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doeNçAs grAves

 PÁGInA 15

Construção: pessimismo 
cai entre os empresários 

Foi publicada ontem, no Diário Oficial, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que libera a 
prescrição médica e a importação de medicamentos com canabidiol e THC para tratamento de saúde.  PÁGInA 14

Em São Bento, o governador entregou uma unidade da Casa da Cidadania e a reforma de uma 
escola. Já em Catolé do Rocha, inspecionou as obras de um colégio de ensino integral.  PÁGInA 3

Municípios do sertão são beneficiados com ações do estado 

FoTos: Secom-PBFoTo: Cuba Debate

Cidadania

%90 de ocupação na 
rede hoteleira

semana santa

encontro sela 
união entre 
Cuba e eUA

 

Em Cuba, obama e Raul Castro 
retomam as relações entre os dois 
países depois de meio século sem 
ligações diplomáticas.  PÁGInA 11

FoTo: Marcos Russo

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
23o  Mín.

34o  Máx.
19o Mín.

36o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,608  (compra) R$ 3,610  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,470  (compra) R$ 3,760  (venda)
EURO   R$ 4,060  (compra) R$ 4,066  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

l dança das cadeiras: parlamentares trocam de partidos. Página 4 
 
l 700 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa. Página 5
 
l Ministra rosa Weber julgará os recursos de Lula. Página 9
 
l Casos suspeitos de dengue aumentam mais de 500%. Página 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

16h04

03h53

2.4m

2.3m

ALTA

ALTA

22h06

09h49

0.2m

0.3m

O feriado da Semana Santa promete movimentar a economia paraibana e garantir, da próxima quinta-feira até o domingo, a ocupação de 90% dos 15 mil leitos disponíveis em todo o Estado

 PÁGInA 7

ConcursoPesquisa

 PÁGInA 15

Prefeitura de Santa Rita 
vai oferecer 473 vagas

Últimas
União renegocia 
dívidas estaduais 

Governos locais vão po-
der alongar dívidas com 
o Governo Federal em 20 
anos e dívidas com o BNDES 
em dez anos.  PÁGInA 8

Anvisa libera o
uso do canabidiol
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A vida nos grandes e médios cen-
tros urbanos se torna cada vez mais 
estressante e perigosa, e não é difícil 
imaginar por quê: a correria do coti-
diano, o trânsito, a violência e o ba-
rulho ensurdecedor nas nossas prin-
cipais avenidas. Como pouquíssimas 
são as pessoas que têm recursos e 
tempo de viajar para o campo, onde 
o contato com a natureza se faz pre-
sente, especialistas da área não veem 
outra solução a não ser a criação de 
parques urbanos, nos quais as pesso-
as podem desfrutar de  preciosos mo-
mentos de tranquilidade.

Ao considerar este contexto, faz-
-se necessária a adoção de medidas 
que tenham como objetivo a dimi-
nuição dos efeitos negativos produ-
zidos pela urbanização acelerada e 
desordenada. As áreas verdes desti-
nadas ao lazer e contemplação, espa-
ços preservados dentro do perímetro 
urbano, contribuem para o equilíbrio 
entre as relações da população com 
seu meio ambiente. Um parque urba-
no é um tipo de espaço livre de edi-
ficações, normalmente caracterizado 
como espaço público, no qual há tipi-
camente abundância de vegetação e 
áreas não pavimentadas, mas, sobre-
tudo, localizado dentro de uma região 
urbana. A criação desses espaços des-
tinados ao lazer e á qualidade de vida 
nas cidades é cada vez maior, pois, em 
áreas urbanizadas, os problemas am-
bientais ganham maior amplitude. 

Pois a boa notícia é que João Pes-
soa, mais precisamente o bairro do 
Bessa vai brevemente contar com 
um desses equipamentos. Trata-se 
do Parque Parahyba, uma velha aspi-
ração da população local, cujo maior 
defensor na  Câmara Municipal tem 

sido o vereador Lucas de Brito. Nos 
últimos dias, o projeto ganhou fortes 
aliados: procurado por uma comissão 
de moradores do Bessa, o governador 
Ricardo Coutinho autorizou o secre-
tário de Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente, João Azevedo, a assumir o 
comando da obra, pelo menos em sua 
primeira fase.

Pelo projeto, segundo expôs aos 
habitantes do Bessa o secretário Aze-
vedo, a implantação do Parque Pa-
rahyba se dará em duas etapas e re-
cursos da ordem de R$ 3 milhões já 
estão assegurados para o início dos 
trabalhos. Esta primeira etapa se ini-
cia nas proximidades do Bessa Sho-
pping, passando ao lado do Colégio 
Pio XI e seguindo em direção à orla. 
Idealizado na gestão do então prefei-
to Luciano Agra, o parque tem como 
principais objetivos a preservação do 
meio ambiente e a melhoria na qua-
lidade de vida da população. Com a 
urbanização das áreas próximas aos 
canais ali existentes, o Bessa ganha-
rá ciclovias, academias de ginástica, 
estacionamento, áreas de convivên-
cia, bicicletários, iluminação e play-
ground, entre outros benefícios.

Segundo a exposição do secretá-
rio João Azevedo, as obras terão início 
assim que a ordem de serviço for assi-
nada, no prazo de 70 dias. E a execu-
ção se dará dentro de 12 a 18 meses. A 
área total soma mais de 15 hectares, 
o equivalente a 150 mil metros qua-
drados de urbanização. As áreas ver-
des atuarão ainda como elementos de 
equilíbrio do meio ambiente urbano, 
de equilíbrio psicológico, de recons-
trução da tranquilidade, de recompo-
sição do temperamento desgastado 
no cotidiano estressante.

Editorial

O Parque do Bessa
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A janela partidária permitiu mais que 
a migração de parlamentares para 
outras legendas: oxigenou os dire-
tórios municipais em João Pessoa, 
com lideranças jovens assumindo o 
comando das legendas para as quais 
se transferiram na capital. É o caso de 
Raoni Mendes (DEM), Marco Antonio 
(PHS) e Trócolli Júnior (Pros).

UNInforme

VAI REASSumIR SEm O mERcOSul

QuEm mAIS pERDEu cOm A jAnElA

Um dos motivos que fize-
ram o vereador Bosquinho 
deixar o DEM foi o seu ali-
nhamento político com o 
prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD), fato este que con-
trariava a recomendação da 
direção estadual do partido, 
que apoia o pré-candidato 
do PSB, João Azevedo, a pre-
feito de João Pessoa. Ocorre 
que a direção do PSC, legen-
da para a qual ele migrou, se 
declara aliada do PMDB.

E por falar em PSC, o presi-
dente estadual da legenda 
na Paraíba, deputado Mar-
condes Gadelha, que é su-
plente, não vai esquentar 
mais tempo sua cadeira na 
Câmara dos Deputados. É 
que o deputado federal Pe-
dro Cunha Lima, titular do 
mandato, resolveu anteci-
par seu retorno ao Brasil 
– estava em Portugal para 
concluir seu mestrado em 
Direito Constitucional.   

“Não está, agora, em nossa 
agenda que se aplique uma 
desvinculação temporária 
de Brasil do Mercosul, mas 
poderia eventualmente exis-
tir”. Da chanceler do governo 
argentino, Susana Malcorra, 
afirmando que o país pode 
ser suspenso se o impeach-
ment – ou golpe, como con-
sidera o bloco econômico – 
passar no Congresso. O bloco 
vai divulgar nota de apoio ao 
governo Dilma.

Artigo

A oração mais bonita

Sim, foi a do Pai Nosso, ensinada 
por Jesus, a pedido dos apóstolos. Uma 
oração curta, mas de excelente con-
teúdo. Nada de pronunciá-la automati-
camente. Orar é o ato mais importante 
de nossa vida. Orar com muita atenção, 
e nada de fazer como os fariseus, que 
oravam para todo mundo ver. Oravam, 
mecanicamente, em voz alta. E nada 
de orar em trio elétrico. Jesus nos en-
sinou a procurar o silêncio.

A oração ensinada por Jesus come-
ça se dirigindo a Deus, o nosso Pai, e 
rogando que seu reino venha até nós. 
Mais ainda, que o pão nosso de cada 
dia nos seja dado.

Agora estou me lembrando de mi-
nha irmã Ivone, que, ao ouvir falar em 
pão, durante o Pai Nosso, dizia para 
nossa mãe que estava com fome, que 
queria pão. Resultado, minha mãe pas-
sou a omitir a palavra pão da oração.

A oração chama Deus de pai e nada 
de estar usando a palavra Deus em 
vão, assim: “Segura na mão de Deus”, 
“Vá com Deus”, a todo instante, como 
se Deus fosse um táxi...

Pede, ainda, a oração que estejamos 
livres da tentação. E as tentações são 
muitas, senão vejamos: tentação do di-
nheiro, do poder, do sexo, da vaidade, 
lembrando que toda tentação é um teste.

Pede a oração do Pai Nosso que es-
tejamos vigilantes quanto aos nossos 
atos, aos nossos pensamentos. A vigi-
lância, portanto, é o grande remédio 
para a tentação. Vigilância e oração. 
Eis a fórmula.

Lembrar que quem ora o Pai Nosso, 
a certa altura, pede para ser perdoa-
do pelas ofensas ao próximo, mas, na 
mesma medida em que perdoar os ou-
tros. Será que estamos perdoando aos 
que nos ofendem? É a vez de lembrar 
da recomendação: “Faça aos outros o 
que deseja que os outros lhe façam”.

Perdoar uma ofensa... Eis uma das 
coisas mais difíceis do mundo. O per-
dão é divino. A vingança é diabólica. 
Perdoar e esquecer. Errado quem diz: 
perdoo mas não esqueço. Mas, só per-
doando é que encontraremos paz e 
amor. Haverá coisa melhor na vida?

Perguntaram a Gandhi, se ele per-
doava e a resposta veio rápida: “Não 
perdoo, por que nunca me sinto ofen-
dido”.

Lembremos que Jesus, um ser tão 
puro, nunca deixou de erguer o seu bo-
nito olhar para cima e conversar com 
o Pai. E sua maior lição foi o grande 
perdão, diante da multidão que o cru-
cificou: “Pai, perdoa-os por que eles 
não sabem o que fazem”...

perdoar uma ofensa... Eis uma das coisas mais difíceis do mundo.
O perdão é divino. A vingança é diabólica. perdoar e esquecer.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br DIREtóRIOS OxIgEnADOS

E, AgORA?

gInáSIO Em mAngAbEIRA: cRIADOuRO DE DEnguE
A comunidade de Mangabeira, no entorno do ginásio Hermes Taurino, está se mobilizando para 
cobrar da prefeitura de João Pessoa a retomada das obras de recuperação do equipamento. O gi-
násio deveria ter sido entregue à população em 2014, de acordo com a placa instalada pela gestão 
municipal. O prazo de início e a conclusão da obra foram retirados da placa. A comunidade diz que 
o equipamento tornou-se um criadouro do mosquito da dengue.
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“A base da cidadania está na família e é por 
isso que o Estado já entregou mais de 13 mil 
casas e temos mais 8 mil em construção”. Do 
governador Ricardo Coutinho, na entrega de 
126 moradias em Sousa. Na região polarizada 
pelo município, a gestão está investindo R$ 25 
milhões na construção de 466 casas, via Orça-
mento Democrático.

ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO

FO
TO

: D
iv
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çã
o A paisagem do PMDB, com o fim da 

janela partidária, no último dia 18, 
ficou a mais desolada possível. O 
partido foi o que mais perdeu re-
presentatividade com a migração 
de parlamentares para outras le-
gendas. De uma bancada de quatro 
parlamentares na Assembleia Le-
gislativa, perdeu 50%, com a saída 
dos deputados Gervásio Filho para 
o PSB e Trócolli  Júnior (foto) para o 
Pros – agora, com a anúncio de Ri-
cardo Marcelo de que ingressará na 
legenda,  a direção estadual tenta 
minimizar os estragos. Na Câmara Municipal de João Pessoa tinha um único representante. Não 
tem mais. O vereador Fernando Milanez já anunciou sua saída da sigla – João Almeida, que se ele-
gera pelo partido, já havia migrado para o SD. No caso específico de Gervásio Maia e Trócolli Júnior, 
o estrago causado é ainda maior: eles saíram do PMDB levando um sem-número de filiados, entre 
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças municipais. No âmbito da Câmara da capital, o PP 
também grande baixa: já havia perdido Felipe Leitão e, agora, ficou sem nenhuma representação, 
com as saídas de Chico do Sindicato e Helton Renê. O Democratas perdeu Bosquinho e Lucas de 
Brito, que foram para o PSC e PSL, respectivamente, mas em compensação trouxe um dos mais 
combativos e atuantes vereadores da oposição, Raoni Mendes, que, como novo presidente do dire-
tório do DEM na capital, projeta fazer uma bancada de dois e a três vereadores, na próxima eleição. 
Quanto ao PT, também perdeu representatividade na Casa, mas as transferências ocorreram antes 
do estabelecimento da janela partidária, com a saída de Bira e Benilton Lucena para o PSD. Já o PTB 
teve duas baixas: Raoni Mendes que, como dissemos, foi para o DEM, e Pedro Coutinho, que se filiou 
ao PHS. Dos 27 vereadores eleitos em 2012 na capital, 17 trocaram de legenda.

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
joanildo mendes
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Ricardo inaugura Casa da Cidadania e 
inspeciona obras no Sertão paraibano 

O governador Ricardo 
Coutinho passou a tarde des-
sa segunda-feira (21) visitan-
do o município de São Bento, 
onde entregou à população 
uma unidade da Casa da Ci-
dadania e uma escola muni-
cipal reformada e ampliada 
com recursos oriundos do 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social. Esta foi a 19ª Casa da 
Cidadania implantada no Es-
tado, com investimentos da 
ordem de R$ 150 mil.

A partir de agora a po-
pulação de São Bento dispõe 
desse serviço, que reúne em 
um só endereço balcões da 
Cagepa, Detran, emissão de 
Carteira de identidade, den-
tre outros serviços. “Em ape-
nas cinco anos nós abrimos 
12 Casas da Cidadania, qua-
se o dobro do que havia em 
2011 (sete) e é esse o ritmo 
que a Paraíba tem hoje. Nós 
estamos fazendo o máximo 
no mínimo de tempo. Temos 
o maior respeito e percepção 
de que esse é o momento da 
Paraíba avançar”, destacou 
Ricardo Coutinho.

O governador também 
participou da entrega das 
obras da Escola municipal 
André Pedro da Silva, que foi 
reformada e ampliada com re-
cursos oriundos do programa 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social, do Governo do Estado. 
Os recursos somaram R$ 450 
mil e a escola ampliou sua ca-
pacidade de 340 vagas para 
cerca de 500 vagas. Ricardo 
afirmou que já visitou São 
Bento muitas vezes, levando 
benefícios e que voltará mui-
tas outras vezes na região por-
que tem muitas ações do Go-

São Bento também foi 
beneficiada com R$ 450 mil 
para reforma de escola

verno do Estado no município 
e na região, em parceria com 
as prefeituras locais.

