnica roxa, semia-
joelhado e carregando a cruz. Diz 

o Evangelho de São João que “Le-
varam então consigo Jesus. Ele Pró-

prio carregava a sua cruz para fora da 
cidade, em direção do lugar chamado 
Calvário...” (Jo. 19, 17). O símbolo na 
cartela do alto é exatamente uma cruz. 
Esta imagem é a que conhecemos como 
“O Senhor dos Passos”, aquela que sai 
pelas ruas centrais de nossa cidade na 
procissão do Encerro e na do Encontro 
de Jesus com sua Mãe, a mãe das dores. 
Muito antigamente, todas as imagens 
desfilavam em procissões.

Nessa devoção ao Cristo sofredor, 
venera-se a imagem de Jesus em dife-

rentes instantes de sua Paixão, muitas 
vezes com o título carinhoso de Bom 
Jesus. Sinal maior da compaixão, da 
bondade, do perdão, Ele nos ajuda 

a carregar a cruz diária de nossas 
lutas e sofrimentos. Outros títulos 

nos remetem à mesma confiança de 
amparo e proteção como o Bom Jesus 
dos Aflitos, dos Perdões, dos Milagres, 
da Boa Morte, entre outros. Depois 
da participação na paixão e morte de 
Cristo, a celebração da sua ressurreição 
é Páscoa de alegria e esperança de vida 
nova. Além da Semana Santa, em mui-
tos lugares, o Senhor Bom Jesus, Cristo 
desfigurado, tem sua data litúrgica 
no dia 6 de agosto, quando se celebra 

também a Transfiguração do Senhor, 
Cristo transfigurado.

 

Funesc inaugura Escola 
Livre de Circo hoje

As apresentações de uma bandinha circense e de performan-
ces artísticas marcam a solenidade de inauguração da Escola Livre 
de Circo Djalma Buranhêm, instalada ao lado do Teatro de Arena, 
que a Funesc (Fundação Espaço Cultural da Paraíba), localizada 
na Rua Abdias Gomes de Almeida, nº 800, bairro de Tambauzinho, 
realiza hoje, a partir das 20h, em João Pessoa. A entrada é gratuita 
para o público e o próprio homenageado estará presente. 

Evento

Pátria amada, Brasil

Quinta-feira passada, pela manhã, quando a presi-
dente Dilma Rousseff deu início ao ato solene de posse do 
ministro Chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, e 
outros componentes do seu “staff” superior, como de praxe 
nessas ocasiões, entoou-se o Hino Nacional Brasileiro (só a 
primeira parte). Eu sempre questiono se a abreviação como 
se canta o nosso hino é oficial ou consuetudinária, porque a 
gente começa, canta umas estrofes e aproveita o estribilho 
da primeira parte para finalizar ali mesmo: “Entre outras 
mil,/ És tu, Brasil,/ Ó Pátria amada!/ Dos filhos deste solo 
és mãe gentil,/ Pátria amada,/ Brasil!”

Por curiosidade, consultei a Wikipédia e conferi: “De 
acordo com o Capítulo V da Lei 5.700/1971, que trata dos 
símbolos nacionais, durante a execução do Hino Nacio-
nal, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em 
silêncio”. (...) “Segundo a Seção II da mesma lei, execuções 
simplesmente instrumentais devem ser tocadas sem repe-
tição, e execuções vocais devem sempre apresentar as duas 
partes do poema cantadas em uníssono. Portanto, em caso 
de execução instrumental prevista no cerimonial, não se 
deve acompanhar a execução cantando”.

Só me recordo de ter visto/ouvido o cumprimento 
dessa lei, sem contudo atingir a sua integralidade, quando 
pela primeira vez o Hino Nacional foi cantado ‘à capela’ 
pelos torcedores, em 2011, no Superclássico das Améri-
cas, em Belém-PA. A banda parou onde devia, mas o povo 
continuou. A prática, porém, se popularizou na disputa da 
Copa das Confederações, em 2014, no jogo do Brasil contra 
o México, no Castelão, em Fortaleza-CE.

Quando fiz o curso primário, no Grupo Escolar “Cle-
mentino Procópio”, em Campina Grande, a gente tinha de 
ficar em forma e cantar o Hino Nacional. Eu nunca decorei 
exatamente a ordem das estrofes. Ainda hoje, se alguém 
der a primeira palavra ou logo identifico o que vem depois 
e canto todo o hino. Na primeira estrofe, é claro, ninguém 
erra: “Ouviram do Ypiranga”... Que muita gente não conse-
gue entender, porque, embora sido composto em portu-
guês, está em ordem inversa, como no latim.

A forma mais interessante, senão bizarra, que ouvi o 
Hino Nacional, foi quando estive prestando serviço militar 
no QG/1º Grupamento de Engenharia e Construção. No 
momento do chamamento para a ordem unida, quando can-
távamos o hino percebíamos alguma pronúncia dissonante 
das demais vozes que entoavam, em uníssono. Depois de 
muita atenção, descobrimos que um recruta cantava assim: 
“Ouviram do Ypiranga as placens mágidas”! Ele não sabia 
de nada, nem do certo, nem do errado. Eu achava que isso 
remetia a “Pra não dizer que não falei das flores”. E engolia 
tal pensamento no silêncio

Nas manifestações de rua, quando o povo expõe os 
seus protestos, principalmente contra o governo, é comum 
que se cante o Hino Nacional, como exaltação ao civismo. 
Porém, na minha juventude, meu tempo de contestações de 
rua, a gente entoava o hino para impor respeito, acreditan-
do que isso nos livraria dos cassetetes tamanho família da 
polícia. Ledo engano. O cacete baixava no centro e calava as 
nossas vozes. A gente parava de cantar, porque tinha que 
ter fôlego pra correr. Era “pernas pra que te quero”. E nunca 
chegávamos ao “Gentil Pátria amada, Brasil”. 

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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O Senhor Bom Jesus 
dos Passos

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 2016). 
Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill e Jesse 
Eisenberg. Sinopse: Após os eventos de O Homem de Aço, 
Superman (Henry Cavill) divide a opinião da população 
mundial. Enquanto muitos contam com ele como herói e 
principal salvador, vários outros não concordam com sua 
permanência no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do 
lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força de 
Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, porém, 
uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 20h (LEG). 
Manaíra5/3D: 20h30 e 23h45 (DUB). Manaíra6/3D: 21h30 
(DUB). Manaíra7/3D: 22h (LEG). Manaíra9/3D: 20h e 23h15 
(LEG). Manaíra10/3D: 21h (LEG). Mangabeira1/3D: 20h e 
23h15 (DUB). Mangabeira4/3D: 21h (LEG). Mangabeira5/3D: 
20h30 e 23h45 (DUB). Tambiá6/3D: 20h30

A BRUXA (EUA 2016). Gênero:  Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com Anya 
Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: Inglaterra,  
1630. O casal William e Katherine leva uma vida cristã com 
suas cinco crianças em uma comunidade extremamente 
religiosa, até serem expulsos do local por sua fé diferente 
daquela permitida pelas autoridades. A família passa a 
morar num canto isolado, sofrendo com a escassez de 
comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. Teria 
sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma bruxa? 
Enquanto buscam respostas à pergunta, cada membro da 
família seus piores medos e seu lado mais condenável. 
CinEspaço4: 14h, 16h, 20h10 e 22h (LEG). Manaíra1: 19h30 
(DUB) e 22h05 (LEG). Mangabeira4: 18h25 (DUB) e 20h45 
(LEG). Tambiá1: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016).Gênero: anima-
ção. Duração: 108 min. Classificação: livre. Direção: Byron 

Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goodwin, Jason Bateman 
e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps é a pequena coelha de uma 
fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras 
há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se 
mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as 
espécies de animais vivem em harmonia, na intenção de 
se tornar a primeira coelha policial. Judy enfrenta o pre-
conceito e as manipulações dos outros animais contando 
com a ajuda da raposa Nick Wilde. A inesperada dupla se 
dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo 
uma conspiração que afeta toda a cidade. CinEspaço3/3D:  
14h, 16h10, 18h20 e 20h30. (DUB). CinEspaço4: 18h 
(DUB). Manaíra5/3D: 13h15, 15h45, 18h15 e 20h45 
(DUB). Manaíra6/3D: 12h30 e 17h45 (DUB). Manaíra9/3D: 
14h, 16h30, 19h e 21h30 (DUB). Manaíra10/3D:14h45, 
17h15 e 19h45 (DUB). Mangabeira1/3D: 15h, 17h30, 20h 
e 22h30. Mangabeira5/3D: 13h, 15h30 e 18h. Tambiá6/3D: 
14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (DUB).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016).Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e Tori 
deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. 
Ao chegarem lá, eles descobrem a existência de uma 
nova sociedade. CinEspaço1:  14h, 16h30, 19h e 21h30. 
Manaíra2: 12h40, 15h15, 18h e 21h (DUB). Manaíra4: 
13h45, 16h20, 19h15 e 22h (LEG). Manaíra6: 15h (DUB) 
e 20h15 (LEG). Manaíra11: 13h, 18h45 e 21h45 (LEG). 
Mangabeira3: 13h25, 16h15, 19h e 21h45. Tambiá5: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Dura-
ção: 95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, 

Alessandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman 
e Kate Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve 
visitar o filho e levá-lo para uma reunião familiar. No 
meio da confraternização, no entanto, o panda guerreiro 
é surpreendido por um espantoso vilão e recorre aos velhos 
amigos para treinar os moradores locais a fim de combater o 
ser malvado.  Manaíra3: 13h40 e 16h05 (DUB). Manaíra7/3D: 
14h40, 17h e 19h30 (DUB). Mangabeira2: 14h15 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 13h45 e 16h (DUB). Tambiá2: 14h30, 
16h30 (DUB). Tambiá3: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15  
(DUB).

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Rey-
nolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta 
a história de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que 
é diagnosticado com câncer em estado terminal, porém 
encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra expe-
riência científica. Recuperado, com poderes e um incomum 
senso de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança 
contra o homem que destruiu sua vida. Manaíra3: 18h25 
e 20h55 (LEG).  Manaíra7:  21h55 (LEG). Mangabeira5: 21h 
(DUB). Tambiá2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 (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. Manaíra1: 14h e 16h45. 



Turismo

Estações da via-sacra ao ar livre, em Cuité, 
revivem o sofrimento de Jesus

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2016

Paraíba: todos os cantos

l  João Pessoa 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvol-

vimento Econômico da Paraíba (Setde) e do Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP), realiza até a próxima segunda-feira as comemorações da 
Semana do Artesão. Uma exposição foi montada na Praça de Eventos do 
Shopping Sul, localizado próximo à Praça da Paz, na Avenida Bancário Sér-
gio Guerra, no bairro dos Bancários, em João Pessoa, e fica aberta ao pú-
blico no horário das 10h às 22h. São trabalhos de 35 artesãos individuais, 
grupos familiares e de associações oriundos de municípios paraibanos que 
trabalham com tipologias em couro, cerâmica, escama de peixe, brinque-
dos populares, madeira, crochê, algodão colorido, cordel, xilogravura, fibras 
e bijuterias.

l  Araruna 
A equipe da jardineira Flor da 

Trilha está organizando um roteiro 
de turismo de aventura na Pedra 
da Boca, no município de Araruna. A 
equipe será conduzida pelo condu-
tor local Tico e contará com rappel, 
pêndulo e trilhas ecológicas, com 
pernoite do sábado para o domingo 
em um alojamento, e quem tiver 
barraca tem um espaço amplo com 
toda estrutura de banheiro e chu-
veiro. O transporte de João Pessoa 
até o local será feito na jardineira 
Flor da Trilha, partindo da capital 
logo no início da manhã, passando 
pelos municípios de Bananeiras e 
Belém. A data ainda será definida 
e maiores informações nos fones: 
(83) 99855-9197 (Washington) (83) 
99127-9723 (Sandra) e (83) 9 9949-
9444 (Moisés).

l  Festival 

No município de Areia, região do Brejo, o Restaurante Rural Vó Maria 
vai realizar no dia 9 de abril, o I Festival do Suco. O evento que visa arre-
cadar verbas para aquisição de novos equipamentos para Associação do 
Desenvolvimento Sustentável da Comunidade da Chã de Jardim (Adesco), 
localizada no Parque Estadual Mata do Pau Ferro, vai contar com a rifa 
de um carneiro, várias barracas com produtos regionais, degustação de 
diversos sabores de suco feitos com a Polpa de Fruta Doce Jardim e ani-
mação do grupo “Os Arrochados do Forró”. A entrada custa R$ 5,00 com 
direito a degustação livre do suco. Informações (83) 988268208 ou (83) 
999982597.

l  Feirinha 

A primeira edição do projeto Feirinha de Domingo volta ao Espaço 
Cultural José Lins do Rego, e será realizada amanhã. Além de artesanato, 
brechó e antiguidades, a quinta versão do evento traz gastronomia, com 
food bikes e expositores distribuídos pela Praça do Povo, na área pró-
xima ao Planetário. Como parte das comemorações do Mês da Mulher, 
o foco será a homenagem às Mulheres Criativas e traz, ainda, o sarau 
poético Dama da Noite, às 16h, com o Coletivo Literário Ariel. A visitação 
é gratuita, das 12h às 18h.

l  Memorial 
Quem tiver a curiosidade em conhecer sobre a história do Maior São 

João do Mundo, não pode deixar de visitar o Memorial do Maior São João 
do Mundo. Nele é possível acompanhar com fotos, matérias em jornais 
e material publicitário sobre a história do evento desde 1983, quando foi 
realizado em uma palhoça e posteriormente foi construído o Parque do 
Povo. O acervo pertencente à professora Cléa Cordeiro e o memorial fi-
cam instalados na Rua Tiradentes, 165, no Centro de Campina Grande. O 
acervo está aberto à visitação gratuitamente de segunda-feira a sexta-
feira, período das 14h às 17h. No sábado e domingo a visita é agendada 
por email: klea@terra.com.br ou através do fone: 9944-7070.

l  Aeroporto 
Apesar da crise econômica, que 

tem reduzido o número de viagens 
aéreas em todo o País, o Aeroporto 
Internacional Presidente Castro Pin-
to, na Região Metropolitana de João 
Pessoa, registrou aumento no núme-
ro de embarques e desembarques de 
passageiros em fevereiro deste ano 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. Neste ano, passaram pelos 
portões do aeroporto 115.023 pas-
sageiros contra 114.757 em fevereiro 
do ano passado. Os dados foram 
divulgados pela Superintendência 
da Infraero (Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária) com 
informações repassadas pelas com-
panhias aéreas que operam no Castro 
Pinto (TAM, Gol, Avianca e Azul). 

l  Gastronomia
O Hotel Fazenda Triunfo está 

com uma excelente programação hoje 
para os apreciados da gastronomia, 
com a realização do Segundo Festival 
de Massas. A animação ficará por 
conta do show do grupo Fumaça  e o 
festival será iniciado às 20h. O Hotel 
Triunfo fica localizado no município 
de Areia, região do Brejo paraibano.

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte
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Foto: teresa Duarte

Nos Passos 
de Jesus 

l  Passeios 
A 100% Lazer está com uma nova embarcação que vai propor-

cionar passeios para Picãozinho, Areia Vermelha e Piscinas do Seixas. 
A embarcação tem capacidade para transportar até 70 pessoas, 
oferecendo conforto e total segurança aos participantes, contando 
churrasqueira, som, mesas e cadeiras. Informações nos telefones 
8863-0715/9830-0007 ou pelos sites: www.passeioemjoãopessoa.
com.br e www.paraibatravel.com.br. Fotos: Divulgação

A Paraíba desponta na área do 
turismo religioso em vários 
municípios e o período que an-
tecede o feriadão da Semana 
Santa é favorável para os ro-
meiros e religiosos. Em Cuité, 

região do Curimataú paraibano, para quem faz 
estudos na interpretação do Evangelho, uma 
excelente opção é vivenciar todo o trajeto de 
morte e ressurreição de Jesus, que tem sido 
um grande atrativo para os romeiros.

O local revela a história da via-sacra mos-
trando os 15 passos de Jesus na via dolorosa, 
desde a condenação até a sua morte. A encena-
ção é feita ao ar livre ao longo da rua Samuel 
Furtado, numa extensão de 3 quilômetros da 
dolorosa via até o Monte Calvário onde Jesus 
Cristo foi crucificado entre dois malfeitores e 
ao jardim onde foi sepultado em um sepulcro 
escavado na rocha.

O evento, que acontece desde 2011, faz 
parte da programação religiosa da Semana 
Santa no município, realizada pelo Movimen-
to e Pastoral da Paróquia Nossa Senhora das 
Mercês Cuité. De acordo com o padre Severino 
Firmino da Silva, pároco da igreja, a via-sacra 
foi construída pelo então pároco padre Severi-
no Silvestre, com as esculturas simbolizando 
as 15 estações, esculpidas pelo artista cui-
teense Dado Maravilha.

Durante a via-sacra os fiéis fazem para-
das nas 15 esculturas que estão instaladas 
no canteiro central da rua. O padre explica 
que a celebração consiste na oração mental 

de acompanhar o Senhor Jesus em seus sofri-
mentos conhecidos como a Paixão de Nosso 
Senhor até o Monte Calvário, “essa maneira 
de meditar e louvar teve origem no tempo das 
Cruzadas no século X, onde os fiéis que pere-
grinavam na Terra Santa e visitavam os luga-
res sagrados da Paixão de Jesus”. 

A expectativa é de que mais de duas mil 
pessoas participem da via-sacra. O evento é 
realizado sempre na Sexta-Feira da Paixão, 
dia 24 próximo, iniciando às 5h com previsão 
de encerramento às 9h. A Paixão de Cristo em 
Cuité acontece nos dias 24 e 25 próximos, às 
20h, no Teatro Olho D’água da Bica, maior es-
trutura teatral montada ao ar livre na Paraíba, 
evento que faz parte do calendário nacional 
do Ministério do Turismo.

A Paixão de Cristo de Cuité, evento reali-
zado pela prefeitura municipal, em anos an-
teriores contou com a presença de um públi-
co de 15 mil pessoas por noite. Neste ano, a 
expectativa dos organizadores é de atrair um 
público ainda maior já que conta agora com 
divulgação estendida em âmbito estadual e 
também nacional.

Como chegar a Cuité:
Cuité fica distante 235 km de João Pessoa. Para chegar ao município, o espectador pode ir 

de ônibus, pela empresa Viação Rio Tinto, que sai da Rodoviária de João Pessoa. Caso opte 
por ir de carro, o interessado deve sair da capital seguindo pela BR-230 até chegar à altura 
do quilômetro 22, quando deverá entrar na PB-079 e ficar atento à sinalização na rodovia.