A vice-governadora Lígia 
Feliciano avalia que a Casa 
da Cidadania é um benefício 
grande para a população. “Em 
toda a Paraíba a gente vê um 
governo que trabalha, que vê 
a Paraíba como um todo, cui-
dada bem de João Pessoa, de 
Campina Grande como tam-
bém de toda pequena cidade 
paraibana”, afirmou. Ela  disse 
ainda que o desenvolvimento 
da Paraíba tem como uma das 
marcas o Orçamento Demo-
crático Estadual, quando em 
plenárias o povo e o governo 
debatem e definem as priori-
dades de cada região.

O prefeito de São Bento, 
Genilton Sousa, agradeceu 
pela parceria e afirmou que “a 
obra é importante para o mu-
nicípio e demonstra o compro-
misso que o governador Ricar-

do tem assumido com a cidade 
e toda a região”.

O aluno Lucas Cauã fez 
um agradecimento ao Governo 
do Estado pelas melhorias na 
escola. “O aumento no número 
de salas de aula proporcionou 
a mim e a muitos outros alu-
nos que assim como eu termi-
naram o 5º ano da primeira 
fase do Ensino Fundamental, 
poder a partir deste ano não 
precisar sair do nosso bair-
ro para ingressar no Ensino 
Fundamental ii no centro da 
cidade. Obrigado governador”, 
agradeceu.

O deputado estadual Gale-
go Sousa afirmou que a Escola 
Técnica Estadual que está sen-
do concluída na cidade é uma 
das mais importantes obras 
ao lado de tantas outras de ro-
dovias na região. Ele lembrou 
que  a Escola André Pedro não 
é a primeira do município a ser 
reformada pelo Pacto Social.

O governador Ricardo Coutinho 
participou, nesse sábado (19), em 
Sousa, da 2ª audiência pública do 
Orçamento Democrático Estadual 
- ODE - ciclo 2016. A plenária acon-
teceu no Sousa Ideal Clube. Na 10ª 
Região, o Governo do Estado investe 
R$ 95,4 milhões em atendimento às 
demandas do ODE de 2015.  A vice-
governadora Lígia Feliciano tam-
bém participou da plenária, além 
de diversos secretários de Estado e 
alguns prefeitos da região.

São inúmeras obras e ações de 
desenvolvimento para Sousa, Apare-
cida, Lastro, Marizópolis, Nazarezi-
nho, Santa Cruz, São Francisco, São 
José da Lagoa Tapada e Vieirópolis. 
Benefícios para 123 mil pessoas nas 
áreas de educação, saúde, estradas, 
recursos hídricos, desenvolvimento 
humano, cultura, entre outras.

O governador Ricardo Coutinho 
anunciou o processo de licitação do 
projeto de construção do Condomí-
nio Cidade Madura para Sousa. “Vai 
entrar nos próximos dias, como prio-
ridade absoluta, o Cidade Madura 
aqui de Sousa para ser licitado”. Ri-
cardo também adiantou que a cida-
de de Sousa e o Sertão ganharão um 
moderno Centro Especializado em 
Reabilitação (CER). Será construído 
em parceria com o Governo Federal 
com investimentos de R$ 8 milhões. 

Ele ainda afirmou que as ple-
nárias do Orçamento Democráti-

Governador anuncia benefícios para Sousa
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL

co Estadual existem para debater a 
proposta de orçamentos que tragam 
recursos para aqueles setores locais, 
comunidades que mais precisam. 
“Nós estamos democratizando a Pa-
raíba com participação popular e é 
por isso que a Paraíba tem ensinado 
ao Brasil como avançar com a cabeça 
erguida”, comentou.

O governador assinou proje-
to de lei que dispõe sobre o direi-
to real de uso de terras públicas do 
Perímetro Irrigado das Várzeas de 
Sousa, ao Incra. Sessenta e um pe-
quenos empreendedores da região 
foram contemplados com recursos 
de R$ 276,5 mil para instalarem seus 
próprios negócios, ou ampliarem.

A plenária do ODE de Sousa es-
colheu como prioridades de inves-
timentos, em 2017, obras nas áreas 
de educação, saúde e abastecimento 

d’água. Registraram presença na au-
diência pública 1.165 pessoas.

Na adutora emergencial e esta-
ção de tratamento d’água construí-
das em Sousa, o Governo investiu 
R$ 7 milhões e 446 mil. Em Marizó-
polis, está sendo investido R$ 1,9 mi-
lhão na implantação de 22 cisternas. 
O Empreender Paraíba investe na 
região R$ 1,2 milhão. No estádio de 
futebol ‘Marizão’, em Sousa, foram 
investidos cerca de R$ 3,6 milhões. 
Em rodovias estão sendo aplica-
dos R$ 10,2 milhões. Na habitação, 
R$ 25,1 milhões, na construção de 
466 casas populares, na região. 

Na saúde, a região de Sousa está 
sendo contemplada com R$ 38,2 mi-
lhões. Ainda na cidade de Sousa, os 
recursos aplicados na recuperação 
das torres da Igreja Nossa Senhora 
dos Remédios somam R$ 1,7 milhão.

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trin-
dade, visitou, nesse sábado 
(19), o Centro de Treina-
mento de Professores Go-
vernador Antônio mariz, 
no município de Sousa, 
Sertão paraibano. No local, 
150 alunos do PBVest 2016  
participam das aulas prepa-
ratórias para o Enem.

“Um bom Ensino médio 
deve oferecer perspecti-
vas para o estudante, para 
a educação profissional e 
também para a universi-
dade, então o PBVest é um 
programa inovador criado 
pelo governador Ricardo 
Coutinho e permite que os 
melhores professores da 
nossa rede consigam dar 
aulas para 5 mil estudantes 
em todo o Estado e isso é 
importante”, avalia. As au-
las do cursinho acontecem 
aos sábados até o meio dia.

O secretário Aléssio 
Trindade ainda comentou 
que, neste ano, o PBVest 
inovou com o aplicativo 
que disponibiliza testes si-
mulados online. “Os alunos 
conseguem fazer suas me-
tas baseado no histórico 
do Enem para ingressar no 

curso que eles sonham e, a 
partir daí, melhorar seus 
conhecimentos”. Todo con-
teúdo do PBVest pode ser 
acessado via internet. 

A gerente da 10ª Região 
de Ensino, Socorro Antunes, 
avalia que ao longo dos cinco 
anos de atuação do PBVest 
o polo de Sousa há cada ano 
tem avançado. “Nosso propó-
sito é levar o maior número 
de alunos para a universidade 
porque sabemos que através 
de um curso superior esse 
aluno vai ganhar ascensão 
tanto a partir da sua realiza-
ção pessoal, quanto profissio-
nal e familiar”, destacou.

Secretário da Educação 
visita polo do PBVest

PREPARAÇÃO PARA O ENEM

“O PBVest 
permite que 
os melhores 
professores 
da nossa rede 
consigam dar 
aulas para 5 mil 
estudantes em 
todo o Estado” 

A cidade de Catolé do Rocha 
vai ganhar nos próximos meses uma 
nova escola. O governador Ricardo 
Coutinho inspecionou, nessa segun-
da-feira (21), as obras de reconstru-
ção da Escola Estadual de Ensino In-
tegral Obdúlia Dantas, onde estão 
sendo investidos mais de R$ 5 mi-
lhões, incluindo a aquisição de equi-
pamentos. Em seguida, entregou um 
equipamento de raio X Digital ao 
Hospital Regional,  um investimento  
de R$ 750 mil.

“Esta é a maior escola que o nos-
so governo está construindo. São 14 
salas de aulas. Aqui vamos implantar 
o Ensino Médio integral e técnico, 
vamos dar aos alunos uma profis-
são”, revelou o governador, durante 
a visita às obras da Escola Estadual 
de Ensino Integral Obdúlia Dantas. 
Ele adiantou que os professores te-
rão dedicação exclusiva e disse acre-
ditar que a nova estrutura da unida-
de escolar fique pronta ainda neste 
primeiro semestre.

 O governador informou ainda 
que a escola atenderá a 1.600 alunos, 
ressaltando que a nova estrutura 
conta com acessibilidade para porta-

dores de deficiência. “Eu me orgulho 
de estar dando passos avançados na 
educação de meu Estado”, destacou. 
Ricardo comemorou o fato de que nos 
últimos anos muitos alunos da rede 
particular de ensino estão migrando 
para escolas públicas estaduais por-
que os investimentos têm sido muito 
importantes neste setor. “Muitas es-
colas públicas nossas têm estrutura e 
qualidade de ensino superior a esco-
las particulares”, observou. 

De acordo com o secretário de Es-
tado da Educação, Aléssio Trindade, a 
escola Obdúlia Dantas “tem moderno 
padrão, todos os ambientes necessá-
rios, laboratórios de robótica, Mate-
mática, Línguas, Ciências e de Infor-
mática, e o ginásio foi reconstruído”.

O deputado estadual Gervásio 
Maia também visitou as obras e pa-
rabenizou o Governo do Estado pela 
excelente nova Escola Obdúlia Dan-
tas. Ele avalia que a região polarizada 
tem recebido investimentos significa-
tivos, a exemplo de toda a Paraíba. 

Com o novo aparelho, o Hospital 
Regional de Catolé do Rocha terá ca-
pacidade para realizar 2.500 exames 
de raio X por mês.

Escola e entrega de raio X em Catolé do Rocha

FOTOS: Alberi Pontes/Secom-PB

Em seu discurso na cidade, o governador destacou a abertura de 
12 Casas da Cidadania em cinco anos, o dobro do que havia em 2011

Ricardo anunciou o processo de licitação para mais um condomínio Cidade Madura
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Políticas

Parlamentares paraibanos mudam de 
legenda no limite para as eleições 2016
Deputados estaduais e 
vereadores da capital 
aproveitaram mudança na lei

Sete deputados e dez 
vereadores trocaram de 
legendas em João Pes-
soa após a promulgação 
da Proposta de Emenda 
à Constituição 182/2007 
que abriu espaço para que 
os candidatos às eleições 
deste ano, que exercem 
mandatos de deputados ou 
vereadores, mudassem de 
legenda. Muitos políticos 
mudaram de partido para 
ter melhor situação nas 
eleições. O mesmo ocorreu 
no cenário nacional em ra-
zão da situação política do 
País.

Segundo especialistas 
da área política em João 
Pessoa, o partido que mais 
se enfraqueceu nesse tro-
ca-troca foi o PMDB. Por 
outro lado, o PSB, parti-
do do governador Ricardo 
Coutinho ganhou dois de-
putados, Gervásio Maia e 
Zé Paulo e se fortaleceu. Já 
o PMDB perdeu os deputa-
dos Gervásio Maia que foi 
para o PSB e Trócolli Jú-
nior que foi para o Pros. O 
PMDB da Paraíba também 
perdeu o vereador Fernan-
do Milanez. Pelo interior 
do Estado há informações 
que várias lideranças polí-
ticas e vereadores também 
deixaram o PMDB.

Na Paraíba, os deputa-
dos que mudaram de par-
tido foram os seguintes: 
Zé Paulo saiu do PCdoB e 
se filiou ao PSB, Gervásio 
Maia deixou o PMDB e foi 
para o PSB, Lindolfo Pires 
deixou o DEM e entrou no 
Pros, Trócolli Júnior saiu 
do PMDB e foi para o Pros, 
José Aldemir deixou o PEN 
e se filiou no PP, João Gon-
çalves pediu desfiliação 
do PSD e foi para o Pros e 
Ricardo Marcelo deixou o 
PEN para se filiar no PMDB.

Já os vereadores de 
João Pessoa que realiza-
ram a troca de partido 
aproveitando o prazo fi-
xado pela legislação elei-
toral foram os seguintes: 
O vereador Santino trocou 
o PCdoB pelo PMN, Raoni 
Mendes deixou o PTB e in-
gressou no DEM, Bosquinho 
saiu do DEM e se filiou ao 
PSC. Djanilson da Fonseca 
deixou o PPS e foi para o PR, 
legenda que passa a presi-
dir na capital.

O vereador Dinho tro-
cou o PR pelo PMN, Helton 
Renê saiu do PP e ingressou 
no PCdoB, Lucas de Brito 
deixou o DEM e entrou no 
PSL, Marco Antônio saiu do 
PPS e se filiou ao PHS, Pe-
dro Coutinho deixou o PTB 
e também entrou no PHS 
e Felipe Leitão saiu do So-
lidariedade mas ainda não 
oficializou sua nova opção 
partidária.

Pela legislação atual, 
os políticos precisam estar 
filiados a um partido seis 
meses antes da eleição se 
quiserem disputar o plei-
to. O prazo anterior era de 
um ano, mas a presidente 
Dilma Rousseff sancionou 
lei que reduziu para seis 
meses.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Troca-troca de partidos
Vereadores

Deputados estaduais
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Ocupação hoteleira deve 
atingir 90% durante a 
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A madrugada de on-
tem foi de muita chuva na 
região de Sousa, Sertão da 
Paraíba. Em algumas locali-
dades, pluviômetros parti-
culares registraram índices 
de até 130mm. Os açudes 
e pequenos reservatórios 
acumularam muita água,  
sinalizando recuperação 
hídrica para assegurar o 
abastecimento humano até 
o final de 2016.

Com as chuvas, o açu-
de de São Gonçalo, que até 
o ano passado abastecia a 
cidade de Sousa, saltou de 
um volume de 10.9 % para 
15.8%. 

O manancial estava na 
sexta-feira (18) com 4 mi-
lhões e 800 mil metros cú-
bicos e ontem chegou ao vo-
lume de 7 milhões, 70 mil e 
400 metros cúbicos de água. 
O açude tem a capacidade 
máxima de 44 milhões e 600 
mil metros cúbicos.

O açude de São Gonça-
lo subiu mais de um metro 
e meio nas últimas horas 
e poderá  superar a marca 
dos 9 milhões de metros 
cúbicos com a chegada das 
águas da região de Nazare-
zinho através de pequenos 

Na região de Sousa, 
pluviômetros registraram 
índices de até 130mm

Chuvas abastecem açudes no Sertão
SÃO GONÇALO

George Wagner  
georgewagner1@gmail.com

De sexta-feira até ontem, o volume do Açude de São Gonçalo aumentou de 4 milhões de metros cúbicos para 7 milhões, subindo mais de meio metro e meio

Empresas investem na redução dos desperdícios
Durante a Conferência 

Mundial Rio-92, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) su-
geriu a criação do Dia Mundial 
da Água, que passou a ser co-
memorado no dia 22 de mar-
ço. Porém, mais de 20 anos se 
passaram e pouco mudou no 
cenário nacional e mundial. De 
acordo com dados da Unesco, 
mais de 700 milhões de pes-
soas não têm acesso a água 
limpa e própria para consumo. 
Segundo o Relatório Mundial 
das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento dos Recursos 
Hídricos de 2016, cerca de dois 
bilhões de pessoas precisam 
de um melhor saneamento.