Saiba mais



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
OBJETO: Contratação visando adquirir material de construção, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 01 de abril de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
OBJETO: Contratação visando adquirir material de construção (tubos, anél, mourão, estacas 

dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 01 de abril de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
OBJETO: Contratação visando adquirirfraldas e leites, para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 01 de abril de 2016, às 15h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
OBJETO: Contratação visando adquirirmaterial elétrico, para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 04 de abril de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
OBJETO: Contratação visando adquirirpneus nacionais, para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 04 de abril de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
OBJETO: Contratação visando adquiriralimentos nutricionais (médico hospitalar), para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 04 de abril de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
OBJETO: Contratação visando adquirir medicamentos, para atender as necessidades da se-

cretaria municipal de saúde/Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 04 de abril de 2016, às 15h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
OBJETO: Contratação visando manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológi-

cos, médico hospitalares, fisioterápicos e laboratoriais, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde/Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 07 de abril de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
OBJETO: Contratação visando adquirir material de higiene e limpeza, para atender as necessi-

dades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 07 de abril de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
OBJETO: Contratação visando execução de curso de capacitação e formação continuada de 

professores, coordenadores e gestores, na forma presencial, para atender as necessidades da 
secretaria de educação da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 07 de abril de 2016, às 16h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 demarço de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do Programa Brasil 
Alfabetizado, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, das Creches e Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no Município de Ingá, no dia 06/04/2016 às 9:00 horas, na 
Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 31/03/2016.

 Ingá(PB), 18 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2.08.001/2016/SECOB/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2.08.008/2015/SECOB/PMCG DO CONTRATO DE Nº 
2.08.008/2015/SECOB/PMCG. PARTES: SECOB/IMPRENSA NACIONAL. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL 
DA UNIÃO. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.08.002/2015/CSL/SECOB/PMCG, LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGAMÁTICA: 04 122 2001 2091(AÇÕES ADMINISTRATI-
VAS DA SECOB). ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 000. RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA: 2480. ASSINAM: ANDRÉ A GRA GOMES DE LIRA E JORGE LUIZ ALENCAR 
GUERRA. VALOR DO ADITIVO: R$ 1.750,00 (UM MIL, SESSENTOS E CINQUENTA REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 07/03/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            540,60
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014227
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            534,60
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014228
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            528,40
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014229
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            522,40
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014230
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            516,20
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014231
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.599,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014987
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.086,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015538
Responsavel.: EDSON LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 359043309-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.480,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015025
Responsavel.: EMMANUEL DE ALMEIDA FRANCO 
FILHO
CPF/CNPJ....: 102565034-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.504,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014732
Responsavel.: FAFITO CORDEIRO DE SOUSA 
0345864840
CPF/CNPJ....: 014493692/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.118,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015105
Responsavel.: BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 001747580/0001-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.650,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015203
Responsavel.: FABIANO DE LIMA SANTANA
CPF/CNPJ....: 075422514-30
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.380,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014686
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013925
Responsavel.: BR NAUTICA COM DE VEICULOS LTD
CPF/CNPJ....: 021111783/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016302
Responsavel.: CZAR PIZZARIA DELIVERY LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021553486/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015487
Responsavel.: CL ENGENHARIA INSP EQUIP SEG 
TRABAL
CPF/CNPJ....: 004737655/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012266
Responsavel.: ISRAEL BATISTA ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ....: 094217164-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            666,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015508
Responsavel.: JK SERV LIMP HIGIE ESPEC LTDA
CPF/CNPJ....: 017636787/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014175
Responsavel.: JOYCE HELLEN NASCIMENTO PAU-
LINO ME
CPF/CNPJ....: 022588163/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015514
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ....: 012774333/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013721
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            540,60
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014222
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            534,60
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014223
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            528,40
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014224
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            522,40
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014225
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$            516,20
Apresentante: JOSE FREIRE DE ANDRADE SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 014226
Responsavel.: SANDRA CRISTINA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 030235707-60

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO, referente 

ao Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016 , destinado à chamamento de interessados PARA 
APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA  DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/
PB, conforme relação constantes no Anexo I deste edital.

INFORMAÇÕES:  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

PRESIDENTE DA CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016 (2º REUNIÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA  através da sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública,  chamamento 
de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA  DE FORMA 
COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 
NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, conforme relação constantes no Anexo I deste edital, a 
cargo desta Secretaria da Educação, a ser realizada no dia  12  de abril de 2016 as 09:00 hs .

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, mediante apresentação de comprovante da taxa de retirada de Edital,

Boa Ventura – PB,  18 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL/PMBV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICADO

A Secretaria de Administração, torna público queno dia 24/03/2016, a Prefeitura Municipal 
respectivamente os Setor de Licitação e o Gabinetefuncionarão   das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 17:00 horas,  em regime extraordinário, no intuito de dar continuidade aos trabalhos  adminis-
trativos, previstos para esta data, essenciais para o funcionamento desta Edilidade. Nesta data, 
torna-se públicoe se convoca os  servidores dos respectivos setores  para que na data informada 
compareçam  aos seus setores para darem andamentos aos trabalhos.

Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 18 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 O SINDICATO DE FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – (SIFEP-PB), CNPJ nº  

09.283.342/0001-30 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO 
2016. – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo ao que 
dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, COMUNICA às empresas e entes 
prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, estabelecidas na sua base territorial, com-
preendida por todos municípios do Estado da Paraíba que deverão descontar na folha de pagamento 
de seus empregados e servidores farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos,  a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL RELATIVA A 2016 E prevista no art. 582 da CLT, com a observância da Portaria n° 488 
de 23/11/2005 e da Instrução Normativa n° 1, de 30.09.2008 do MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos empregados/
servidores, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março de cada exercício (art. 580, inciso 
I), devendo ser recolhidas até 30.04.2016, sob penas das sanções legais, nos estabelecimentos 
financeiros credenciados em nome deste Sindicato, com a posterior remessa dos seguintes docu-
mentos: 1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes indicando a função e salário 
percebido no mês do desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical Urbana devidamente quitada, correspondente. João Pessoa, 17 de Março 
de 2016. Ass. SÉRGIO LUIS GOMES DA SILVA – Presidente do SIFEP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016

CONTRATO Nº 103/2016 - Contratado(a): Raimundo Adelmar Fonseca Pires - EPP. Objeto: 
Prestar o fornecimento de arroz e peixe, destinado a doação através da Secretaria de Ação Social. 
Valor Contratado: R$ 80.730,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNAS. Classificação: Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social – SETRAS - Mat de Consumo. Vigência: 16/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 16 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de fornecimento de refeições prontas para o Fundo Municipal 

de Saúde do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e  MIRELLE MARÇAL DE 

LIMA - R$ 46.000,00.
Água Branca - PB, 16 de Março de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

MIRELLE MARÇAL DE LIMA
CPF: 107.973.674-38

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços de soldas em geral e serviços de manutenção nos tratores 

e máquinas pesadas, pertencentes ao município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 04.000 - Secretaria de Agricultura, 

Irrigação e Meio Ambiente - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento 
- Elemento de Despesa - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e GERALDO DANIEL DE 

LIMA ME - R$ 108.860,00
Água Branca - PB, 16 de Março de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

GERALDO DANIEL DE LIMA ME
CNPJ nº 09.411.193/0001-48

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material e Instrumental Odontológico para as Ações da Rede de Atenção 

Básica de Saúde deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção do Fundo Municipal 

de Saúde - outras despesas FUS - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e EDILEUZA RODRIGUES 

ALVES GODÊ - ME - R$ 27.670,80; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARES LTDA - ME - R$ 21.326,55.

Água Branca - PB, 16 de Março de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito
EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODÊ - ME
CNPJ nº 10.651.944/0001-82
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ nº 09.478.023/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Construtora JM&C EIRELI - ME. Objeto:Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de cobertura de quadra da EMEF Dom Helder Câmara. Aditivo: Prorrogação 
por mais 75 dias, perfazendo o prazo total de 150 dias, passando a vigorar até 28/04/2016. Funda-
mentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétima do Contrato do TOMADA 
DE PREÇO nº 005/2015. Assinatura: 12/02/2016.

Bayeux/PB, 12 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 0003/2016

A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, através do Presidente da CPL, torna público que 
efetuará Licitação na Modalidade Convite nº 0003/2016, tipo menor preço por itens, será regido 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e modificações subsequentes, exclusivamente para ME e EPP, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em Apoio Administrativo, 
a realizar-se no dia 24/03/2016, às 08h20min, na sua sede, à Rua Dom Adauto, nº 11. - Centro 
- Serra Redonda PB. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retromencionado 
ou pelo telefone (83) 3399.4081/99343.5884 e também através do e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com 
Serra Redonda PB, 18 de março de 2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da CPL.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 115.2014.

OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 00077/2015 datado de 27/01/2015 e com término de vigência em 27.01.2016, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de uma Solução de Gestão de Saúde - Atenção Básica, para melhor funcionamento 
das atividades da Secretaria de Saúde por um período de 12 (doze) meses

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – 
CNPJ: 05.624.288/0001-35 - WALDEMAR NÓBREGA JÚNIOR

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço continuado e por não paralisar a coleta de dados 
da população do município entre outros quando do envio ao Ministério da Saúde, conforme contrato 
inicialmente celebrado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/12/2015.
NOVA VIGÊNCIA: 28/01/2017 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 115.2014.

OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 00077/2015 datado de 27/01/2015 e com término de vigência em 27.01.2016, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de uma Solução de Gestão de Saúde - Atenção Básica, para melhor funcionamento 
das atividades da Secretaria de Saúde por um período de 12 (doze) meses

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – 
CNPJ: 05.624.288/0001-35 - WALDEMAR NÓBREGA JÚNIOR

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço continuado e por não paralisar a coleta de dados 
da população do município entre outros quando do envio ao Ministério da Saúde, conforme contrato 
inicialmente celebrado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/12/2015.
NOVA VIGÊNCIA: 28/01/2017 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria Técnica para Acompanhamento, 
Fiscalização e Adequação de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde, Monitoramento 
Interno da Atenção Básica e de Setores de Média e Alta Complexidade, além de Elaboração de 
Projetos para Ampliação de Serviços de Saúde e Processamento de dados específicos do Sistema 
e-SUS da Secretaria Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ZENEIDE BARBOSA GALDINO - R$ 53.760,00; MARIA DO ROSÁRIO DE MORAIS SANTOS 
SILVA - R$ 51.840,00; RAFAELISON MEIRELES DA SILVA - R$ 16.896,00. Ficam os licitantes 
convocados para assinatura do contrato.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Livros Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do 
Município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDRAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, 
Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00169/2016 - 17.03.16 - 
DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 94.806,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Aquisições 
de Livros Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do Município de Guarabira; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DCP - DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS LTDA - R$ 94.806,00.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00032/2015 – Pregão Presencial n° 00011/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Riachão/PB e QUALITY SERVICES - CONSULTORIA, AS-

SESSORIA E SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ Nº 17.522.596/0001-92.     Objeto: Contratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada, destinada ao Setor de 
Licitações do Município de Riachão/PB.O Aditivo corresponde à prorrogação contratual pelo período 
de 20/03/2016 estendendo-se até 31/12/2016.O valor do referido contrato passa de R$ 19.800,00 
(Dezenove Mil Oitocentos Reais) para o valor de R$ 34.650,00 (Trinta e Quarto Mil Seiscentos e 
Cinquenta Reais).Assinatura do Aditivo Contratual: 18/03/2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DA IMPRENSA ESPORTIVA DA PARAIBA-AIEP

Convido os profissionais da imprensa esportiva da Paraíba interessados para a Assembleia de 
Fundação da Associação da Imprensa Esportiva da Paraíba-AIEPno dia 31 de março de 2016, às 
16 horas, à Rua Major José de Barros, 68 –Centro na Cidade de João Pessoa,capital do estado 
da paraíba (Sala de Eventos do Restaurante Feijoada do Fabio), para participarem da mesma, na 
qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto do estatuto social e 
eleitos os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Sindicância.

João Pessoa-Pb, 18 de março de 2016.
Antônio Ricardo de Oliveira Filho

Comissão Organizadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO 

CONCORRÊNCIA  Nº 002/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Comissão de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, que foi cancelado o procedimento licitatório  na modalidade 
Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia e construção 
para construir em estrutura de concreto armado pré-moldado 03 (três) galpões, destinados ao 
Almoxarifado Central, Arquivo Geral e Depósito Judicial deste Poder Judiciário Estadual, conforme 
publicação no Diário da Justiça de 17 de março de 2016. Demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 
3216-1456, (83) 3216-1617, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 

João Pessoa, 18 de  março de 2016
Arleide Mª da Silva Barbosa

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

OBJETO: Contratação visando adquirir equipamentos para as escolas da educação infantil da 
rede municipal de ensino (proinfância tipo B), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Queimadas PB.

ABERTURA: 01 de abril de 2016, às 08h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

OBJETO: Contratação visando adquirir mobiliários para as escolas da educação infantil da rede 
municipal de ensino (proinfância tipo B), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 01 de abril de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 026/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
curativos biológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Expansão 
Médica Ltda - R$ 91.400,00; Tecnocenter Materiais Médicos Hospitalares Ltda - R$ 103.250,00.
Ficam os licitantes 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, 18 de Março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA COM CNPJ 13.004.510/0406-44 TORNA 
PÚBLICO QUE EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 DEU ENTRADA NO PROCESSO DE Nº 767/16 
REQUERENDO A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA P.M.C.G PARA IMPLANTAÇÃO 
DE UM HIPERMERCADO COM ÁREA DE 4.288,16m² NA AV. ALMIRANTE BARROSO, S/N, NO 
BAIRRO DE CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB.
  
O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA COM CNPJ 13.004.510/0001-89 
TORNA PÚBLICO QUE EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016 RECEBEU A LICENÇA PRÉVIA DE Nº 
002/2016 DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
E MEIO AMBIENTE DA P.M.C.G PARA IMPLANTAÇÃO DE UM HIPERMERCADO, CONFORME 
O PROCESSO Nº 609/2015, COM ÁREA DE 4.288,16m² NA AV. ALMIRANTE BARROSO, S/N, 
NO BAIRRO DE CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB. COM VALIDADE DE 365 (TREZENTOS E 
SESSENTA E CINCO) DIAS.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 19 de março de 2016



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIA DE FÁTIMA ANDRADE 
DA COSTA EIRELI - ME - R$ 128.700,00.

Bananeiras - PB, 11 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS DIVERSOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016. DOTA-
ÇÃO: 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 - SUS 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA-; 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA VIGÊNCIA: 10 (dez) meses PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00026/2016 - 11.03.16 - LUCIA DE FÁTIMA ANDRADE 
DA COSTA EIRELI - ME - R$ 128.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 186.564,00; DROGA-
FONTE LTDA - R$ 103.842,00; LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO LTDA - R$ 242.300,00; NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 116.531,40; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 219.197,90.

Bananeiras - PB, 16 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORA-

TORIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. 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;10.301.2008.2029 MANU-
TENÇÕES 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 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL - CAPS;3.3.90.30.03 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00028/2016 - 16.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 186.564,00 CT Nº 00029/2016 
- 16.03.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 103.842,00 CT Nº 00030/2016 - 16.03.16 - LARMED-
-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA - R$ 242.300,00 CT Nº 
00031/2016 - 16.03.16 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
116.531,40 CT Nº 00032/2016 - 16.03.16 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 219.197,90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CÂMARA DE AR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUCAR 
COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 441.028,00.

Bananeiras - PB, 16 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00011/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016; 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 Transferên-
cia de Impostos - Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; 
Transferência de Convênio - Outros; Transferência de Recursos - FNAS 01.00 GABINETE DO 
PREFEITO; 04.122.2002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 03.00 SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS; 04.123.2002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS 
FINANÇAS E CONTABILIDADE; 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2016 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO C/RECUR-
SOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12.361.2017.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
TRANSPORTE DO ESCOLAR; 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE; 
12.366.2019.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS; 07.01 FUNDO MU-
NICIPAL 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; 
10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 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; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO 
BÁSICO FIXO - PBF; 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; 10.00 SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA; 
20.122.2002.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO; 
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 00033/2016 - 16.03.16 - 
PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 441.028,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANKLIN SANTOS DIAS - ME - R$ 95.200,00; MARCOS 
AURELIO DANTAS DA COSTA - R$ 32.210,00.

Bananeiras - PB, 16 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: 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 EDUCAÇÃO; 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 SA-
LÁRIO 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 - PFVPS 08.00 
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 00034/2016 - 
16.03.16 - FRANKLIN SANTOS DIAS - ME - R$ 95.200,00 CT Nº 00035/2016 - 16.03.16 - MARCOS 
AURELIO DANTAS DA COSTA - R$ 32.210,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS PROGRAMAS SOCIAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME - R$ 108.061,00; JOAO LIMA DAS 
NEVES - ME - R$ 62.796,50.

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADO ATEN-

DER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00014/2016. DOTAÇÃO: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transfe-
rência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; Recursos Ordinários; Transferência 
de Convênio - Outros; Transferência de Recursos - FNAS 08.00 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 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VA-
RIAVEL - 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 MANU-
TENÇÃO 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; 08.244.2005.2057 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE PEIXES NA SEMANA SANTA; 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA 
BASICA A CARENTES; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 
00036/2016 - 17.03.16 - ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME - R$ 108.061,00 
CT Nº 00037/2016 - 17.03.16 - JOAO LIMA DAS NEVES - ME - R$ 62.796,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL/
CAPS I; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANGELA MARIA RO-
DRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME - R$ 73.871,20; JOAO LIMA DAS NEVES - ME - R$ 42.651,90.

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

CARLOS A FRAGOSO MACHADO COSTA – EIRELI, CNPJ: 11.867.932/0001-52 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalaçãoparaconstrução de residência unifamiliar, situadono Condomínio Bosque de Intermares, 
quadra F, lote 153 A. 

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições - tipo quen-
tinha, mediante solicitação periódica e/ou diária, em atendimento as demandas operacionais das 
Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min às 
12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de dois veículos 
do tipo passeio, zero quilômetro, destinados aos trabalhos desta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08h00min a 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 
DE UIRAÚNA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 18 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO de Combustível 
na entre o trecho da cidade de Soledade a João Pessoa/PB, para abastecimento dos veí. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 18 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  020/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de equipamentos mobiliários destinada a todas as secretarias 
do município de Boa Ventura, conforme especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: 07 de abril 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, 18 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 014/2016
OBJETO:   aquisição parcelada de material para consumo e apoio administrativo, destinado as 

todas as secretarias do município de Matureia conforme especificações do edital e seus anexos.
ABERTURA: Dia 31 de Março de 2016  as 08:30hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves 

da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Matureia- PB, 17 de Março de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 015/2016
OBJETO Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos do município, bem como os carros agregados, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

ABERTURA: Dia 31 de Março de 2016 as 10:40
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves 

da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Matureia- PB, 17 de Março de 2016

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 016/2016
OBJETO:  Aquisição parcelada de laticínios Para Merenda Escolar em Atendimento À demanda 

da Secretaria Municipal de Educação do município de Matureia ABERTURA: Dia 25 de janeiro de 
2016 as 13:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na 
Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba, de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 17 de Março de 016
José Daniel Dantas Felinto Aquino

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS – PB
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 040/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 001/2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura 
dos envelopes de proposta e habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 
22/03/2016, às 09:00hs (Horário Local).