A responsabilidade por 
esses problemas não é só da 
população, que representa ape-
nas 10% do consumo de água 
no País, mas também das em-
presas, já que muitas desper-
diçam os recursos hídricos e 
ainda poluem o meio ambiente 
através da fabricação dos seus 
produtos. Um dos principais 
responsáveis pelos problemas 
ambientais é o setor agrícola, 
que consome cerca de 70% da 
água do Brasil, segundo dados 
do Fundo das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimenta-
ção, e da construção civil, que 
lança no ambiente uma quan-
tidade excessiva de dióxido de 
carbono (CO2) e resíduos.

Porém, pequenas mudan-
ças no processo construtivo e 
de finalização da obra trazem 
não apenas melhorias para o 
ambiente, mas também van-
tagens financeiras para as 
construtoras e investidores. De 
acordo com João Pina, diretor 
da JCP Construções e Incorpo-
rações S/A, é preciso atentar 
para as necessidades do am-
biente. “A sustentabilidade já 
faz parte do nosso cotidiano e 
as construtoras para obterem 

êxito terão, cada vez mais, que 
adotar essas soluções, ou seja, 
é uma questão de sobrevivên-
cia e qualidade”, explica.

Segundo Selma Alves, 
professora de Tratamento de 
Água e Efluentes do grupo 
DeVry Brasil, a consciência da 
importância da economia mu-
dou a rotina nos canteiros de 
obra, que hoje preocupam-se 
em coletar água da chuva, res-
tringir o uso da mangueira e 
reaproveitar a água para lavar 
ferramentas. "Existe uma preo-
cupação com a questão da sus-
tentabilidade.  Além disso, as 
construtoras buscam reduzir 
o desperdício, porque isso im-
plica em redução de custo da 
construção", finaliza. 

Além disso, as empre-
sas também estão envolven-
do toda sua cadeia produtiva. 
O McDonald’s, por exemplo, 
realiza a 5ª edição do Wor-
kshop Água, projeto da rede 
para conscientização e sen-
sibilização dos fornecedores 
do McDonald’s sobre a crise 
hídrica, que reúne, em média, 
100 pessoas, dentre funcioná-
rios da marca, fornecedores e 
parceiros como WWF, Sabesp, 
CDP, TNC, Fundação Espaço 
ECO e Instituto Akatu.

“Nós temos um intenso 
trabalho de conscientização 
interna, tanto nos escritórios 
como nos restaurantes, mas 
com a crise hídrica que atinge o 
Brasil, percebemos que nossos 
fornecedores também precisa-
vam estar atentos aos possíveis 
riscos. Foi com esse objetivo 
que criamos o Workshop Água, 
que nos permite não só enxer-
gar o cenário com mais clare-
za, mas também trocar ideias, 
compartilhar experiências e 
discutir soluções”, afirma Leo-
nardo Lima, diretor de Susten-
tabilidade do McDonald’s.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria com a 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa), Compa-
nhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), Secretaria de Estado de 
Infraestrutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, da Ciência e Tec-
nologia (Seirhmact) e Superinten-
dência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), elaborou 
uma programação especial alusiva 
ao Dia Mundial da Água.  

Este ano serão dois dias vol-
tados para a conscientização da 
população sobre a importância da 
água e do seu não desperdício. O 
público-alvo são alunos da rede 
pública estadual. 

As atividades terão início 
hoje às 8h, no auditório do IFPB, 
no bairro de Jaguaribe, em João 
Pessoa. Depois da solenidade de 
abertura, haverá a apresentação 
do Coral da Empresa Paraiba-
na de Abastecimento e Serviços 

Agrícolas (Empasa), seguido pelo 
lançamento do Programa de Res-
ponsabilidade Social da Cagepa. 
Em seguida, será feita uma ex-
posição oral sobre a Campanha 
da Fraternidade 2016, que tem 
como tema “Casa comum, nossa 
responsabilidade”, realizada pelo 
arcebispo metropolitano da Paraí-
ba, dom Aldo Pagotto. Logo após, 
o secretário da Seirhmact, João 
Azevedo, falará sobre o progra-
ma “Águas da Paraíba”, seguido 
pela apresentação dos programas 
Água Doce e Água para Todos, 
por Robi Tabolka e José Hélio Fer-
reira (Seirhmact). Para finalizar 
a manhã, a professora da UFPB, 
Cristina Crispim, apresenta a pa-
lestra “Saneamento Ambiental e 
Qualidade de Água”.

A programação continua 
amanhã, no Teatro de Arena do 
Espaço Cultural, das 9h às 16h. 
Será realizado o acolhimento 
das escolas e estudantes convida-
dos, seguido pela apresentação 

da peça teatral “Água mole em 
pedra dura, tanto bate até que 
fura”, da Companhia Arretado 
Produções Artísticas. Logo após, 
os estudantes farão uma visita aos 
espaços temáticos das secretarias 
(Seirhmact, SEE, SES) e dos órgãos 
estaduais (Aesa, Sudema e Cage-
pa). Além disso, haverá a distri-
buição de lanche e brindes para as 
crianças. 

O chefe do Núcleo de Fatores 
Não Biológicos da SES, Emanoel 
Lira, alerta que é importante evitar 
o desperdício da água. “Essa data 
é de fundamental importância. O 
ideal é que a gente tenha cuidado 
com a água todos os dias, principal-
mente para conservação, evitando 
o desperdício, pois muitos de nós 
têm em mente que a água, por ser 
um bem natural, jamais vai acabar, 
mas na verdade já temos muitas 
regiões no planeta sem água, si-
tuações que achávamos que nunca 
iríamos ver, como a seca no Ama-
zonas e no Sudeste”.

A situação do Rio Piancó-Pi-
ranhas-Açu vai ser debatida hoje, 
Dia Mundial da Água, em Brasília. 
O curso da água que nasce na Ser-
ra de Piancó, na Paraíba, e desem-
boca em Macau, no Rio Grande 
do Norte, será apresentado pela 
diretoria da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) durante o Seminário sobre 
a crise hídrica e a segurança de 
barragens no Brasil.

O evento será realizado 
na Agência Nacional de Águas 
(ANA) e tem como objetivo ava-

liar as dificuldades enfrentadas 
na gestão de recursos hídricos no 
País, decorrentes especialmen-
te da crise hídrica nas bacias do 
Nordeste e do Sudeste. A apre-
sentação da Paraíba vai mostrar 
como o sistema de reservatórios 
Coremas-Mãe D’Água, com capa-
cidade para mais de um bilhão de 
metros cúbicos, garante o abaste-
cimento urbano e rural, pereniza 
o Rio Piancó e trecho do Rio Pi-
ranhas até a montante da barra-
gem Armando Ribeiro Gonçalves, 
no Rio Grande do Norte.

“Trabalhamos para garantir a 
segurança hídrica dos paraibanos 
que moram naquela região e ga-
rantir que uma vazão adequada 
chegue ao Rio Grande do Norte. 
Não é uma conta fácil de fechar, 
já que o açude de Mãe D’Água 
tem 13,3% e Coremas está com 
apenas 8,9% da capacidade. Tam-
bém atuamos em parceria com 
vários órgãos para fazer uma fis-
calização intensa nos rios e evitar 
o uso indevido da água”, disse o 
diretor-presidente da Aesa, João 
Fernandes da Silva.

Data é lembrada com programação especial

Aesa participa de seminário nacional em Brasília

riachos, braços de rios e 
córregos que desembocam 
no açude. 

Segundo dados oficiais 
do Escritório da Emater, com 
sede em Sousa, na madru-
gada de ontem choveu pra-
ticamente em toda a região. 
A maior chuva foi registra-

da em Nazarezinho: 98mm. 
Em Aparecida, a chuva foi 
de 85mm; em Marizópolis, 
o índice chegou a 73mm; 
na cidade de Sousa, foi de 
84.3mm, e no município de 
São Francisco o índice alcan-
çou 44mm.

Também choveu nas cida-

des de Lastro, 15.7mm; Santa 
Cruz, 16.6mm; Uiraúna, 30.2mm; 
Vieirópolis, 36.6 mm; Poço Dan-
tas, 57mm, e Lagoa, 93.3mm. No 
município de Pombal, o patamar 
pluviométrico alcançou 96.8mm; 
na cidade de São Domingos de 
Pombal, 104.3mm, e em Cajazei-
ras, 100.2mm.

Segundo dados coleta-
dos através de pluviômetros 
particulares, no Jardim Sorri-
lândia II, na Zona Sul de Sou-
sa, o índice foi de 85mm.

 Na Zona Rural de Sou-
sa, no sítio Curralinho, o 
patamar pluviométrico foi 
de 130mm. Na comunidade 

do Gravatá, na região de São 
João do Rio do Peixe, o índice 
chegou a 111mm.

Na comunidade de Ra-
mada, no município de São 
Francisco, foi registrada chu-
va de 90mm. No Sítio Vituri-
no, no mesmo município, o 
índice chegou a 120mm.

FOTO: Reprodução/Internet
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PM realiza operações e prende 
prefeito com armas no Sertão 
Nas ações, os policiais 
detiveram 54 suspeitos 
por diversos crimes 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A série de operações 
realizadas pela Polícia Mili-
tar no fim de semana regis-
trou prisões, apreensões de 
armas e drogas em todas as 
regiões da Paraíba. Entre as 
pessoas detidas está o pre-
feito Wilmenson Emanuel 
Mendes Sarmento, do mu-
nicípio de Lastro, no Sertão 
paraibano. Com ele, foram 
apreendidas duas armas, um 
revólver calibre 44 de uso 
restrito e uma pistola 765, 
além de munições.

Na Delegacia da cidade 
de Sousa, para onde foi le-
vado, Emanuel Mendes foi 
autuado em flagrante por 
porte de armas e ainda por 
tentativa de agressão contra 
a esposa. 

Nas ações, os policiais 
militares detiveram 54 sus-
peitos por diversos crimes, 
entre porte ilegal de arma, 
tráfico de drogas, crimes 
contra o patrimônio (roubos 
e furtos) e homicídios. Das 
18h da sexta-feira (18) até 
às 7h de anteontem, foram 
apreendidos dez revólveres, 
dez espingardas, uma pistola 
e munições.

Três mandados de pri-
são foram cumpridos nas 
cidades de Coremas, Maman-
guape e Bayeux. Também 
ocorreram quatro detenções 
por tentativa de homicídio 
em Santa Rita e Esperança. 
Foram recuperados no fim 
de semana 17 veículos que 
haviam sido roubados ou 
furtados, sendo cinco carros 

e 12 motocicletas. Os veícu-
los foram conduzidos às de-
legacias responsáveis pelos 
municípios onde foram lo-
calizados e serão devolvidos 
aos proprietários.

De acordo com o levan-
tamento feito pela Asses-
soria de Comunicação da 
PM, as apreensões de armas 
ocorreram na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
– capital, Santa Rita e Cabe-
delo –, Pocinhos, Itaporanga, 
Campina Grande, Monteiro, 
São Francisco, Santana de 

Mangueira e Nova Olinda.
O balanço parcial das 

prisões e apreensões divulga-
do pela Polícia Militar mostra 
que dos 42 detidos no perío-
do, 13 foram por porte ilegal 
de arma, 13 em crimes de 
roubos ou furtos, 11 por te-
rem sido flagrados com dro-
gas, quatro por homicídio ou 
tentativa e um por força de 
mandado de prisão.

Ponto de venda de drogas
Em João Pessoa, uma 

denúncia anônima levou po-

liciais dos 1º e 5º Batalhões, 
numa operação conjunta, a 
desarticularem um ponto de 
venda de drogas, na comuni-
dade Santa Bárbara, bairro 
Mangabeira VII. No local, foi 
preso José Zito Silva Santos, 
de 33 anos, que estava com 
um quilo de crack e meio qui-
lo de cocaína.

Para a Polícia Militar é 
importante a participação da 
população para denunciar a 
presença de suspeitos, local 
de venda de droga e autores 
de delitos. O homem preso foi 

levado para a Central da Polí-
cia Civil, no bairro do Ernesto 
Geisel.

Carnaval fora de época
Na cidade de Santa Rita, 

um homem identificado por 
Francisco Luiz Miguel Neto, 
de 22 anos, foi preso dentro 
um bloco carnavalesco no 
Bairro Alto das Populares. Na 
abordagem, foram encontra-
das 47 trouxas de maconha e 
dois papelotes de cocaína. A 
polícia acredita que a droga 
estava sendo comercializada 

dentro do festejo.
Também para a Dele-

gacia de Santa Rita foram 
levados Vagner Marques de 
Araújo, de 22 anos, e Odair 
da Silva Alves, 21. Com eles 
foram encontradas pedras 
de crack e papelotes de ma-
conha.

As ações da Polícia Mi-
litar também atingiram a 
região de Campina Grande 
onde aconteceram apreen-
sões de armas de fogo, du-
rante ação para desarticular 
um grupo suspeito de assal-
tos. A detenção aconteceu no 
Bairro do Mutirão.

Para chegar até os sus-
peitos, a PM contou com a co-
laboração da população, que 
de forma anônima denun-
ciou o local onde o grupo se 
encontrava após praticarem 
um assalto. Foram apreendi-
das três motos com a nume-
ração do chassi adulterada e 
outra com restrição judicial, 
além de três espingardas e 
um revólver calibre 32.

Os suspeitos foram iden-
tificados como Geovane Fer-
reira dos Santos, de 26 anos; 
José Roberto da Cruz Ferrei-
ra, 28; Fabiano Ramalho do 
Nascimento, 29 anos; e Lu-
ciano Ramalho Nascimento, 
24. O quinto integrante do 
grupo é um adolescente de 
apenas 13 anos.

O trabalho realizado 
pela Polícia Militar em todo 
o Estado, segundo a Assesso-
ria de Comunicação, tem por 
finalidade reforçar as ações, 
principalmente devido a pro-
ximidade com a Semana San-
ta. O objeto é prevenir crimes 
contra a vida, contra o patri-
mônio e combater o tráfico 
de drogas.

Foto: Divulgação-PM

Em uma comunidade de Mangabeira, a polícia prendeu um homem que estava com um quilo de crack e meio quilo de cocaína

Bombeiros 
atendem 325 
ocorrências no 
fim de semana

Um total de 325 aten-
dimentos foi realizado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB) das 7h30 
de sexta-feira (18) até as 5h de 
ontem.  O balanço incluiu os 
chamados recebidos através 
do 193, número de emergên-
cia da corporação, bem como 
as ações proativas de preven-
ção. Não houve registro de 
ocorrências de natureza grave. 

Segundo o levantamento 
da seção de Planejamento e Es-
tatísticas do CBMPB, tiveram 
destaque os atendimentos de 
natureza pré-hospitalar, com 
153 casos em todo o Estado, 
as ações de salvamento, com 
37 registros, e os combates a 
incêndio, com 17 ocorrências.  
Também foram feitas quatro 
intervenções em emergências 
envolvendo produtos perigo-
sos e 18 casos foram classifica-
dos como outros. 