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, 17 de março de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do Pregão Presencial SRP N.º 002/2016. Objeto: Prestar o fornecimento materiais, equipamentos 
e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender a Prefeitura M. de Desterro/PB 
(Lotes: I e II). Vencedor: Nordeste R. de C. Impressoras Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50, com o 
valor de R$ 128.136,000, ref. Lote: I, o valor de R$  116.871,00, ref. Lote: II, perfazendo o valo total 
de R$ 245.007,00. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 14 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Saúde da Prefeitura de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve 
homologar os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 002/2016. Objeto: Prestar o fornecimento 
materiais, equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender a Se-
cretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro (Lote III). Vencedor: Nordeste R. de C. 
Impressoras Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50, com o valor total de R$ 132.457,00 , ref. Lote III. 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 14 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar 

os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 003/2016. Objeto: Prestar o fornecimento de material 
médico hospitalar, de forma parcelada, para atender a demanda dos Postos de Saúde do município. 
Vencedor: Joselem Brito da Silva, CNPJ Nº 04.363.021/0001-22, com o valor de R$ 66.585,40, ref. 
Lote: I, o valor de R$ 18.000,00, ref. Lote: II, perfazendo o valor total de R$ 84.585,40, ref. aos 
Lotes: I e II. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 14 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Be-
nedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 8:30 horas do dia 05 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 
EM AÇO INOXIDÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO “AR LIVRE”. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Be-
nedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de cartucho de tinta e toner para impresso-
ras.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

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

MARCONDES ANTONIO TAVARES DE FARIAS – CNPJ/CPF Nº 224.068.324-49. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação 
nº 418/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de : Criação de 
Frango para Corte (Granja Mauricéa II). Na(o) – BR – 101,KM 108, S/N –  MATA REDONDA – Município: 
ALHANDRA  – UF: PB. Processo 2016-000330/TEC/LO-1465.

MARCONDES ANTONIO TAVARES DE FARIAS – CNPJ/CPF Nº 224.068.324-49. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação 
nº 419/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de : Criação de 
Frango para Corte (Granja Seleto). Na(o) – BR – 101, S/N – KM 38 Município: CAAPORA – UF: PB. 
Processo 2016-000329/TEC/LO-1464.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL/CAPS I. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2016. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos - Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; 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 - PFVPS 
- 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 00038/2016 - 17.03.16 
- ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME - R$ 73.871,20 CT Nº 00039/2016 - 
17.03.16 - JOAO LIMA DAS NEVES - ME - R$ 42.651,90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que fica REVOGADO o processo licitatório, modalidade Pregão 

Presencial nº 0005/2016, bem como todos os atos dele decorrentes, inclusive suas publicações, 
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, 18 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que fica REVOGADO o processo licitatório, modalidade Pregão 

Presencial Pregão Presencial nº 00013/2016, bem como todos os atos dele decorrentes, inclusive 
suas publicações, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADO AO DESEN-
VOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - EXERCÍCIO 2016. Justificativa: Razões de interesse público. Infor-
mações: 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, 18 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA MULTIMARCAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 17 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS 
E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 17 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada na execução dos serviços de Restauração do 

Prédio do Cinema Municipal, localizado na Praça Andrade Lima, centro de Itatuba.
LICITANTE HABILITADO:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- COSTA L CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOSLTDA-ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
30/03/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - 
Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 15 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da Escola Maurino Rodrigues de Andrade 

centro de Itatuba.
LICITANTE HABILITADO:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- COSTA L CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOSLTDA-ME.
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
30/03/2016, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - 
Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 15 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gabinete do Prefeito
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016

Edital de Convocação Nº02/2016 de Candidato Aprovado e Classificado no Concurso Público 
para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB.

O Prefeito Constitucional do Município de Itabaiana-PB, em cumprimento ao que determina 
o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e a Resolução do TC nº 103/98, torna público o 
presente Edital de Convocação para o candidato abaixo relacionado; aprovado e classificado no 
concurso público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, cujo resul-
tado foi homologado através de Portaria publicado no Diário Oficial do Estado do dia 01/07/2010, 
página 22. E cumprindo determinação Judicial através dos Mandatos de Segurança Nº 0000964-
35.2014.815.0381. O convocado deverá comparecer na sede da Prefeitura situada na Av. Presidente 
João Pessoa, 422/430 – Centro – Itabaiana-PB, munido da documentação exigida para investidura 
no cargo, nos termos da cláusula XII itens 12.1 até 12.10 do edital Nº 01/2010 do referido concurso.

1-CARGO: -RECEPCIONISTA – G04 – ZONA  URBANA
Inscrição Nome   Ordem de Classificação
0055  CRISTIANE DA FONSECA CHAVES 9º

Itabaiana-PB, 18 de março de 2016 
Publique-se

Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇAGI.

CONTRATADO:
LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
CNPJ: 21.610.560/0001-38
Período contratação: 10 (Dez) meses  
Valor: R$ 3.500,00  (Três Mil e Quinhentos Reais) Mensal, com valor total R$ 35.000,00(Trinta 

e cinco mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II cc Art. 13, V.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 

004/2016, em conformidade com o parecer técnico e Jurídico conforme consta nos autos. 
Araçagi, PB – 15 de Março de 2016.

José Alexandrino Primo
Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 034/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇAGI.

CONTRATADO: LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
CNPJ: 21.610.560/0001-38
Período contratação: 10 (Dez) meses  
Valor: R$  3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) Mensal, com valor total R$ 35.000,00(Trinta 

e cinco mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.030-SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO 

–02030.04.122.0052.2006 - COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

Araçagi-PB, 15 de Março de 2016.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 06 de Abril de 2016 
as 11:00 horas, tendo como objetivo: aquisição de materiais de construção em geral, destinados a 
manutenção das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro 
Juarez Távora –PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min

Juarez Távora, 17 de Março de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 19 de março de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.02.011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
EMPRESA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09.-VALOR TOTAL REGISTRADO:
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES MARCA QUANT PREÇO 

UNIT. TOTAL 
1 ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 

0,5MG
E.M.S 2.000                         

0,11 
               

220,00 
7 CARBAMAZEPINA  solução 20mg/ml FRASCO DE 

200ML 
UNIÃO 

QUIMICA
400                       

8,07 
           

3.228,00 
8 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 

200MG
TEUTO 30.000                        

0,12 
           

3.600,00 
9 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 

400MG
TEUTO 10.000                        

0,15 
             

1.500,00 
10 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 

25MG
CRISTALIA 20.000                       

0,22 
           

4.400,00 
11 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 

100MG
CRISTALIA 24.000                       

0,24 
            

5.760,00 
17 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA COMPRIMIDO 

50MG 
UNIÃO 

QUIMICA
1.000                       

0,49 
               

490,00 
18 CLONAZEPAN COMPRIMIDO 

0,5MG
CRISTALIA 30.000                       

0,09 
            

2.700,00 
19 CLONAZEPAN COMPRIMIDO 

2MG 
GEOLAB 36.000                       

0,09 
           

3.240,00 
20 CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO PRATI 

DONADUZZI
150                       

2,38 
             

357,00 
21 CITALOPRAN COMPRIMIDO 

20 mg 
CRISTALIA 2.800                       

0,28 
               

784,00 
22 DIAZEPAN COMPRIMIDO 

5MG 
UNIÃO 

QUIMICA
15.000                       

0,05 
                

750,00 
23 DIAZEPAN COMPRIMIDO 

10MG 
UNIÃO 

QUIMICA
36.000                       

0,05 
            

1.800,00 
27 FENITOINA SÓDICA AMPOLA  5 ML HIPOLABOR 50                        

1,95 
                  

97,50 
28 FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML FRASCO CRISTALIA 500                       

2,89 
             

1.445,00 
29 FENOBARBITAL COMPRIMIDO 

100MG
TEUTO 30.000                         

0,11 
           

3.300,00 
30 FENOBARBITAL AMPOLA  1ML UNIÃO 

QUIMICA
200                        

1,37 
               

274,00 
31 FENTANIL 50UG/ML AMPOLA 10ML HIPOLABOR 50                       

2,23 
                  

111,50 
33 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 

1MG
CRISTALIA 8.000                        

0,13 
            

1.040,00 
34 HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML CRISTALIA 50                        

8,61 
               

430,50 
35 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 

5MG 
CRISTALIA 36.000                        

0,13 
           

4.680,00 
37 IMIPRAMINA COMPRIMIDO 

25MG
CRISTALIA 6.000                       

0,32 
            

1.920,00 
38 LEVOMEPROMAZINA COMPRIMIDO

25MG
CRISTALIA 15.000                       

0,37 
             

5.550,00 
39 LEVOMEPROMAZINA COMPRIMIDO 

100MG
CRISTALIA 18.000                        

0,75 
          

13.500,00 
40 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML CRISTALIA 50                       

8,49 
               

424,50 
42 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 3ML HIPOLABOR 50                        

1,25 
                  

62,50 
46 OXCARBAMAZEPINA  6% FRASCO UNIÃO 

QUIMICA
100                    

26,44 
           

2.644,00 
53 TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1 ML HIPOLABOR 400                          

1,11 
               

444,00 
55 VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO 

500MG
BIOLAB 24.000                       

0,70 
          

16.800,00 
56 VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 

250MG
BIOLAB 6.000                       

0,29 
             

1.740,00 
TOTAL 83.292,50 

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES MARCA QUANT PREÇO 

UNIT. TOTAL 
2 ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 

1MG
UNIÃO 2.000                     

0,12 
                

240,00 
3 AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 

25MG 
UNIÃO 36.000                     

0,07 
             

2.520,00 
4 BIPERIDENO COMPRIMIDO 

2MG
UNIÃO 24.000                    

0,20 
            

4.800,00 
5 BROMAZEPAM COMPRIMIDO 

3MG
SANVAL 24.000                  

0,06 
             

1.440,00 
6 BROMAZEPAM COMPRIMIDO 

6MG
SANVAL 30.000                    

0,08 
            

2.400,00 
12 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA  5 ML UNIÃO 100                     