Na área de prevenção, o 
fim de semana contou com 
94 ações do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba, 
sendo 44 informações, 11 
advertências, 33 pontos ba-
ses em eventos externos, três 
vistorias e fiscalizações e 
três outras não classificadas. 
Nas praias e mananciais do 
Estado, o fim de semana foi 
considerado tranquilo, com 
apenas um atendimento de 
primeiros socorros e outro 
caso que não foi especificado. 

O Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto Lucena 
divulgou na manhã de ontem o nú-
mero de ocorrências do fim de se-
mana. 78 pessoas foram atendidas 
vítimas de acidentes envolvendo 
motos, enquanto 14 vítimas de aci-
dente de automóvel foram socorri-
das. Nenhum óbito foi registrado 
até a manhã de ontem.

Durante o fim de semana foram 
registrados 430 atendimentos, entre 
urgências (casos clínicos, AVC, corpo 
estranho e outros) e emergências. 
Não houve registro de óbito.

Segundo o boletim divulgado 
pela assessoria de comunicação do 
Hospital de Emergência e Trauma, 19 
pessoas foram vítimas de agressão fí-
sica, 12 foram atendidas por serem 
atingidas por arma de fogo; oito por 
atropelamento, oito por queimadu-
ra, oito agredidas por arma branca 
e ainda seis vítimas de acidente de 
bicicleta e uma por choque.

Entre as vítimas atendidas no 
hospital está uma criança de sete 
anos, vítima de ferimento por arma 
de fogo, procedente do bairro de 
Mandacaru, em João Pessoa. O fato 
aconteceu na noite de sábado e na 
madrugada de domingo ela rece-
beu alta.

Outra criança de quatro anos 
passou por procedimentos médicos 
de emergência. Ela se envolveu em 
um acidente de automóvel na tarde 

de sábado no município de Santa 
Rita. À noite recebeu alta.

No fim de semana, três adoles-
centes, sendo um de 15 anos e os 
outros de 16 foram atendidos pelo 
setor de emergência. O de 15 anos 
foi vítima de ferimento por arma de 
fogo, em Santa Rita. Segundo bo-
letim, o jovem passou por procedi-
mentos médicos e seu quadro clíni-
co é grave. Os outros adolescentes 
foram vítimas de acidente de auto-
móvel e de arma branca. Um deles 
recebeu alta e outro continua inter-
nado e o quadro clínico é considera-
do regular. (CF)

Hospital de trauma registra 
430 atendimentos em JP 

DE SEXTA A DOMINGO

78 pessoas foram 
atendidas vítimas de 
acidentes envolvendo 
motos, enquanto 14 
vítimas de acidente 
de automóvel foram 
socorridas. Nenhum 
óbito foi registrado 
até a manhã de 
ontem.

Policiais do 12º Ba-
talhão da Polícia Militar 
prenderam, na tarde de 
ontem, Michael Douglas 
Ribeiro da Paixão, de 23 
anos, e Thiago da Silva Tar-
gino, 19 anos, suspeitos de 
roubarem um estabeleci-
mento comercial de venda 
de ração na cidade de Cato-
lé do Rocha.

Os policiais estavam re-
alizando rondas preventivas 
quando se depararam com 
dois homens em uma moto, 
com as mesmas característi-
cas dos suspeitos do roubo 
ao estabelecimento comer-
cial, conseguindo detê-los. 

Ao consultarem os 

nomes junto à Central de 
Operações, verificou-se que 
Michael Douglas possuía 
mandado de prisão aguar-
dando cumprimento por 
roubo e ainda figura como 
suspeito em três homicídios 
na cidade de Santa Rita.

Sapé
A Polícia Militar apre-

endeu, na manhã de ontem, 
três adolescentes suspeitos 
de traficar drogas às mar-
gens da PB-073, na cidade 
de Sapé. Ao fazerem a abor-
dagem, os policiais encon-
traram com os suspeitos 
500g de maconha e 150g 
de crack. 

Polícia prende dois 
suspeitos por roubo

Lei Seca notifica 52 
motoristas embriagados 

EM CATOLÉ DO ROCHA

O  Detran, por meio 
das equipes da Operação 
Lei Seca, flagrou 52 moto-
ristas dirigindo sob efeito 
de álcool durante ações de 
fiscalização realizadas no 
final de semana na Região 
Metropolitana da capital. 

Ao todo, foram realiza-
dos 656 testes de bafôme-
tro e 44 carteiras de habi-
litação foram apreendidas. 

Ainda durante as ações, 

foram realizadas 57 notifi-
cações diversas, totalizando 
109 autuações. Nove veícu-
los foram removidos ao pá-
tio de custódia do órgão. 

Proprietários de veícu-
los flagrados sob condução 
de motorista alcoolizado 
devem pagar multa de R$ 
1.915,00 e o condutor res-
ponderá processo adminis-
trativo para a cassação da 
CNH por um ano. 
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Ocupação hoteleira deve atingir 
90% durante Semana Santa na PB
Além do Litoral, cidades 
como Bananeiras, Areia e 
Cabaceiras atraem turistas 

Na avaliação da presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, a 
expectativa no fluxo de turistas 
para o feriadão da Semana San-
ta na Paraíba é positiva.  Con-
forme a executiva a ocupação 
hoteleira deverá atingir 90% 
de capacidade tanto na capital 
como no interior. “São quatro 
dias de folga que estimulam 
muito o fluxo de turistas de ou-
tros estados, principalmente os 
vizinhos, e a nossa expectativa 
é bastante positiva, pois já te-
mos municípios, a exemplo de 
Bananeiras, Areia e Cabaceiras 
com suas reservas esgotadas”, 
destacou. Dados da PBTur re-
velam que a rede hoteleira da 
grande João Pessoa oferece em 
torno de 15 mil leitos.

O presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH-PB), Inácio Jú-
nior, também está otimista e 

acredita que a ocupação em 
João Pessoa deverá ficar em 
torno de 85%. “A rede hoteleira 
de João Pessoa não lançou pa-
cotes e permaneceu com os va-
lores das diárias do mesmo pe-
ríodo do ano anterior por conta 
da crise econômica que passa o 
nosso País, o que estava provo-
cando uma queda nas vendas, 
por isso os empresários estão 
mantendo os mesmos valores 
garantindo a vinda de turistas”.

Ruth Avelino atribui essa 
movimentação do fluxo turís-
tico à política de divulgação do 
Destino Paraíba, lembrando 
que nos principais feriados na-
cionais o Ministério do Turis-
mo (MTur) incluiu a cidade de 
João Pessoa em suas análises 
de estimativas de fluxo de tu-
ristas na região Nordeste. “Na 
Semana Santa do ano passado 
os hotéis paraibanos tiveram 
uma ocupação média de 72%. 
Os dados comprovam os bons 
frutos colhidos com a campa-
nha de mídia em revistas espe-
cializadas em turismo, aliada à 
mídia espontânea que é feita 
gratuitamente pelos veículos 
de comunicação”.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O feriado da Semana 
Santa é uma excelente opor-
tunidade para fugir da rotina 
e descansar. É nesse período 
que hotéis e agências de via-
gens apostam nos pacotes 
com ofertas para turistas e o 
litoral da Paraíba é bastan-
te procurado, principalmen-
te como ótimo destino para 
quem deseja fugir dos grandes 
centros urbanos. A começar 
pela capital, que oferece boa 
infraestrutura hoteleira e va-
riada gastronomia, o passeio 
pode ser iniciado nas praias, 
que muito embora estejam si-
tuadas em área urbana, ofere-
cem tranquilidade.

 No centro da cidade o 
turista poderá apreciar a na-
tureza existente no Parque 
Arruda Câmara (Bica) ou se 
preferir fazer trilhas ecológi-
cas, poderá optar pelo Jardim 
Botânico Benjamin Maranhão, 
conhecido por Mata do Bura-
quinho. O roteiro pelas praias 
pode ser esticado até a cida-
de de Conde, no litoral Sul. 
lá estão localizadas as praias 
de Coqueirinho, Tambaba 
(naturista), Bela e Carapibus. 
Ao final do dia, o turista pode 
conhecer a beleza da Praia do 
Jacaré, no litoral Norte, onde 
acontece o famoso Pôr do Sol, 
acompanhado pelo Bolero de 
Ravel executado pelo músico 
Jurandir do Sax.

Na Praia de Tabatinga, no 
Conde, o Mussulo by Mantra, 
único resort do Estado da Pa-
raíba está com 100% de ocu-
pação para o feriado de Sema-
na Santa. O empreendimento, 
que conta com 102 bangalôs, 
vai oferecer uma extensa pro-
gramação de lazer, principal-
mente para os hóspedes infan-
tis. Os pequenos contarão com 
oficinas de chocolate, chegada 
do coelhinho, apresentação 
dos Mascotes Mussulo no 
“Mundo do chocolate”, caça 
aos ovos e shows de mágica.

Em Campina Grande, o 
Hotel Garden traz a encenação 
da “Paixão De Cristo”. O espe-
táculo será encenado na Sex-
ta-feira Santa, pelo grupo poti-
guar “Teatro de Santo Antônio 
do Potengi”. Com mais de 12 
anos de carreira, a Tesap já 
conta com 100 componentes 
e com uma grande estrutura. 
Para o espetáculo, a compa-

nhia preparou cenários fiéis 
que reproduzem as Muralhas 
de Jerusalém, iluminação de 
led e efeitos pirotécnicos de 
alta qualidade.

 Além da apresentação, o 
Garden oferece também uma 
promoção para o período. O 
pacote custa R$ 407,00, por 
pessoa, em apartamento du-
plo, com direito a uma refei-
ção por dia e um passeio de 
charrete ou cavalo. No Sábado 
Santo, o hotel oferecerá tam-
bém música ao vivo. A progra-
mação será encerrada com um 
buffet especial no Domingo de 
Páscoa. Informações e reser-
vas pelo fone: (83) 3065-4133 
ou pelo e-mail reservas@gar-
denhotelcampina.com.

Uma Semana Santa lon-
ge do agito e perto de paisa-
gens com milhões de anos de 
história. O Hotel Fazenda Pai 
Mateus, no município de Ca-
baceiras, está com uma pro-
moção com estadias especiais 
para o feriadão. O pacote é de 
duas diárias exclusivas para o 
período de 25 a 27 de março, 
com direito ao café da manhã. 
Para fazer os passeios aos sí-
tios arqueológicos/geológi-
cos é cobrada taxa de entrada 
no valor de R$ 15 por pessoa 
para cada local visitado. Crian-
ças de até seis anos no aparta-
mento com os pais tem corte-
sia na hospedagem. 

Em Boqueirão quem gos-
ta do turismo religioso se des-
lumbra em meio à caatinga do 
Cariri paraibano, onde roche-
dos se destacam com imagens 
de santos, tendo como pano 
de fundo um céu belíssimo na 
Gruta de lourdes, construída 
em uma propriedade priva-
da, sendo atrativo para os ro-
meiros em Boqueirão. O local 
revela uma história de fé e 
perseverança, que foi iniciada 
quando a filha de José Guilher-
me, proprietário das terras, 
começou a ter visões em que 
Nossa Senhora de lourdes lhe 
aparecia dizendo que ele devia 
erguer um santuário naquele 
local. Então, José Guilherme, 
que já havia alcançado uma 
graça decidiu seguir a orienta-
ção da Santa e transformou o 
local na Gruta de lourdes, que 
recebe toda semana grupos de 
orações para manter viva a fé 
e agradecer graças alcançadas.

Várias opções de lazer 

Nesta sexta-feira (25) da Se-
mana Santa, os entrepostos da Em-
presa Paraibana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas (Empasa) 
em João Pessoa, Campina Grande 
e Patos vão funcionar apenas com 
comercialização de peixes, ovos 
e cocos. Os demais comerciantes, 
em respeito à data, fecharão seus 
estabelecimentos.

De acordo com o link Cotação 
de Preços da página da Empasa na 
internet, os preços no atacado estão 
abaixo do mercado, a exemplo do 
atum na caixa de 15kg, que é ven-
dido a R$ 127,50; da cavala, tam-
bém na caixa de 15kg, que sai por 
R$ 247,50; cavalinha, por R$ 86,85; o 
xareu, R$ 82,50; xereleto, R$ 82,35; e 
o xixarro, por R$ 67,50, pescado con-
gelado que procede de Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. 

O cento do coco seco grande 
fica por R$ 180; o médio sai por 
R$ 150. A variação de preços do 
cento dos ovos de granja gira 
em torno de R$ 30 para o branco 
grande; R$ 32 para o extra; e R$ 
28 o médio. Os ovos vermelhos 
grandes e extras estão por R$ 32 
o cento; e 50 unidades dos ovos 
de codorna ficam por R$ 3,50.

De acordo com o diretor de 
operações da Empasa, Tavinho 
Santos, os comerciantes também 
vendem esses produtos no varejo. 
“O ideal é formar um grupo fa-
miliar ou de vizinhos no condomí-
nio e fazer as compras em quan-
tidade para baratear no preço e a 
divisão ficar bem abaixo do que 
seria pago comprando sozinho”, 
disse Tavinho.

O diretor também lembrou 

que os peixes produzidos na Es-
tação de Piscicultura de Itaporan-
ga não serão comercializados em 
João Pessoa, por conta da pouca 
produtividade em decorrência da 
prolongada estiagem no Sertão 
paraibano. Ele explicou que a Em-
pasa vai comercializar tilápias e 
tambaquis somente com a popu-
lação daquela cidade.

Os entrepostos da Empasa fi-
cam na Avenida Raniere Mazilli, 
s/nº, bairro Cristo Redentor, em 
João Pessoa; Rua Doutor Vas-
concelos, bairro Alto Branco, em 
Campina Grande; e Rua Projeta-
da, 18, bairro Jardim Magnólia, 
Patos. Para ver os valores dos 
demais produtos, basta acessar 
a página da Empasa na internet, 
www.empasa.pb.gov.br, no link 
Cotação de Preços.

Empasa vende produtos da Páscoa

“O consumidor não deve 
comprar produtos de origem ani-
mal que não tiverem o selo do 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
do Ministério da Agricultura ou 
do serviço de inspeção estadual 
ou municipal”, alertou a direto-
ra-geral da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa/PB), 
Glaciane Mendes, em entrevista 
sobre os cuidados que devem ser 
tomados especialmente durante a 
Semana Santa, quando aumenta 
o consumo do pescado.

Conforme ressaltou, ao es-
colher peixes, o consumidor deve 
observar se a pele está firme, úmi-
da e sem manchas; se os olhos 
estão brilhantes e salientes; se as 
escamas estão brilhantes, unidas e 
presas à pele, e se as brânquias (ou 
guelras) apresentam cor variando 
do rosa ao vermelho intenso e es-
tão brilhantes e sem viscosidade.