1,42 
                 

142,00 
13 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO 

10MG 
CRISTALIA 1.000                     

0,27 
                

270,00 
14 CLORIDRATO DE DULOXETINA COMPRIMIDO 

30MG
TEUTO 900                    

0,43 
                

387,00 
15 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA COMPRIMIDO

50MG 
TEUTO 1.000                    

0,24 
                

240,00 
16 CLORIDRATO DE MEMANTINA COMPRIMIDO 

10MG 
CRISTALIA 1.000                      

1,45 
              

1.450,00 
24 DIAZEPAN AMPOLA  

5MG/ML
SANTISA 600                    

0,88 
                

528,00 
25 DIAZEPAN AMPOLA 

10MG/ML
SANTISA 600                     

1,20 
                

720,00 
26 FENITOINA COMPRIMIDO 

100MG 
TEUTO 24.000                     

0,21 
             

5.040,00 
32 FLUOXETINA COMPRIMIDO 

20MG
TEUTO 30.000                      

0,11 
            

3.300,00 
36 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA TEUTO 100                      

1,16 
                  

116,00 
41 LORAZEPAM COMPRIMIDO 

1MG
CRISTALIA 1.000                    

0,20 
                

200,00 
43 MIRTAZAPINA COMPRIMIDO

15MG 
ZYDUS 1.000                    

3,09 
            

3.090,00 
44 MIRTAZAPINA COMPRIMIDO 

30MG 
ZYDUS 1.000                     

4,25 
             

4.250,00 
45 MORFINA  10MG/ML AMPOLA 1ML UNIÃO 100                    

2,60 
                

260,00 
47 PERICIAZINA 40MG/ML 1% FRASCO SANOFI 150                   

16,30 
             

2.445,00 
48 PERICIAZINA 40MG/ML 4% FRASCO SANOFI 200                    

31,55 
             

6.310,00 
49 PERICIAZINA COMPRIMIDO 

10MG
SANOFI 1.000                     

0,78
                

780,00 
50 PREGABALINA COMPRIMIDO 

75MG
SANOFI 900                     

2,45 
             

2.205,00 
51 SERTRALINA COMPRIMIDO 

50MG 
TEUTO 3.000                     

0,25 
                 

750,00 
52 SULPIRIDA 25MG + BROMAZEPAM 1MG COMPRIMIDO E.M.S 1.000                     

2,14 
             

2.140,00 
54 VALPROATO DE SODIO 250MG/ML FRASCO 100ML UNIÃO 500                    

3,62 
              

1.810,00 
57 DIVALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 

250MG 
ZYDUS 1.000                     

0,72 
                

720,00 
58 DIVALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 

500MG 
ZYDUS 1.000                     

1,80 
             

1.800,00 
TOTAL 50.353,00 

VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da 
mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de 
cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Araçagi - PB, de 11 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro 

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 002/2016

No dia 09 de março de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro –
Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 08.916.785/0001-59, representado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO 
JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, portador do CPF/MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e domiciliado à 
Rua João Quirino dos Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 
002/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 
LTDA, localizado Rodovia PB 44, KM 08, Caaporã/PB – CEP 58.326-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.808.826/0001-93, 
representado pela Sr. Salomão Veloso de Oliveira Junior, conforme quadro abaixo:

Item Qtd Ref. Especificação do serviço Valor Unitário Valor Total
02 115.644 Und ÓLEO DIESEL 2,99 335.367,60

Item Qtd Ref. Especificação do serviço Valor Unitário Valor Total
03 117.975 Und ÓLEO DIESEL S10 3,12 368.082,00

Item Qtd Ref. Especificação do serviço Valor Unitário Valor Total
04 10.350 Und ETANOL 3,20 33.120,00

Adjudicação do Objeto: será por quantidade
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal de PITIMBU, órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 60% (sessenta por cento) de cada item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de preço por todos os 
órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
PITIMBU e aceito pelo fornecedor, até o limite de 5 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de 
Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua 
publicação no Diário Oficial.

PITIMBU/PB,10 de março de 2016.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA 
Salomão Veloso de Oliveira Junior 

RG nº 3268848 SSP/PB
CPF: 665.886.424-15

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA  
PREGÃO PRESENCIAL N314/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou 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 04/04/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de lanche diversos, destinado a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano - SEDH, 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 - 16-00056-5
João Pessoa, 18 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS (PBGÁS)
CNPJ - 00.371.600/0001-66 

Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 4756, Cabo Branco, João Pessoa/PB
CONVOCAÇÃO DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA 74ª ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA PBGÁS
Senhores Acionistas,
Ficam os senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO)

eAssembleia Geral Extraordinária (AGE), no dia 18.04.2016, às 14h30m, na sede da Companhia, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para, na forma dos arts. 6º, § 2º, III e IX, e 7º, do 
Estatuto Social da Companhia, e do art. 132, I, II e III, da Lei n° 6.404/76, deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária – AGO:
1 - Tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório 

Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos Pareceres dos 
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2015;

2 - Deliberar sobre a proposta de pagamento de participação nos Lucros aos Diretores e de-
Participação nos Resultados aos Empregados da Companhia e sobre a proposta de destinação do 
lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício 2015;

3 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, bem como deliberar 
sobre a manutenção da sua remuneração.

 Assembleia Geral Extraordinária - AGE:
1 - Deliberar sobre a manutenção da remuneração dos Administradores da Companhia.

João Pessoa, 16 de março de 2016.
MARCELO ANTÔNIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de março de 2016, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do Conselho Fiscal;
3. Deliberar sobre a regularização dos valores referentes ao ativo imobilizado da entidade, 

considerando os registros de propriedade dos imóveis e valores atualizados dos laudos de avaliação 
realizados pela SUPLAN.

João Pessoa, 16 de março de 2016.
LAPLACE GUEDES

Presidente da Assembleia Geral

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convi-

dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de março de 2016, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2- Eleição do Conselho Fiscal;
3- Deliberações ordinárias.

João Pessoa, 16 de março de 2016.
LAPLACE GUEDES

Presidente da Assembleia Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 04/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01539-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/15-CEL, que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação impugnado através de 
denúncia, Processo TC 16983/15, e mantido por decisão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas  do 
Estado da Paraíba,  para dar continuidade a licitação, nos termos do que ficou decidido 2801ª Ses-
são Ordinária.  Com estes esclarecimentos, dando continuidade ao certame, a comissão tomou a 
seguinte decisão: Foram consideradas HABILITADAS as Empresas COMERCIAL E CONSTRUTORA 
FÊNIX Ltda. e CONSTRUTORA PLANICIE LTDA, e INABILITADAS as Empresas: CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA por desatender o  subitem 10.2.1.c) em consonância com o subitem 
13.1.1(apresentou Certidão de Tributos Municipal vencida) e ITERENGE CONSTRUÇÃO LTDA 
por desatender o subitem 10.2.1.b (não apresentou prova de inscrição Municipal ou Estadual ), 
10.3.1.b em consonância com  10.3.1.e [(não apresentou DMPL – Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido, FC – FLUXO DE CAIXA), e NE – Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis)] e  infligiu também o item 10.3.1.e.2 [não apresentou o Termo de Abertura e Encerra-
mento do(s) livro(s) Diário(s)], desatendeu o item 10.3.1.b.4(não apresentou cópia autenticada da 
Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRC) e finalmente  desatendeu o subitem 10.3.1.d 
em consonância com o item 27.1(não apresentou o recibo emitido pela Tesouraria do DER/PB, 
comprovando a garantia da proposta)

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta (s) ou vista (s) ao (s) 
recurso (s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 30/03/2016, às 15 horas.      

João Pessoa, 18 de março de 2016.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

                                                             SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
                       DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 
01/2016
Registro CGE Nº 16-00118-
2

19/04/16 10:00

Obras de Manutenção na Malha Rodoviária 
Pavimentada do Estado da Paraíba divididos em quatro 
lotes sob jurisdição das Residências Rodoviárias:
LOTE 1: Residências Rodoviárias de Solânea, Sapé e 
Itabaiana - Valor estimado: R$ 9.028.461,10;
LOTE 2: Residências Rodoviárias de Cajazeiras e 
Itaporanga- Valor estimado: R$ 6.354.376,02;
LOTE 3: Residências Rodoviárias de Campina Grande 
e Sumé - Valor estimado: R$ 5.539.327,60;
LOTE 4: Residência Rodoviária de Patos -Valor 
estimado:    R$ 4.575.391,96;
Valor Total estimado: R$ 25.497.556,68.
Prazo de execução: 720 dias por lote.

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados 
cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 18 de março de 2016.

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

      

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 07 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com a 
Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do jul-

gamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 007/2016, Processo nº 2016.02.011, ADJUDICAMOS o Presente 
PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93  
com o valor total de R$ 50.353,00 (Cinquenta mil, trezentos e cinquenta e três reais); CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09  com o valor total de R$ 83.292,50 (Oitenta e três mil, duzentos e noventa e 
dois reais e cinquenta centavos).

Araçagi - PB, 11 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93  

com o valor total de R$ 50.353,00 (Cinquenta mil, trezentos e cinquenta e três reais); CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09  com o valor total de R$ 83.292,50 (Oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois 
reais e cinquenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 11 de Março de 2016
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.02.002
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 002/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 12 de Agosto de 2015, 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 a empresa: S VELOSO 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.808.826/0001-93, nos itens 02, 03 e 04 no valor total de R$ 
736.569,60 (setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). O valor total 
estimado da contratação é de R$ 1.071.499,52 (hum milhão, setenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais 
e cinqüenta e dois centavos). O item 01 foi frustrado por está acima do valor da cotação.

Pitimbu/PB, 10 de março de 2016.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.09.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 11 de abril de 2016, licitação na Modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL  sob N° 2.06.004/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR (1000 CILIDRADAS), 0KM, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNI-
MA DE 5 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE 
AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I - CR 
392.965-42, RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA II - CR 394.041-06 e REGIÃO SUDOESTE - CR 352.778-35  
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 12 de 
abril de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM,  TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada 
pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Unidade Básica de Saúde da 

Família no Loteamento Maciel, Município de Queimadas – Paraíba.
ABERTURA: 07 de abril de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 18 de março de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2016
A Comissão Permanente de Licitação através do seu pregoeiro Oficial Torna público, para conhecimento aos 

que possa interessar que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2016, Tipo Menor Preços Por Item, que tem como 
objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de refeições tipo “quentinhas” para atender a demanda das 
ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi declarado DESERTO Maiores informações na Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua Silva Jardim, 427, Santo Antonio, Campina Grande, PB, fone: (83) 
3310-6652, no horário de 08h00min as 17h00min ou no pelo e-mail licitacao.semascg@gmail.com.   Campina 
Grande 17 de Março de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016
OBJETIVO: Contratação de empresade engenharia, especializadaem engenharia sanitária, para execução 

dos serviços de coleta de resíduos sólidos (lixo) no Município de Queimadas.
ABERTURA: 28 de abril de2016, às 13h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, naPrefeitura Municipal, situado 

à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 
as 12h00. Informações pelo telefone (83)-3392-2276 e pelo e-mail licitacao_queimadas@hotmail.com.

Queimadas - PB, 18 de março de 2016.
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS VICENTE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.005/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.09.005/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento                       dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 13 de abril de 2016, licitação                     na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) 
sob N° 2.09.005/2016, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E DEMAIS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela 
LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.005/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 horas do dia 
12 de abril de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.06.005/2016, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E DEMAIS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 008/2016
PREGÃO N.º 002/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS 

VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
CONTRATADO: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 736.569,60 (setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 

sessenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO DAS ATI-

VIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02010.24.131.2039.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - 02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02020.04.122.2036.2526 
- MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS 
- 02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS - 02.040-SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - 02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA-QSE - 02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
– MDE - 02040.12.361.2047.2465 - MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 
- 02040.12.361.2047.2469 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR - 
02040.12.364.2047.2467 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - 02040.12.364.2047.2545 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB - 02040.12.366.2047.2543 - MANUT.ATIV.
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 02040.13.392.2040.2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
CULTURA - 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVI-
ÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. 
PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) 
- 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02060.08.243.2049.2479 - MANUT.
ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS - 02060.08.244.2044.2447 - MANUT.ATIV.PROG.
DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - 02060.08.244.2044.2449 - MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.
ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E 
ASSISTENCIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2452 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 
SOCIAIS - 02060.08.244.2045.2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD - 
02.070-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS - 02070.15.452.2023.2498 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 
DE LIMPEZA URBANA - 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.
URBANOS - 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE - 02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA – SEAGR 
- 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA - 02.180-SE-
CREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE 
ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

Pitimbu, 10 de março de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

                             
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DA PREFEITURA

Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 002/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
através do relatório apresentado em 09 de março 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 002/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 09 de março 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: S 
VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 08.808.826/0001-93, nos itens 02, 03 e 04 do Pregão 
Presencial nº 002/2016, totalizando o valor de R$ 736.569,60 (setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e sessenta centavos). O item 01 foi frustrado por está acima do valor da cotação.

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 10 de março de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Portaria N.º 080/2016- GP
O Prefeito Municipal de Itabaiana, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso II, do Art. 

37 da Constituição Federal, e tendo em vista a aprovação em concurso público, HOMOLOGADO por ato do 
Executivo Municipal, publicado no Diário Oficial 30 de junho de 2010.

E cumprindo determinação Judicial através de Mandato de Segurança Nº 0000964-35,2014,815,0381.

RESOLVE:
NOMEAR nos termos do Art. 8º, inciso II, Art. 9º inciso I e o Art. 10ºda Lei Complementar Nº58/2003, 

do Estatuto do Estado da Paraíba, CRISTIANE DA FONSECA CHAVES, para exercer o cargo efetivo de 
RECEPCIONISTA – G04- Zona Urbana do grupo ocupacional nível Superior, com lotação na Secretaria de 
Saúde, servindo-lhe de título a presente Portaria.

Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2016.

Publique-se
Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  021/2016 
Araçagi-PB, 15 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 007/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ARAÇAGI.
CONTRATADO: CIRURFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 72.337,00 (Setenta e dois mil trezentos e trinta e sete reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PRO-

GRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. 
PUBLICOS DE SAÚDE – SUS – 3390.3000 – MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
CIRURFARMA COMERCIAL LTDA

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  022/2016 
Araçagi-PB, 15 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 007/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ARAÇAGI.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME 
CNPJ: 09.193.047/0001-93.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:R$ 44.653,20 (Quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PRO-

GRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. 
PUBLICOS DE SAÚDE – SUS – 3390.3000 – MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 003/2016-SRP 
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como 
toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a eventual Aquisição parcelada 
de produtos de limpeza, destinados à higienização, desinfecção, conservação e limpeza de prédios públicos, 
em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00hs do 
dia 06/04/2016, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José 
Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através 
do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Távora, 17 de Março de 2016
Suellen Diniz de Souza 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, no dia 04 
(quatro) de abril de 2016, ás 10:00 horas, horário local , que tem como objetivo de Locação de veículos 
de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com 
nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte 
diário de estudantes da rede estadual  e municipal de ensino no município de São Jose de Piranhas –PB, 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na 
sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas- PB, 18 de Março de 2016.
Jose Idomar Bento de Sousa     

Pregoeiro Oficial.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Prévia, processo nº 2016-001608/TEC/LP-2668, para a atividade de: 
Implantação do Parque Linear Parahyba – 1ª Etapa, Jardim Oceania, no Município de João Pessoa/PB.

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 19 de março de 2016



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 035/2016 
Araçagi-PB, 16  de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 

FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
MILTON VIEGAS – ME
CNPJ sob o n.º 24.279.655/0001-09.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 67.478,00 (Sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de 
Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades da sec. De 
planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades 
da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. 
Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – 
manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. 
Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. 
Da sec. De meio ambiente .- 3390.30.9900– outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
MILTON VIEGAS – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 036/2016 
Araçagi-PB, 16 de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 

FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
MILTON VIEGAS – ME
CNPJ sob o n.º 24.279.655/0001-09.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 2.232,00 (Dois mil duzentos e trinta e dois  reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140-Fundo municipal de Saúde; 

02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – 
MATERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

MILTON VIEGAS – ME
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público que realizará licitação na modalidade 

Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 05 de Abril de 2016 as 09h30min, tendo como objetivo: 
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, com recurso do Ministério da Saúde, conforme Proposta 
nº 11238.753000/1140-01; A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Caldas Brandão, Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000. Informações telefone: 
(083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 14 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 007/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 07 de Março  de 2016 as 14:15 hs, chegou-se 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na 
modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , foram vencedoras as Empresas: DISTRI-
BUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93  com o valor total de R$ 50.353,00 (Cinquenta 
mil, trezentos e cinquenta e três reais); CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09  com 
o valor total de R$ 83.292,50 (Oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Araçagi, 09 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de livros que trate da 
temática de combate ao Aedes Aegypti e coleção de livros de literatura de cordel, destinado aos alunos 
do sistema municipal de ensino fundamental anos finais e EJA - Educação de Jovens e Adultos. Data: 
04/04/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São 
Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital dispo-
nível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição Kits de material escolar para educação 
infantil, destinado aos alunos do sistema municipal de ensino fundamental anos finais e EJA - Educação 
de Jovens e Adultos. Data: 05/04/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. 
Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h 
às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Serviços de Sinalização Horizontal nas Vias Urbanas do município de Bayeux. Data: 
06/04/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São 
Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital dispo-
nível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de colchões diversos, 
destinado as diversas secretarias da administração. Data: 07/04/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL 
– Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: 
(83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/
sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. 
Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 18 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de limpeza. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. 
Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 18 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de Locação de veículos destinados as diversas Secretarias do Município de Triunfo 
e ao Fundo Municipal de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO DOS 

SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 02.030 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 
02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00033/2016 - 18.03.16 - MVF LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - ME - R$ 188.100,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Serviços de Locação de veículos 
destinados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MVF LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - ME 
- R$ 188.100,00.

Triunfo - PB, 18 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 004/2015
A Prefeitura de Bayeux através da CPL, constituída através da Portaria nº 001/2016 datada e publicada 

no Diário Oficial do Município em 04/01/2016, comunica aos interessados, que após exame dos recursos 
administrativos e contrarrazões da documentação de habilitação da referida Concorrência nº 004/2015 
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública urbana e manejo de 
resíduos sólidos no município de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas no Projeto Básico e 
seus anexos. Foram INABILITADAS: Atlanta Holding Implementos Participações e Engenharia Ltda, não 
atendeu aos itens do edital: 9.2;9.2.5.1; 9.3.1; 9.3.5; 9.4.1; 9.10, 9.11, 9.12. Casa Forte Engenharia Ltda, 
não atendeu ao item do edital: 9.5.1. Conserv - Construções e Serviços Ltda, não atendeu ao item do edital: 
9.3.5. M Construções e Serviços Ltda ME, não atendeu aos itens do edital: 9.2.3; 9.3.1.Petrogás Comér-
cio e Serviços Ltda, não atendeu aos itens do edital: 9.3.3; 9.3.2.1; 9.3.5.1; 9.4.2; 9.5.1; 9.10. RentaCar 
Locadora Ltda EPP, não atendeu aos itens do edital: 9.3.2.1; 9.4.2; 9.10.Consideradas as observações 
apontadas durante o processo e analisado os elementos apresentados, fixou o prazo de 08 (oito) dias 
úteis, aos licitantes para apresentação de nova documentação escoimadas as causas apontadas. Data 
para seção de analise da nova documentação dia 04/04/2016 – 10h. A integra dasanalises dos recursos e 
contrarrazão encontra-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. 