“Além dos cuidados na hora 
de comprar o pescado, o consu-
midor deve se preocupar tam-
bém em adotar as boas práticas 
necessárias, tanto no momento 
do transporte quanto da mani-
pulação desses alimentos”, ob-
servou Glaciane. Ela explicou que, 
durante o transporte, não se deve 
colocar os produtos de origem 

animal em locais quentes, como, 
por exemplo, próximos ao motor 
do carro ou expostos ao sol. Em 
casa, por serem perecíveis, tais ali-
mentos devem ser guardados na 
geladeira ou no freezer o mais rá-
pido possível, a uma temperatura 
próxima a 0ºC.

Segundo a diretora da Age-
visa, garantir a qualidade dos 
produtos é um dever e respon-
sabilidade de todo profissional 
que atua na cadeia produtiva de 
alimentos. Para isso, devem ser 
observados os princípios das Boas 
Práticas de Fabricação e Manipula-
ção de Alimentos, especialmente 
no trato com alimentos mais pere-
cíveis como o pescado.

“Estes procedimentos devem 
ser adotados a fim de garantir a 
qualidade higiênico-sanitária e 
a conformidade dos alimentos 
com a legislação sanitária, e in-
cluem a higienização de instala-
ções, equipamentos e utensílios, 
o manejo de resíduos, a saúde 
dos manipuladores, o controle 
integrado de pragas, entre ou-
tros”, observou.

Glaciane explicou que nas 
áreas de manipulação do pescado, 
os pisos, paredes e teto devem ser 
de cor clara, de materiais resisten-

tes, impermeáveis e laváveis, e não 
deve haver frestas, rachaduras, 
goteiras, infiltrações ou descas-
camentos. “Recomenda-se que o 
piso possua declividade adequada 
para os líquidos escorrerem até os 
ralos (que devem ser do tipo sifão 
ou similar), impedindo a formação 
de poças; que as instalações dispo-
nham de água corrente, e que os 
equipamentos, móveis e utensílios 
que entram em contato com ali-
mentos sejam feitos de materiais 
resistentes à corrosão que não 
transmitam substâncias tóxicas, 
odores, nem sabores; sejam man-
tidos em adequado estado de con-
servação e submetidos a repetidas 
operações de limpeza e desinfec-
ção”, acrescentou.

Conservação
O pescado é um alimento de 

origem animal sensível a altera-
ções de qualidade. E a velocidade 
dessas alterações é influenciada 
especialmente pelo tempo e tem-
peratura de conservação. “Quan-
to mais tempo o pescado ficar 
exposto à temperatura acima de 
3°C, maior o risco de deterioração. 
Quanto menor a temperatura, 
menor a multiplicação bacteria-
na”, observou.

Agevisa orienta compra do pescado

Rede hoteleira de João Pessoa não lançou pacotes, mantendo os mesmos valores e garantindo a vinda de turistas, segundo a ABIH-PB

FOTO: Marcos Russo
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Governo envia até hoje projeto 
para renegociar dívida dos estados
Alongamento com a  União 
será em 20 anos, de 2027 
para 2047, e com o BNDES, 10

Wellton Máximo e 
Mariana Branco 
Da Agência Brasil

O governo enviará até 
hoje projeto de lei comple-
mentar para refinanciar a dí-
vida dos estados e do Distrito 
Federal com a União, anunciou 
ontem o ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa. Conforme 
acordo fechado na semana 
passada, os governos locais 
poderão alongar a dívida com 
a União em 20 anos, de 2027 
para 2047, e as dívidas com o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) em dez anos.

Os estados mais endivi-
dados poderão ainda pedir um 
desconto de 40% no valor das 
parcelas, limitado a R$ 160 
milhões por mês, por até 24 
meses, sendo o valor não pago 
nesse período transferido 
para as parcelas posteriores. 
Em troca da renegociação, 
os governadores precisarão 
aprovar leis locais de respon-
sabilidade fiscal, não conceder 
novos incentivos fiscais e não 
nomear novos servidores, sal-
vos os casos de reposição por 
aposentadoria ou falecimento 
nas áreas de saúde, educação 
e segurança.

A renegociação da dívida 
dos estados não terá impac-
to fiscal em 20 anos porque 
todo o débito será pago, mas 
fará a União deixar de rece-
ber recursos no curto prazo. 
Caso todos os estados assi-
nem até junho os acordos de 
renegociação, o governo Fe-
deral deixará de arrecadar R$ 
9,6 bilhões em 2016, R$ 18,6 
bilhões em 2017 e R$ 17,3 bi-

lhões em 2018.
Segundo o ministro da 

Fazenda, Nelson Barbosa, a 
medida representa um alívio 
temporário para os estados, 
mas trará economia no longo 
prazo por causa das reformas 
estruturais que os governa-
dores terão de fazer. “Este é 
um auxílio necessário, num 
momento em que a economia 
brasileira atravessa dificulda-
de e está todo mundo fazendo 
ajuste. É indicado que o gover-
no dê um auxílio temporário 
e com contrapartida para que 
saiam com finanças em me-
lhor organização”, disse.

No mesmo projeto de 
lei complementar, o governo 
também pretende limitar o 
crescimento dos gastos pú-
blicos nos próximos anos. Ha-
verá um teto de gastos para 
vários anos que seria incor-
porado ao Plano Plurianual 
(PPA), com medidas de redu-
ção da despesa automatica-
mente acionadas para o ano 
seguinte caso o limite seja es-
tourado. O ajuste automático 
será implementado em três 
estágios, conforme a magni-
tude do excesso de gasto. No 
último estágio, aumentos do 
salário mínimo acima da in-
flação ficam proibidos.

“Não estamos inventando 
nenhuma jabuticaba. A histó-
ria mostra que todos os países 
que introduziram medidas de 
controle do crescimento dos 
gastos foram bem-sucedidos 
em estabelecer o controle fis-
cal”, declarou Barbosa. A me-
dida também havia sido anun-
ciada em fevereiro, quando o 
governo anunciou os cortes no 
Orçamento deste ano.

Os limites máximos, 
segundo Barbosa, serão es-
tabelecidos pelo Congresso 
Nacional na votação de cada 
Plano Plurianual.

Mariana Branco 
Da Agência Brasil

O Distrito Federal as-
sinou ontem um termo 
aditivo que garante o 
refinanciamento do con-
trato da sua dívida públi-
ca com a União. De acor-
do com a assessoria de 
comunicação do governo 
local, o DF é a primeira 
unidade da Federação a 
aderir às regras que pre-
veem novos critérios de 
indexação para a dívida. 
Com a assinatura, o DF 
espera redução da dívida 
em R$ 339,2 milhões.

Isso porque o passivo 
do DF com o refinancia-
mento cairá de cerca de 
1,3 bilhão para R$ 972 
milhões, conforme esti-
mativa do governo local. 
O montante economiza-
do, segundo o governo, 
será destinado integral-
mente à saúde. Assina-
ram o termo de repac-
tuação o governador do 
Distrito Federal, Rodrigo 
Rollemberg, e o vice-pre-
sidente de governo do 
Banco do Brasil, Júlio Ce-
zar Alves de Oliveira. Es-
tava presente também o 
secretário de Fazenda do 
DF, João Antônio Fleury.

A possibilidade de 
refinanciamento deve-se 
ao Decreto 8.616/2015, 
que regulamentou a Lei 
Complementar 148/2014, 
alterando o indexador da 
dívida dos estados e mu-
nicípios de IGP-DI mais 
6%, 7,5% ou 9% ao ano 
para IPCA mais 4% ao 
ano, limitado à variação 
da taxa Selic. O decreto 
foi publicado em edição 
extraordinária do Diário 
Oficial da União no dia 
29 de dezembro.

Alongamento
Os cálculos de eco-

nomia com a repactua-
ção da dívida do Distrito 
Federal foram feitos le-
vando em conta o prazo 
atual de pagamento, que 
é 30 anos. A União ofere-
ceu também às unidades 
federativas um alonga-
mento de 20 anos nesse 
período, mas a mudança 
ainda depende de apro-
vação no Congresso Na-
cional.

O governo enviará 
ao Congresso até hoje 
projeto de lei comple-
mentar para alterar a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal e permitir um prazo 
maior.

DF é o primeiro a repactuar

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realiza, durante toda a sema-
na, um conjunto de ações preven-
tivas com o objetivo de reduzir o 
número de acidentes durante o pe-
ríodo da Semana Santa. Os trabalhos 
estão voltados para a intensificação 
do combate a condutas nocivas no 
trânsito e que são as principais cau-
sas de acidentes graves. Todos os es-
forços se concentrarão no combate à 
embriaguez ao volante, excesso de ve-
locidade, ultrapassagens irregulares e 
fiscalização de veículos de duas rodas.

Dados do Ministério da Saúde 
revelam que no Brasil uma em cada 
cinco vítimas de acidentes de trânsito 
atendidas nos hospitais de emergên-
cia e prontos-socorros havia ingerido 
bebidas alcoólicas. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) contabiliza mais de 
R$ 300 milhões de gastos por ano 
com pessoas vítimas de acidentes de 
trânsito. O consumo de álcool au-
menta o risco de envolvimento em 
acidentes e além de ser uma infração 

de trânsito, dependendo do teor al-
coólico encontrado, pode ser enqua-
drado como crime.

Só em 2015, foram registrados 
186 acidentes cuja causa se deu por 
ingestão de bebida alcoólica ceifan-
do 31 vidas. Visando desencorajar 
esse comportamento tão lesivo, foi 
implantada a Operação Álcool Zero 
2016. A operação se prolonga até o 
mês de dezembro e teve sua primeira 
fase executada neste final de sema-
na, no Agreste paraibano. As ações 
de combate à embriaguez ao volante 
flagraram 21 condutores dirigindo sob 
o efeito de álcool. A cada 17 testes de 
bafômetro realizados, um condutor 
foi flagrado cometendo a infração.

O caso mais grave foi registra-
do na BR-230 quando um condutor 
foi visto ziguezagueando na rodo-
via e acabou abordado pelos poli-
ciais. O homem havia se evadido de 
um acidente próximo à entrada do 
município de Sapé. Ele não possuía 
habilitação e afirmou que estava re-

tornando de uma festa. O resultado 
do teste foi 1.05mg/L, índice conside-
rado extremamente alto e tipificado 
como crime de trânsito. Já na BR-104, 
próximo a Campina Grande, um mo-
tociclista cometeu o mesmo crime. 
Ele também era inabilitado, estava 
conduzindo seu veículo de forma pe-
rigosa e o valor verificado no teste foi 
1.07mg/L. Os homens foram presos e 
levados à Delegacia.

Integrando ainda as ações de 
redução de violência no trânsito, foi 
posta em prática a Operação Velo-
cidade Controlada em virtude da 
realização de um evento que reuniu 
grande número de motociclistas às 
margens da rodovia BR-230, na Re-
gião Metropolitana de João Pessoa. 
O evento não havia sido comunica-
do à Polícia Rodoviária Federal. Em 
5 horas de operação com radar foto-
gráfico foram registrados 414 veícu-
los transitando em excesso de veloci-
dade, incluindo motocicletas, carros 
de passeios e veículos de carga. 

PRF inicia ações preventivas nas 
rodovias que cortam o Estado

SEMANA SANTA

O projeto Villa Sa-
nhauá, que compreende a 
reabilitação de oito casa-
rões da Rua João Suassuna, 
no Centro Histórico da ca-
pital, foi apresentado on-
tem em audiência realizada 
pela 2ª Promotoria do Meio 
Ambiente e Patrimônio So-
cial de João Pessoa. A apre-
sentação foi realizada por 
representantes da Secreta-
ria de Habitação Social de 
João Pessoa.

O promotor de Justi-
ça João geraldo Barbosa 
destacou a importância do 
projeto que já foi aprovado 
pela Caixa Econômica Fe-
deral, Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Cultural Na-
cional e do Estado (Iphan e 
Iphaep), Cagepa e Energisa. 
Ele informou ainda que foi 
instaurado um inquérito 
civil público para acompa-

nhar a execução do projeto.
A secretária de Habi-

tação, Socorro gadelha, 
informou que o projeto 
se iniciou há três anos e é 
composto de várias etapas. 
Uma delas foi a arqueolo-
gia que recolheu, através 
de escavações feitas nos 
casarões, diversos objetos, 
principalmente de cerâmi-
ca e porcelana. Esses ob-
jetos deverão ser expostos 
em breve.

De acordo com o pro-
jeto, dos oito casarões, um 
será para a Prefeitura de 
João Pessoa para instala-
ção institucional. Os outros 
sete casarões comportarão 
17 unidades habitacionais 
e seis comerciais. As uni-
dades habitacionais vão 
de 40 a 73 metros quadra-
dos, custando entre R$ 93 
mil e R$ 169 mil, que se-

rão financiados pela Cai-
xa Econômica, através do 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Essas unidades 
funcionarão em sistema de 
condomínio com portaria. 

Segundo a secretária, 
o edital de convocação dos 
interessados em adquirir 
as unidades habitacionais 
já foi publicado e oito já 
estão habilitados, faltan-
do apenas a assinatura do 
convênio com a Caixa Eco-
nômica. Ela informou ainda 
que a obra deverá ser ini-
ciada em 45 dias e durará 
entre sete e oito meses.

O promotor ponderou 
sobre a necessidade de ser 
acrescentada uma cláusula 
de reversibilidade que esta-
beleça a retomada do imó-
vel caso o morador dê uma 
destinação diferente do que 
o contrato estabelece.

Projeto é apresentado ao 
Ministério Público da PB

VillA SANhAuá Repartições 
estaduais terão 
ponto facultativo 
na quinta-feira 

Nesta quinta-feira (24), 
véspera do feriado da Sexta-
feira Santa, o ponto dos fun-
cionários públicos estaduais 
será facultativo. A portaria 
de nº 143, que define o expe-
diente, é da Secretaria de Es-
tado da Administração e foi 
publicada no Diário Oficial 
de sábado (19).

Ainda de acordo com a 
portaria, as atividades nas 
repartições do governo do 
Estado voltarão ao normal 
na segunda-feira (28). A 
determinação vale tanto 
para a administração dire-
ta como indireta. Apenas 
os serviços essenciais serão 
preservados.

Os veículos oficiais, 
também segundo a portaria, 
deverão ser recolhidos às re-
partições de origem, ou ao 
Centro Administrativo, logo 
após o término do expedien-
te de amanhã. 

A Operação Álcool Zero 2016 da PRF teve a sua primeira fase executada neste final de semana, na região do Agreste paraibano

FoTo: Divulgação
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Rosa Weber julgará recurso de Lula

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Rosa 
Weber, vai relatar habeas 
corpus apresentado pela de-
fesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A redis-
tribuição foi feita por meio 
eletrônico, após o ministro 
Edson Fachin se declarar im-
pedido para julgar o habeas 
corpus. A ministra foi citada 
por Lula em um dos grampos 
telefônicos autorizados pelo 
juiz Sérgio Moro.

A defesa de Lula apre-
sentou o recurso para der-
rubar decisão do ministro 
Gilmar Mendes, da última 
sexta-feira (18), que barrou 
a posse do ex-presidente na 
Casa Civil.

No domingo (20), a pe-
tição da defesa do ex-presi-
dente Lula foi endereçada 

ao presidente do STF, Ri-
cardo Lewandowski. No en-
tanto, na manhã dessa se-
gunda-feira, Lewandowski 
decidiu distribuir o habeas 
corpus eletronicamente, 
por entender que o assun-
to não é de competência da 
presidência do Tribunal. Ao 
declarar-se suspeito, Fachin 
devolveu o recurso à presi-
dência da Corte.

No dia 4 de março, Rosa 
Weber negou pedido da de-
fesa do ex-presidente para 
suspender as investigações 
da 24ª fase da Operação Lava 
Jato, que envolve Lula. No re-
curso, os advogados de Lula 
pediram que as diligências 
fossem suspensas até que o 
STF decidisse sobre o confli-
to de competência sobre as 
investigações. 

Para a defesa, as in-
vestigações não poderiam 
prosseguir porque o Minis-
tério Público de São Paulo 
e o Ministério Público Fe-
deral no Paraná, no âmbito 
da Lava Jato, investigam os 
mesmos fatos.

A ministra vai relatar 
habeas corpus pedido pela 
defesa do ex-presidente 

POSSE NO MINISTÉRIO

André Richter
Da Agência Brasil 

A ministra do Supremo, Rosa Weber, foi citada por Lula em um dos grampos telefônicos autorizados pelo juiz federal Sérgio Moro

FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), negou 
nessa segunda-feira, 21, um pedido 
de habeas corpus preventivo para o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. O advogado Samuel José da Silva, 
que não integra núcleo de defesa do 
petista, havia entrado com a medida 
no sábado, 19.

O habeas corpus assinado por 
Samuel José da Silva foi impetrado 
no dia seguinte à decisão liminar do 
ministro Gilmar Mendes, que suspen-
deu a nomeação de Lula para a Casa 
Civil do Governo Dilma e mandou a 
investigação envolvendo o ex-pre-
sidente para o juiz federal Sérgio 
Moro. O ministro do STF se manifes-
tou a favor dos pedidos de manda-
dos de segurança de dois partidos da 
oposição, PSDB e PPS, que alegavam 
que Lula havia tomado posse para 
ganhar foro privilegiado e ser julga-
do pelo Supremo.

Ao devolver a investigação a 
Moro, o ministro Gilmar Mendes 

abriu caminho para a sequência de 
investigações contra o ex-presidente 
e até para a possibilidade de uma or-
dem de prisão

O advogado pediu ao STF um 
salvo conduto para que Lula não pu-
desse ser preso por decisão judicial de 
instâncias inferiores à Suprema Corte 
até o julgamento do mérito do man-
dado de segurança.

“Requer se digne Vossa Excelên-
cia, ‘inaldita altera parte’, a conce-
der medida liminar, determinando 
salvo conduto ao paciente, das de-
cisões de Instâncias Inferiores, até o 
julgamento do mérito no Mandado 
de Segurança no 34.070, que tramita 
perante esta E. Corte Máxima, bem 
como, caso já tenha sido expedido e 
cumprido mandado de prisão, seja 
expedido o competente alvará de 
soltura em favor do paciente, como 
medida de inteira justiça!”, requereu 
o advogado.

No Supremo, porém, Fachin negou 
o pedido do advogado que não faz 
parte do grupo de defesa do ex-presi-
dente Lula.

Fachin rejeita habeas corpus
Da Agência Estado

A oposição apresentou 
ontem ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) um mandado 
de segurança para tentar im-
pedir que o ministro da Justi-
ça, Eugênio Aragão, promova 
alterações na Polícia Federal 
por causa de eventuais vaza-
mentos de informações.

 No mandado de segu-
rança, apresentado pelo PPS, 
pede-se que o ministro se 
abstenha de “dar quaisquer 
ordens verbais aos delega-
dos e agentes da Polícia Fe-
deral, senão mediante expe-
diente administrativo escrito 
ou, sendo verbal, que seja re-
gistrada a conversa por meio 
eletrônico”. Como medida 
alternativa, o partido requer 

ao STJ que determine a Ara-
gão que se abstenha de afas-
tar sumariamente qualquer 
delegado ou agente da Polí-
cia Federal das atividades de 
investigação em que esteja 
envolvido, mesmo em caso 
de suspeita de vazamento 
de informações. Isso poderia 
acontecer somente após a 
instauração de processo ad-
ministrativo disciplinar.

“Trocar o diretor-geral 
ou mexer na cúpula ou equi-
pes da PF, neste momento, 
atenta contra sua autono-
mia e é uma clara tentativa 
de sufocar a Lava Jato”, disse 
o deputado Raul Jungmann 
(PPS-PE), proponente do 
mandado de segurança.

 A ação foi apresentada 
depois que Eugênio Aragão 
disse, em entrevista ao jornal 

Folha de S. Paulo, que trocaria 
toda a equipe de investigação 
em caso de “cheiro de vaza-
mento”. “Cheirou vazamento 
de investigação por um agen-
te nosso, a equipe será troca-
da, toda. Não preciso ter pro-
va. A Polícia Federal está sob 
nossa supervisão”, afirmou o 
ministro, segundo o jornal

 No mandado de segu-
rança, o PPS argumenta que 
a declaração de Aragão revela 
“uma indevida interferência 
na autonomia de investigação 
da Polícia Federal, como tam-
bém viola o devido processo 
legal, na medida em que já se 
prenuncia o afastamento su-
mário de servidores públicos 
de suas atribuições ordiná-
rias, sem a possibilidade de 
exercício do contraditório e 
da ampla defesa”.

Oposição recorre ao STJ para 
tentar impedir mudança na PF

MANDADO DE SEGURANÇA

Daniel Carvalho
Da Agência Estado

O relator do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff na comissão 
especial da Câmara, deputa-
do Jovair Arantes (PTB-GO), 
afirmou ontem que não pre-
tende ouvir ministros do go-
verno durante os trabalhos 
do colegiado. 

 Em entrevista coletiva, 
Arantes disse também que 
pretende levar em conside-
ração em seu relatório os adi-
tamentos feitos ao processo 
inicial, entre eles a delação 
premiada do ex-líder do go-
verno no Senado, Delcídio 
Amaral (sem partido-MS), na 
qual o senador cita Dilma. 

 “Se quiserem falar comi-
go, estarei à disposição aqui 
na comissão. Agora, convidar 
para ouvir ministro não”, dis-
se o relator. Arantes afirmou 
que, antes de ouvir a defesa 
da presidente, quer ouvir os 
juristas que apresentaram o 
pedido de impeachment. A 
ideia do relator é que a co-
missão especial ouça Hélio 
Bicudo, Miguel Reale Júnior e 
Janaína Paschoal na próxima 
segunda-feira, 28. 

 Entre as pessoas que 
também pretende ouvir na 
comissão estão especialistas 
em orçamento do Tribunal 
de Constas da União (TCU), 
o relator das contas da pre-
sidente Dilma Rousseff de 
2014, ministro Augusto Nar-

des, e o procurador junto à 
Corte de Contas, Júlio Marce-
lo de Oliveira. 

 O relator disse que, em 
seu relatório, vai procurar se 
ater aos autos do processo. 
“Evidentemente que, num 
processo político onde tem 
que se discutir e que se ouvir 
todas as partes, vou ouvir to-
dos com relação, inclusive, às 
denúncias novas que chega-
ram”, admitiu o parlamentar. 

De acordo com o relator, 
as denúncias aditadas na se-
mana passada “farão parte, evi-
dentemente, do nosso estudo, 
para que a gente possa formu-
lar um relatório dentro exata-
mente do que estou colocando, 
sobre todas as peças que estão 
dentro desse relatório”. 

Relator do impeachment quer 
incluir aditamentos em parecer 
Igor Gadelha
Da Agência Estado
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Levante contra o golpe
A Rede Globo não deu cobertura com flashes 

a cada dez minutos, imagens aéreas, derrubada da 
programação, mas houve manifestação vermelha! 
Em todo o País, na última sexta-feira (18), milhões 
de brasileiros vestiram vermelho e foram às ruas 
defender não o PT, mas a democracia, a liberdade e a 
segurança do estado democrático de direito.

Podem contar, usar os dados das Polícias, 
comparar qual manifestação atraiu mais gente, 
não adianta. A verdade é que caiu por terra a tese 
de que o Brasil estaria unido contra a presidente 
Dilma. Não está, está dividido. A rejeição do governo 
petista pode até chegar aos 90%, mas as pessoas 
saíram de casa para dizer não ao impeachment. Não 
vai ter golpe.

O que dá para comparar facilmente entre a 
manifestação de sexta-feira e o protesto com camisas 
da CBF do domingo anterior (13) é a reação do povo 
à presença dos líderes. No protesto verde e amarelo, 
os tucanos da antiga República do café com leite, 
Geraldo Alckmin (SP) e Aécio Neves (MG) foram 
expulsos da avenida Paulista sob vaias. Na sexta, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado 
e discursou para uma multidão.

Como um balde de água fria, o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cassou a 
posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil 
do governo Dilma e devolveu o processo contra o 
ex-presidente de volta à primeira instância, sob 
os cuidados do ‘todo poderoso’ e pouco cuidadoso 
Sérgio Moro.

Na capital da Paraíba a adesão ao movimento 
em defesa da democracia superou todas as 
expectativas dos organizadores, que contabilizaram 
30 mil participantes. 

Houve manipulação da imprensa país afora. 
As fotos mostram a avenida Paulista vermelha tão 
lotada quanto quando esteve verde e amarela, mas 
a diferença nos números apresentados pela polícia 
do governo que roubou da merenda escolar é 
assombrosa. 

Se Lula é ou não ministro, isso é notícia difícil de 
assegurar em jornal impresso. Já foi e voltou tantas 
vezes. Por hoje digo que não é. O que afirmo com 
certeza é que se for preso e logo depois solto, se fará 
de preso político, voltará muito, muito mais forte em 
2018. 

Esse movimento da equivocada direita brasileira 
só maltrata a nossa jovem democracia. Se conseguem 
arrancar Dilma do Palácio do Planalto sem nenhum 
crime cometido pela presidente da República será 
uma tragédia. Se Dilma fica e Lula volta ao poder 
para mais quatro, oito anos de mandato fortalecido 
por conta dessas perseguições, também perde a 
democracia. A tão esperada terceira via fica de lado 
para mais tempo de polarização PSDB x PT.

É preciso que cada brasileiro esteja alerta 
diante do momento político, para que não soframos 
um revés. Os magistrados de hoje não podem ser os 
milicos de ontem. A cada dia os ânimos das pessoas 
mostram como o fantasma de 1964 ressurge. Abaixo, 
trechos do discurso do ex-presidente João Goulart 
na Central do Brasil, Rio de Janeiro, em 13 de março 
de 1964, 19 dias antes do golpe. Parece que foram 
proferidos ontem.  

 
“O que eles querem é uma democracia de um povo 

emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de 
um povo abafado nas suas reivindicações”

 
“A democracia que eles pretendem é a democracia 

dos privilégios, a democracia da intolerância e do 
ódio”

 
“Não há ameaça mais séria para a democracia 

do que estrangular a voz do povo, dos seus 
legítimos líderes populares, fazendo calar as suas 
reivindicações”

 
“Mas não tiram o sono as manifestações de 

protestos dos gananciosos, mascaradas de frases 
patrióticas, mas que, na realidade, traduzem 
suas esperanças e seus propósitos de restabelecer 
impunidade para suas atividades antipopulares e anti-
sociais”

 
“É apenas de se lamentar que parcelas ainda 

ponderáveis que tiveram acesso à instrução superior 
continuem insensíveis, de olhos e ouvidos fechados à 
realidade nacional”

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Brasil e EUA promovem curso 
antiterror para Olimpíadas 2016
Profissionais têm instruções 
para responder a ataques, a 
partir de estudos de casos

Um curso promovido 
pela Secretaria Extraordi-
nária de Segurança para 
Grandes Eventos (Sesge), 
em conjunto com a Polícia 
Federal e Embaixada dos 
Estados Unidos, apresen-
tou para 70 profissionais 
das forças de seguran-
ça que atuarão nos Jogos 
Olímpicos instruções para 
responder a ataques terro-
ristas, a partir de estudos 
de casos.

As informações foram 
divulgadas ontem pelo Mi-
nistério da Justiça. A pro-
moção do curso, na semana 
passada, foi do Escritório 
de Assistência Antiterro-
rismo (ATA), da Secretaria 
de Segurança Diplomática 
do Departamento de Esta-
do Americano.

As discussões duran-
te o treinamento tomaram 
como parâmetro o atentado 
de 11 de setembro de 2001, 
em Nova York, o massacre 
escolar de Columbine, em 
1999, também nos Estados 
Unidos, e o ataque de gás 
sarin no metrô de Tóquio, 
em 1995.

O curso, denominado 
Primeira Resposta a Inci-
dentes Terroristas, teve 
nove módulos, com aulas 
teóricas e exercícios prá-
ticos. Entre os 70 profis-
sionais que participaram 
estavam policiais militares, 
civis e bombeiros.

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Defesa Civil retira moradores 
de imóveis atingidos por avião

em SãO PAuLO

Saúde do Recife 
confirma a 
segunda morte 
por chikungunya

A queda do avião causou muitos estragos

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Internado há onze dias no 
Hospital Pró-Cardíaco de Bo-
tafogo, o governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
ainda não tem previsão de alta. 
Segundo a assessoria de imprensa 
do Palácio Guanabara, Pezão pas-
sou o domingo (20) “sem febre”.

Em nota, a assessoria de 
imprensa diz que, desde an-
teontem, o governador toma 
os remédios por via oral, não 
tem necessidade de hidratação 
intravenosa, está no quarto e seu 
estado clínico é considerado bom.

De acordo com a nota, so-
mente ao longo desta semana, 
os médicos deverão ter o resul-
tado de exames feitos para in-

vestigar “alterações na coluna 
vertebral do governador”. Não 
há previsão de alta. Pezão deu 
entrada no Pró-Cardíaco no dia 
12, para se submeter a “exa-
mes de rotina”. Durante os exa-
mes, constatou-se que ele es-
tava com sinusite, apresentava 
quadro infeccioso e, por isso, fi-
cou internado para passar por 
exames mais detalhados.

Da Agência Brasil

O Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos criou um 
grupo de trabalho que vai 
atuar em favor da população 
afetada pelo rompimento, em 
novembro do ano passado, das 
barragens da  mineradora Sa-
marco, na Bacia do Rio Doce, 
que banha os estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. A ins-
trução normativa que criou o 
grupo foi publicada ontem, no 
Diário Oficial da União.

O grupo será responsável 
por propor ações preventivas, 
protetivas e reparadoras e 
apurar as respectivas respon-
sabilidades por violações aos 
direitos humanos, promoven-
do a articulação com órgãos 

federais, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais, visando 
à reparação ou integridade do 
direito violado. O grupo tam-
bém poderá promover a escuta 
qualificada; propor a aplicação 
das sanções previstas na Lei nº 
12.986, de 2 de junho de 2014 
aos responsáveis pelo desastre 
e acompanhar processos admi-
nistrativos e judiciais.