Bayeux,18 de março de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
OBJETIVO: Contratação de Serviços Manutenção, Instalação e Conservação de Prédios Públicos, 

Avenidas, Redes de Agua, Redes de Esgotos e Estradas Vicinais, Pequenas Construções, Para Execução 
Conforme Demanda, no município, conforme edital e seus anexos.

 ABERTURA: 06 de abril  de 2016  ás 8:30(horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 18 de março de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 63-2016 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-
buições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE SEGURANÇA 
– PROCESSO Nº 0020357-33.2014.815.2001, GLAUCO JOSÉ PAIVA TRAJANO, classificado em 6º 
lugar, para o cargo de MÉDICO – ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA, no Concurso Publico para 
os cargos que integram o quadro de servidores da Secretaria da Saúde, Edital nº 01/2010, se apresentar  
para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 
36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas,  

dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do fone 3214-3710 
ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional munido dos resultados 
dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 

2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profissional 
da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, 
situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, 
telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certificado da Especialização;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 10 de março de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras diversos 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Assis 

Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras diversas, destinado 
a secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Contratação de 01 (um) profissional 
da área de engenharia civil, para suprir as necessidades desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA - R$ 20.000,00.

Borborema - PB, 08 de Março de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de 01 (um) profissional da área de engenharia civil, para suprir as necessidades 

desta Prefeitura.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS e TRIBUTOS: 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e:CT Nº 
00018/2016 - 09.03.16 - DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA - R$ 20.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de Materiais 
de Limpeza e Higiênicos, destinados as Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 59.449,25.

Borborema - PB, 08 de Março de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpeza e Higiênicos, destinados as Secretarias 

deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.DOTAÇÃO: Recursos: FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, FUS, PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, IGD, QSE, PDDE, FUNDEB, MDE, MAIS 
EDUCAÇÃO, CREAS e PRÓ - JOVEM: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e:CT Nº 
00019/2016 - 09.03.16 - DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 59.449,25.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. 

Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 01 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Veículo tipo passeio, movido 
a diesel, com capacidade mínima de 16 passageiros, para fica a disposição da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. 

Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 10h30min do dia 01 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços profissionais de 
assessoria, consultoria, acompanhamento e elaboração de projetos junto a esta prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 16 de Março de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PP028/2015PMD 
Processo Administrativo Nº 017/2015. Pregão Presencial Nº PP013/2015. Contratante: Prefeitura de 

Desterro/PB. Contratada: AC Comercio de Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93. Considerando a continuação do Contrato, fica a vigência prorrogada de 08/04/2015 
até 08/04/2016, para o período de 08/04/2016 até 08/04/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais. Data da ass.: 18/03/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Carlos A. A. da Silva. 

Desterro/PB, 18 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PP012/2015/FMS
Processo Administrativo Nº 017/2015. Pregão Presencial Nº PP012/2015/FMS. Contratante: Secretaria 

de Saúde/Fundo de Saúde/PB. Contratada: AC Com. Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando a continuação do Contrato, fica a vigência prorrogada de 
08/04/2015 até 08/04/2016, para o período de 08/04/2016 até 08/04/2017. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais. Data da ass.: 18/03/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Sec. de 
Saúde) e Carlos A. A. da Silva. 

Desterro/PB, 18 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves -Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessados o 
julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 001/2016. Licitantes habilitados: Não houve. Licitantes 
Inabilitados: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, por não atendeu na integra o 
ato convocatório: Item: 10.2.3 (letras A, B), Item: 10.2.8 (letra A), Item: 10.2.11 (letra A), Item: 10.2.12 
(letra A, B, C)., e Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, por não atendeu na 
integra o ato convocatório: Item 10.2.1 (letra B), Item 10.2.3, Item 10.2.7 (letra A). Fica concedido para 
os licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis, para regularizarem suas pendencias (item 14.12 do edital), 
e ainda notificar os licitantes para as 14:h:30mn (quatorze horas e trinta) do dia 31 de março de 2016, 
para a 2ª Sessão Publicado para julgamento da habilitação. 

Livramento/PB, 17 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessados o 

julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 002/2016. Licitantes habilitados: Não houve. Licitantes 
Inabilitados: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, por não atendeu na integra o 
ato convocatório: Item: 10.2.3 (letras A, B), Item: 10.2.8 (letra A), Item: 10.2.11 (letra A), Item: 10.2.12 
(letra A, B, C)., e Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, por não atendeu na 
integra o ato convocatório: Item 10.2.1 (letra B), Item 10.2.3, Item 10.2.7 (letra A). Fica concedido para 
os licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis, para regularizarem suas pendencias (item 14.12 do edital), e 
ainda notificar os licitantes para as 15:h:30mn (quinze horas e trinta) do dia 31 de março de 2016, para 
a 2ª Sessão Publicado para julgamento da habilitação. 

Livramento/PB, 17 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 011/2016
Pregão Presencial Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Italiana 

Automóveis do Recife Ltda, CNPJ Nº  02.472.105/0001-79. Objeto: Lote I: Prestar o fornecimento de 
01 (um) veículo 0-KM, Tipo: Van, Marca FIAT, Modelo: Ducato (Minibus), capacidade mínima do motor 
2.3, capacidade mínima para 15 passageiros, teto baixo, ar-condicionado, direção hidráulica, comb. 
diesel, ano/modelo: 2015/2016, e demais itens de serie, para Secretaria de Saúde da Prefeitura. Total 
Contratado: R$ 118.000,00. Recursos: Próprios e ordinários (FUS e Vigilância Sanitária). Vigência: 01 
(um) ano. Classificação: QDD/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Aristóteles O. de 
Meneses, e a Senhora Ana Paula Costa (Pela Empresa). Data da Ass.: 08/03/2016.

Livramento/PB, 08 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia 020/2016 para Construção da Praça Jardim São Paulo, localizada no Município de  João 
Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia 018/2016 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Almirante, localizada no Mu-
nicípio de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 018/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de levantamento, alimentação e acompanhamento do Horus 

– Sistema Nacional de Gestão de assistência farmacêutica, visando atender as determinações do 
SUS na gestão de medicamentos e insumos dos camponentes da assistência farmacêutica, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 04 de abril de 2016 as 09:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 18 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Contratação de empresa visando 
o fornecimento parcelado de material de expediente para uso das diversas secretarias; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 
ME - R$ 218.912,15. 

Natuba - PB, 18 de Março de 2016. 
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais hospitalares para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da 
Transparência:www.nazarezinho.pb.gov.br, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2016.

Nazarezinho - PB, 18 de Março de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material odontológico destinados a 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São José da Lagoa Tapada/PB, Portal 
da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca 
Tomaz da Silva , 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 10:00 horas do dia 04 de abril de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 18 de Março de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antonio Gracindo, SN - Centro - Bananeiras - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo destinado aos serviços 
da Câmara Municipal de Bananeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33671010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antonio Gracindo, SN - Centro - Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
locação e licença de usos de software. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33671010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antonio Gracindo, SN - Centro - Bananeiras - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustível (gaso-
lina comum). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33671010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

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 co-

munica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016, do tipo 
Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA E REDES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA agendada para 
o dia  28/03/2016 às 09:30h foi remarcada para as 08h30min do dia 04/04/2016, em virtude do não 
atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do 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, 18 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 co-

munica aos interessados que a 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 agendada para o dia 28/03/2016 às 11:00h foi remarcada para as 09h30min do 
dia 04/04/2016, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do 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, 18 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 co-

munica aos interessados que a aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016, 
do tipo Menor Preço, objetivando é a Contratação de Serviços de Instrutor de Música agendada para 
o dia 28/03/2016 às 12:30h foi remarcada para as 10h30min do dia 04/04/2016, em virtude do não 
atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do 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, 18 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016 SRP
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. 015/2016 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Data de Abertura: 04/04/2016 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, 18 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito

 – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.005/2016 
PROCESSOS Nº 2015/117579, 2015/117575 da SEMAM; 2015/069013 da SEDES; 2016/001246 

do CRDQ/SEAD; e 2015/117581 da SEMAM
DATA DE ABERTURA: 04/04/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNERO 

ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PARQUE ARRUDA CÂMARA – 
SEMAM, SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 
DE DEPENDENTES QUIMICOS CRDQ/SEAD.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria nº. 
623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 622298. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 
5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 00 - Ordinários e 27 - Recur-
sos do Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes 
Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.
com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 18 de março de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 18 de Março de 2016

RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00min do dia 20/04/2016, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 
1º de Abril, 379, Centro, Sumé – PB, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Nº 001/2016, 
do tipo Maior Lance, que tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLO-
RAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE 05 BOX, LOCALIZADOS NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO 
E 01 BOX, LOCALIZADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER. A cópia do Edital poderá ser obtida no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações através do Fone (83) 3353-2274, no horário 
das 08h30min ás 13h30minh.

Sumé, 18 de março de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público a quem interessar que os Pregões Presencial 
nº005/2016, nº006/2016 e nº007/2016 a serem realizados no dia 18 de março de 2016, serão remarca-
dos para o próximo dia 22 de março de 2016, por motivo de doença por parte de 02 (dois) membros da 
comissão, permanecendo assim, as mesmas condições editalícias, inclusive de horários.

Cruz do Espírito Santo, 18 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia 019/2016 para Urbanização do Bairro São José (acesso Av. Rui Carneiro), localizada 
no Município de  João Pessoa - PB.
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