Governador do Rio continua 
internado sem previsão de alta

Criado grupo para atender a 
toda população que foi afetada

APóS “exAmeS De rOtINA”

rOmPImeNtO De BArrAGem
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marli moreira 
Repórter da Agência Brasil

As carcaças de cinco automóveis 
queimados, três deles ainda estaciona-
dos na garagem, mais um carro parcial-
mente incendia, um sobrado com parte 
da alvenaria destruída e com a pintura 
escura por fuligem, árvores quebradas 
ao meio e com folhas queimadas, além 
de um rastro de queima de combus-
tível pela rua fazem parte do cenário 
deixado pelo avião de pequeno porte 
que, na tarde de sábado (19), caiu na 
área residencial do Jardim São Bento, 
um bairro de área nobre, próximo ao 
Aeroporto do Campo de Marte, zona 
Norte da capital paulista, matando to-
dos os sete ocupantes. 

De acordo com a Defesa Civil do mu-
nicípio, dois imóveis foram interditados 
e, por medida de prevenção, moradores 
de outros três imóveis vizinhos foram 
temporariamente removidos de casa. 
O local, em uma rua sem saída, atraiu 
a curiosidade de moradores do bairro. 
Alguns tentavam encontrar explicações 
para o acidente. Para o administrador 
Albino Matos, de 43 anos, é incomum o 
local ser rota de decolagem.

O acidente matou sete pessoas, 
entre elas o proprietário da aeronave, 
o empresário Roger Agnelli, ex-presi-
dente da Companhia Vale, a mulher, a 
filha e o filho de Agnelli, além do genro 
e da namorada do empresário. Dos seis 
moradores que estavam na casa de três 
andares, a mais atingida pela aerona-
ve, apenas um sofreu ferimentos leves, 
tendo sido atendido na Santa Casa de 
Misericórdia.

Ontem, técnicos da Eletropaulo 
tentavam religar a luz do imóvel vizi-
nho, que teve o portão da garagem par-
cialmente, queimado. A companhia de 
telefone também foi chamada, porque 
os cabos de telefonia foram danificados 

Sumaia Villela
Correspondente da Agência Brasil

A segunda morte por chi-
kungunya, arbovirose transmi-
tida pelo mosquito Aedes ae-
gypti, foi confirmada no Recife 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. O caso é de uma mulher 
de 54 anos, moradora de Água 
Fria, zona Norte do Recife, que 
faleceu no dia 30 de janeiro. Ar-
boviroses são viroses transmi-
tidas por artrópodes, como os 
mosquitos.

A primeira morte causada 
pela doença foi comprovada 
no início de março. A vítima 
foi uma idosa de 88 anos, que 
morreu no dia 21 de fevereiro. 
Os nomes das vítimas não fo-
ram divulgados pela Secretaria 
Municipal de Saúde do Recife.

De acordo com Boletim 
Epidemiológico divulgado pelo 
órgão, este ano, até o último dia 
5, foram notificadas no Recife 
24 mortes suspeitas por arbo-
viroses. Cinco já foram descar-
tadas para dengue, duas foram 
confirmadas para chikungunya 
e os demais casos continuam 
em investigação. Para o mesmo 
período de 2015, foram notifi-
cadas duas mortes suspeitas 
por dengue. Em relação às no-
tificações da doença, em 2016 
foram notificados, no Recife, 
7.946 casos das três doenças 
transmitidas pelo Aedes aegyp-
ti: dengue, chukingunya e zika.

em todo o quarteirão da Rua Frei Ma-
chado. A reportagem da Agência Brasil 
tentou ouvir os moradores do imóvel, 
mas nenhum deles quis falar sobre o 
caso.

“Tenho um amigo que é piloto do 
Campo de Marte. Ele ligou para sa-
ber se estava tudo bem com a gente”, 
acrescentou Matos, que  estava no Lito-
ral com a esposa. Segundo ele, foi um 
susto até ter a certeza de que sua casa, 
onde tinha ficado a sogra, não tinha 
sido atingida.

A Polícia Civil instaurou inquérito 
para apurar o caso que corre no 13º Dis-
trito Policial. As causas também estão 
em apuração preliminar pelo Serviço 
Regional de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) IV.
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Mundo

Obama faz visita histórica a Cuba
após restabelecimento das relações
O encontro entre Obama 
e Raul Castro reaproxima
ainda mais os dois países

O presidente de Cuba, 
Raul Castro, recebeu ontem 
o presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, no 
Palácio da Revolução, em Ha-
vana. O encontro bilateral, 
que acontece no âmbito da 
primeira visita oficial de um 
presidente norte-americano 
ao país caribenho em quase 
nove décadas –, faz parte do 
processo de restabelecimento 
das relações diplomáticas en-
tre os dois países, que durante 
mais de meio século estive-
ram estremecidas.

Dentro da sede do gover-
no cubano, Raul Castro cum-
primentou Obama com um 
aperto de mão e os dois líderes 
posaram para fotos oficiais. 
Após este momento, teve início 
a cerimônia de boas-vindas: os 
dois governantes ouviram os 
hinos de Cuba e dos Estados 
Unidos diante das bandeiras 
dos dois países.

Depois, Castro e Obama 
passaram em revista a guar-
da de honra composta pela 
Unidade de Cerimônia das 
Forças Armadas Revolucio-
nárias de Cuba.

No fim da cerimônia pro-
tocolar, o líder cubano cum-
primentou os membros da co-
mitiva norte-americana, entre 
eles o secretário de Estado, 
John Kerry, e os responsáveis 
pelas pastas de Comércio, 
Penny Pritzker, e da Agricul-
tura, Tom Vilsack.

A comitiva norte-ame-
ricana também saudou os 
membros do governo cuba-
no presentes na cerimônia, 

como o primeiro vice-presi-
dente Miguel Díaz-Canel e o 
chefe da Diplomacia Cubana, 
Bruno Rodríguez.

Barack Obama depositou 
uma coroa de flores junto ao 
Memorial José Martí

Antes do encontro com 
Raul Castro, Obama visitou o 
memorial do herói nacional 
cubano José Martí, na Praça da 
Revolução, em Havana. Ele de-
positou uma coroa de flores jun-
to do memorial e ouviu o hino 
dos Estados Unidos na praça 
que é conhecida pela imagem 
em um prédio do líder revolu-
cionário Ernesto Che Guevara.

Histórico
Esta é a quarta vez que 

os dois líderes se encontram, 
mas a primeira em solo cuba-
no. Em abril do ano passado, 
Obama e Castro se reuniram 
por meia hora durante a VII 
Cúpula das Américas, no Pa-
namá; em 2013 trocaram um 
breve cumprimento nas ce-
rimônias fúnebres do líder 
histórico sul-africano Nelson 
Mandela; e em setembro do 
ano passado se encontraram 
na Assembleia-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas, 
em Nova Yorque.

O último presidente nor-
te-americano em exercício que 
visitou Cuba foi Calvin Coo-
lidge (1923-1929), em 1928.

Após mais de 50 anos 
sem relações diplomáticas, 
Estados Unidos e Cuba anun-
ciaram em 17 de dezembro 
de 2014 uma aproximação 
histórica. Depois de vários 
meses de rodadas de negocia-
ções, Obama e Castro anun-
ciaram em 1º de julho do ano 
passado o restabelecimento 
das relações diplomáticas e a 
abertura de embaixadas nas 
capitais de cada país.

Da Agência Lusa

A Rússia acusou ontem 
os Estados Unidos de atra-
sarem a implementação do 
cessar-fogo na Síria, acorda-
do no final do mês passado, e 
avisou que poderá responder 
unilateralmente às violações 
das tréguas.

“O atraso na aplicação 
das regras acordadas para 
responder às violações do 
cessar-fogo na Síria é inacei-
tável”, disse o tenente-gene-
ral Sergei Rudskoy em comu-
nicado, acusando o governo 
de Barack Obama de não es-

tar pronto para discutir o 
acordo com a Rússia.

O general advertiu que 
“a partir de 22 de março, a 
Rússia vai seguir unilate-
ralmente as regras do acor-
do (de tréguas) em caso de 
ausência de reação da parte 
dos EUA”.

“Nós sublinhamos que 
apenas utilizaremos as nos-
sas forças armadas após 
recebermos provas de vio-
lações sistemáticas [do acor-
do] pelos grupos armados”, 
acrescentou.

O secretário de Estado 
norte-americano, John Ker-

ry, anunciou a realização de 
reuniões entre os Estados 
Unidos e a Rússia, em Gene-
bra e em Amã, para tratar das 
violações do cessar-fogo, em 
vigor desde 27 de fevereiro.

Uma dessas reuniões, 
na sexta-feira (18) em Amã, 
“mostrou que os americanos 
não estão prontos para dis-
cutir em particular o texto 
do acordo ou para aprová-lo”, 
disse Rudskoy, sem acrescen-
tar pormenores.

Os centros de controle 
responsáveis por acompa-
nhar o cessar-fogo foram ins-
talados em Washington, nos 

EUA; em Moscou, na Rússia; 
em Lattaquié, na Síria; em 
Amã, na Jordânia; e em Gene-
bra, na Suíça.

Em caso de desrespeito 
à trégua acordada, está pre-
visto um sistema de alerta 
dos EUA e da Rússia, e depois 
de outros membros do grupo 
internacional de apoio à Síria 
(GISS).

Por outro lado, a Rússia 
criou seu próprio centro de 
vigilância das tréguas, cuja 
atividade se mantém apesar 
da retirada parcial da aviação 
militar russa iniciada em 15 
de março.

Foto: Cuba Debate

O presidente Barack Obama foi recebido por Raul Castro, no Palácio da Revolução, durante encontro histórico na capital cubana

Os dissidentes cubanos 
detidos no domingo (20) 
em Havana, após uma mar-
cha do movimento Damas 
de Branco, começaram a ser 
libertados ontem, disseram 
à Agência EFE fontes do 
grupo. Entre os libertados 
está a líder das Damas de 
Branco, Berta Soler, e o seu 
marido, antigo preso políti-
co, Ángel Moya, bem como 
o ativista Antonio González 
Rodiles, o artista de grafite 
Danilo Maldonado “El Sex-

to” e o músico Gorki Águila.
Soler disse não poder 

determinar quantos dissi-
dentes, dos cerca de 60 de-
tidos na manhã de ontem, 
foram libertados, indicando 
que desconhece também a 
situação atual das mulheres 
do seu grupo que viajaram 
de províncias como Matan-
zas, Villa Clara, Guantánamo 
e Santiago de Cuba para pre-
senciar a marcha dominical, 
não sabendo se regressaram 
às suas localidades.

O grupo, criado por 
mulheres de opositores ao 
regime comunista, tentava 
realizar uma marcha, mas ao 
se encontrar com uma mani-
festação de simpatizantes do 
governo acabou detido e con-
duzido com violência para 
unidades policiais.

As detenções de domin-
go aconteceram poucas horas 
antes da chegada a Havana do 
presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, que tem 
na agenda um encontro com 

dissidentes. Há 46 semanas 
consecutivas que a marcha 
de domingo das Damas de 
Branco acaba em detenções, 
segundo denunciou o grupo.

De acordo com o último 
relatório da Comissão Cuba-
na de Direitos Humanos e Re-
conciliação Nacional, a única 
que contabiliza as detenções 
e outros atos de repressão na 
ilha, nos dois primeiros me-
ses deste ano foram registra-
das pelo menos 2.555 deten-
ções por motivos políticos.

Dissidentes começam a ser libertados na ilha 

Rússia acusa os EUA de atrasarem
a implementação de cessar-fogo 

Coreia lança cinco novos mísseis

SÍRIA

REtALIAÇÃo ÀS SANÇÕES

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Seul - A Coreia do Nor-
te lançou ontem mais cinco 
mísseis de curto alcance ao 
mar, informou a Coreia do 
Sul, em meio ao aumento das 
tensões provocadas pelas 
sanções da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pe-
los exercícios militares reali-
zados entre Seul e Washing-
ton na Coreia do Sul.

 Os mísseis foram dis-
parados de uma área ao nor-
te da cidade de Hamhung e 
alcançaram cerca de 200 
quilômetros, disse um por-
ta-voz do ministério. Não 
ficou imediatamente claro 
que tipo de dispositivo foi 
lançado.

Exercícios 
A Coreia do Norte en-

contra-se na época de rea-

lizar seus exercícios mili-
tares anuais, o que torna 
mais comum o disparo de 
mísseis e foguetes. Na sex-
ta-feira, Pyongyang testou 
dois mísseis balísticos de 
médio porte, um movimen-
to que foi condenado pelo 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, uma vez 
que a Coreia do Norte está 
impedida de testar a tecno-
logia de mísseis balísticos 

nos termos das resoluções 
da ONU.

 Os disparos de mísseis 
de Pyongyang também são 
vistos como manifestações 
contra a coordenação mili-
tar entre os EUA e Seul.

 Seguindo o quarto tes-
te nuclear em janeiro e um 
lançamento de longo alcance 
em fevereiro, a ONU aprovou 
um novo pacote de duras 
sanções à Coreia do Norte.

Israel resgatou 19 
judeus do Iêmen numa 
“complexa operação 
secreta”, anunciou on-
tem uma agência ofi-
cial israelense, acres-
centando que o grupo 
era dos últimos judeus 
no país em guerra.

Segundo a Agên-
cia Judaica, respon-
sável pela imigração 
de judeus para Israel, 
cerca de 50 permane-
cem no Iêmen, onde 
optaram por ficar. Os 
judeus iemenitas são 
uma das mais antigas 
comunidades judaicas 
do mundo.

“Dezenove indi-
víduos chegaram a Is-
rael nos últimos dias, 
incluindo 14 da cidade 
de Raydah e uma famí-
lia de cinco de Sanaa”, 
indicou a agência em 
comunicado.

“O grupo de 
Raydah incluía o rabi 
da comunidade, que 
trouxe um pergami-
nho da Tora que se 

acredita ter entre 500 
e 600 anos”, acrescen-
ta a nota.

O Iêmen vive qua-
dro de violência des-
de setembro de 2014, 
quando os rebeldes 
houthis, apoiados pelo 
Irã, entraram em Sa-
naa e obrigaram o go-
verno internacional-
mente reconhecido a 
fugir para o Sul.

Uma coligação li-
derada pela Arábia 
Saudita começou a 
bombardear os houthis 
em março do ano pas-
sado, mas os insurgen-
tes continuam a con-
trolar partes do país, 
incluindo a capital.

Os grupos extre-
mistas Al Qaeda e 
Estado Islâmico têm 
ganhado terreno no 
Iêmen desde que os 
ataques aéreos da coli-
gação começaram.

Segundo a Agên-
cia Judaica, mais de 51 
mil judeus iemenitas 
imigraram para Israel 
desde que o país foi 
fundado em 1948.

Israel resgata 19 
judeus do Iêmen

oPERAÇÃo SECREtA

Da Agência Lusa
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Prefeitura de Santa 
Rita fará concurso 
público com 473 vagas

SES divulga boletim e orienta municípios sobre notificações

Dengue, chikungunya e zika 
13

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

No período de 1º de ja-
neiro a 18 de março deste 
ano (11ª semana epidemioló-
gica de sintomas), foram no-
tificados na Paraíba 14.593 
casos suspeitos de dengue, 
segundo o boletim divulgado 
ontem (21) pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 
Em 2015, no mesmo perío-
do, foram registrados 2.401 
casos suspeitos de dengue, 
evidenciando um acréscimo 
de 507,78%.

Foram registrados 12 óbi-
tos suspeitos de dengue, sendo 
um confirmado, um descartado 
e dez seguem em investigação. 

Chikungunya
No mesmo período foram 

notificados 396 casos suspei-
tos de chikungunya. Foram 
notificados também três óbi-
tos suspeitos da doença nos 
municípios de Monteiro (1), 
São José do Umbuzeiro (1) e 
Santa Clara (1). Todos os óbi-
tos seguem em investigação.

Zika
A Paraíba conta atualmen-

te com três Unidades Sentine-
las do Zika Vírus, implantadas 
em Bayeux, Campina Grande 
e Monteiro. No período deste 
boletim, foram notificados 527 
casos suspeitos. 

Situação laboratorial
Em 2016 foram anali-

sadas pelo Lacen-PB 1.281 
amostras sorológicas para 
dengue, destas, 207 foram 
reagentes, 1.018 não rea-
gentes e 56 indeterminadas. 
Para os casos suspeitos por 
dengue, a Secretaria de Esta-
do da Saúde pede que os mu-
nicípios coletem amostras de 
pelo menos 10% dos casos, 
sendo NS1 do 1º ao 3º dia de 
sintomas e sorologia do 7º ao 
28º dia. A SES ressalta que 
todas as amostras devem ser 
acondicionadas adequada-
mente para garantir a quali-
dade do material biológico.

Para todos os casos com 

sinais de alarme, graves e óbi-
tos suspeitos de dengue, a SES 
recomenda a coleta oportuna 
e envio imediato ao Lacen-PB.

Quanto ao zika vírus, em 
2015 foi detectada a doen-
ça aguda por este vírus nos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Olivedos e 
Cajazeiras. Já em 2016, exa-
mes laboratoriais comprova-
ram a circulação da doença 
nos municípios de Caldas 
Brandão, Pilões, Itabaiana e 
Campina Grande.

Sobre a chikungunya, 
ano passado houve a con-
firmação laboratorial em 
Monteiro. Já este ano exis-
tem exames comprovando a 
circulação da doença em 26 
municípios. 

A SES destaca que a no-
tificação para os três agravos 
(dengue, chikungunya e zika 
vírus) deve ocorrer de acor-
do com a clínica mais compa-
tível e definição de caso, con-
forme o Ministério da Saúde. Profissionais de USFs e das Gerências Regionais de 64 municípios receberam orientações ontem

FOTO: Secom-PB

O Ministério da Saúde liberou on-
tem R$ 95,5 mil para custear os testes 
rápidos de gravidez por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) no Estado 
da Paraíba. A ação reforça a atenção e 
o cuidado do Governo Federal com as 
mulheres gestantes que vivem nos mu-
nicípios aderidos à Estratégia Rede Ce-
gonha. A autorização dos repasses, que 
serão pagos em parcela única ao gestor 
local, foi publicada no Diário Oficial da 
União do dia 7 deste mês. Para a ação 
em todo o País, R$ 4,8 milhões estão 
sendo repassados.

O teste rápido de gravidez é indica-
do para mulheres adultas, jovens e ado-
lescentes que apresentem atraso mens-
trual igual ou superior a sete dias e está 
disponível em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) do País. 

“O teste pode ser realizado dentro 
ou fora da unidade de saúde e, caso a 
pessoa deseje, um profissional poderá 
ajudar. O objetivo é respeitar o direito 
de autonomia e sigilo da mulher, além 

de fornecer a ela todas as orientações 
e apoio necessários antes e depois do 
teste”, explicou a coordenadora geral 
de Saúde das Mulheres do Ministério da 
Saúde, Maria Esther Vilela.

Zika virus
Em função dos casos de microcefa-

lia associados ao vírus zika, o Ministério 
da Saúde reforça, com os testes rápidos, 
a importância do diagnóstico precoce 
de gravidez e as ações de planejamento 
reprodutivo com o devido acompanha-
mento pré-natal, essencial para a quali-
dade de vida da mãe e da criança.

“Iniciar o pré-natal no primeiro tri-
mestre da gestação, de preferência até 
a 12ª semana, é fundamental para iden-
tificar os fatores de risco para favore-
cer as ações e intervenções adequadas 
que evitam complicações e protegem a 
saúde da mulher e da criança neste mo-
mento”, destacou o secretário de Aten-
ção à Saúde do Ministério da Saúde, Al-
berto Beltrame.

Testes rápidos de gravidez 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) promoveu, ontem (21), o manejo 
clínico da dengue, zika e chikungunya 
para médicos e enfermeiros de Unida-
des de Saúde da Família (USFs) e coor-
denadores de Vigilância Epidemiológi-
ca e de Atenção Básica de 64 municípios 
da 1ª Macrorregião, composta pelas 1ª, 
2ª e 12ª Gerências Regionais de Saúde. 
O evento foi realizado no auditório do 
curso de Fonoaudiologia da Universida-
de Federal da Paraíba, em João Pessoa, 
e o objetivo foi alertar os profissionais 
para identificar precocemente os pa-
cientes sintomáticos.

Segundo a gerente operacional 
de Vigilância Epidemiológica da SES, 
Izabel Sarmento, os manejos clínicos 
vêm sendo realizados desde 2012 e 
têm contribuído para a sensibilização 
dos profissionais de saúde. “O objeti-
vo do Governo do Estado com estas 

capacitações é melhorar a assistência 
voltada para esses pacientes, então o 
manejo clínico é uma grande oportu-
nidade de atualizar e qualificar esses 
profissionais para que possam identi-
ficar precocemente essas doenças, a 
fim de evitar a evolução para gravi-
dade ou óbito”, disse.

A médica infectologista e coor-
denadora da Comissão Estadual de 
Controle de Infecção em Serviços de 
Saúde (Ceciss) da SES, Ana Campanile, 
falou de diagnóstico e tratamento de 
pacientes com os três agravos e como 
identificar, precocemente, para intervir 
e não evoluir para gravidades e óbitos.

A técnica da SES responsável epi-
demiológica das três doenças, Fer-
nanda Vieira, fez a orientação sobre 
a notificação dos casos, a maneira 
correta de se fazer os exames labora-
toriais e o encerramento no sistema. 

Profissionais são capacitados

urante o mês de fevereiro, fiz um 
quasediário, manuscrito, para não 
perder a prática caligráfica, num 
caderno de estudante, daqueles 

que têm as divisões em matéria. Escolhi 
um tendo o escudo do Fluminense na capa. 
Para isso, usei bem menos o “headphone” 
no cotidiano dividido entre a casa  em Cruz 
das Armas e os inúmeros tipos de compro-
missos soltos por aí.

Bem interessante é a sempre contem-
poraneidade de Caetano Veloso. Sempre 
nas rodas. No último dia 13 (aquele das 
manifestações pelo “impeachment” da pre-
sidente Dilma), uma delas estava formada 
na Feirinha de Tambaú. Foi inevitável a 
pergunta: você ouviu bem o último disco 
em estúdio de Caetano? Claro que eu tinha 
escutado “Abraçaço”, lançado já há quatro 
anos. A discussão era por causa de “Um 
comunista” e um dos amigos chegou até a 
falar da bem próxima chegada de Barack 
Obama a Cuba (foi anteontem).

Pedi uma dose de Cavalo Branco e 
logo dei minha opinião justamente por 
causa de “Um comunista”. Com um lápis-
tinta escrevi num guardanapo este trecho 
de “Um comunista”: “O mulato baiano já 
não obedecia as ordens de interesse que 
vinham de Moscou. Era luta romântica, era 

Ruídos e silêncios num quasediário
luz e era treva feita de maravilha, de tédio e 
de horror”. Pedi que um deles lesse em voz 
alta, até que afirmei: as manifestações con-
tra Dilma, Lula e o PT também são uma luta 
romântica, luz e treva feita de maravilha, de 
tédio e de horror. 

(O grande palco/cenário que é a Aveni-
da Paulista serve para vários espetáculos).

Chegando em casa na noite daquele 
domingo, remexi nos arquivos e encontrei 
fotos de Caetano em Londres, nos tempos 
de exílio dele e de Gil. O tropicalismo não 
era aceito pela ditadura brasileira e Caeta-
no tem uma frase que faz a gente entender 
além do neo-racionalismo e da estupidez 
que correm soltos por aí, à “direita” e à “es-
querda”. Ainda existe “centro”?... A frase: “A 
ousadia da produção eletrônica tem a ver 
com nosso DNA”. Luiz Inácio de um lado, 
Aécio de outro, não entendem o DNA.
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Penso em publicar o quasediário de 
fevereiro, como se para discorrer sobre 
tantos ruídos e silêncios. Mas, fico pensan-
do como é difícil escrever um livro sobre o 
que acontece em dias e noites pontuados 
por Dilma de um lado e Bolsonaro de ou-
tro. Me lembro de uma quase desistência 

D de conclusão quando escrevi “Nós - An in-
sight”, lançado em 2011 (porra, José Nêu-
manne, Gustavo Magno, Heitor Cabral, Re-
ginaldo Marinho e Walter Galvão, já fazem 
cinco anos!!!). Sempre achei mais fácil fazer 
música.

 Num circuito Varadouro-Jaguaribe, 
alguém me disse que essas coisas, entre fa-
zer música ou literatura, não se explicam 
bem entre sensações de facilidade e difi-
culdade. Seria o caso de ter tesão por uma 
coisa ou outra: homem ou mulher, uísque 
ou vinho, morango ou chocolate, Rio ou São 
Paulo, fazenda ou praia, Flamengo ou Flu-
minense, baião ou rock’n’roll.

Por ter anotado tantos contempo-
râneos ruídos e silêncios no quasediário, 
terminei recordando silêncios anteriores. 
Um deles foi brabo, em 1984. Na onda de 
uma ofensiva do Vaticano contra a Teologia 
da Libertação, o teólogo Leonardo Boff foi 
submetido a um processo inquisitório, por 
causa do livro “Igreja: carisma e poder”. Foi 
condenado, em 1985, a um ano de “silên-
cio obsequioso” e afastado de suas funções. 
Em 1992, condenado a novo “silêncio ob-
sequioso”, Leonardo Boff renunciou às ati-
vidades sacerdotais.

O teólogo chegou a se manifestar con-
trário a João Paulo 2º, que não aceitava o 

casamento homossexual. Disse o franciscano: 
“Se a relação for de amor, é algo tão profun-

do que tem a ver com Deus”.
Enfim, neste já 82º dia de 2016, se você tem 

em casa o CD de Simon & Garfunkel cantando 
“Sounds of silence”, vale a pena ouvir de novo.

 
nnnnnnnnnn

EM TEMPO - Por uma questão de saúde, 
não foi possível fazer esta coluna para as edições 
de sábado e domingo passados. Cheguei a ficar 
internado durante a sexta-feira, dia 18, no Hospi-
tal Samaritano, aos cuidados dos médicos Marco 
AurélioBarros e seu filho, Marco Antônio. Depois 
de escrever esta coluna, vou ao consultório do 
cardiologista José Morais Filho, que desde 2003 
cuida de minha saúde.
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Aldeia sesc lança 
edital para projetos

O projeto Aldeia Sesc que visa 
realizar um festival mobilizando as 
recentes produções em artes cênicas 
no âmbito local, regional e nacional, já 
encontra-se com o edital 2016 aber-
to, abrangendo inscrições para avalia-
ção de propostas referentes à edição 
deste ano. Reunindo produções em 
diferentes linguagens e promovendo 
vasto intercâmbio cultural entre ar-
tistas e públicos, o festival tem como 
objetivo atender não somente o setor 
comerciário como também o público 
em geral. O edital estará disponível 
no site do Sesc Paraíba a partir da 
próxima semana, e os interessados 
poderão inscrever propostas de apre-
sentações artísticas em teatro e dan-
ça, como também oficinas e palestras.

Reitor do iFpB destaca
melhoria em cabedelo

O prefeito Leto Viana recebeu, 
na última sexta-feira o reconhecimento 
por parte do reitor do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB), Nicácio Lopes, pelo inves-
timento que a Prefeitura Municipal de 
Cabedelo (PMC) vem realizando no en-
torno do Campus Cabedelo, localizado 
no bairro de Camboinha. Além do pro-
jeto para a pavimentação das ruas que 
dão acesso à instituição, a prefeitura 
também vem realizando manutenções 
constantes na iluminação do local, bem 
como limpeza urbana e sinalizações 
adequadas. À reunião, que aconteceu 
no gabinete do prefeito, também 
estiveram presentes o diretor do 
IFPB Campus Cabedelo, Lício Romero, 
e o assessor do reitor geral, Almiro 
Sá. O reitor Nicácio Lopes destacou 
a sensibilidade e o espírito público 
que a PMC vem tendo com relação à 
acessibilidade no Campus Cabedelo.

UFcG abre 100 vagas
para cursos técnicos

A Escola Técnica de Saúde de 
Cajazeiras (ETSC), da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), 
realiza de 21 a 31 de março as ins-
crições do Processo Seletivo Clas-
sificatório para ingresso de alunos  
nos cursos técnicos de Enfermagem 
e de Saúde Bucal. São ofertadas 
100 vagas, sendo que 50% serão 
reservadas para alunos que cursa-
ram integralmente o Ensino Médio 
em escolas públicas. As inscrições 
serão realizadas, exclusivamente, 
pela internet no site www.ufcg.
edu.br. A taxa de inscrição custa 
R$ 20. Os candidatos inscritos se-
rão selecionados através de uma 
prova escrita objetiva contendo 40 
questões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas.

senai promove curso 
em moda e mercado

Estudantes da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) terão desconto 
para participar do “curso de Pós-Gradu-
ação Lato Sensu em Moda e Mercado” 
realizado pela Faculdade Senai da Paraí-
ba, que  está com as inscrições abertas. 
O curso busca capacitar profissionais 
nas funções de gerenciamento, plane-
jamento, acompanhamento, operacio-
nalização de atividades relacionadas 
aos processos produtivos do vestuário 
e da moda imprescindível para forma-
ção de um profissional que atenda aos 
anseios do mercado de trabalho. Este 
curso é direcionado aos profissionais 
que atuem na área do vestuário e da 
moda como designers, estilistas, em-
presários ou profissionais que estejam 
ligados a qualquer processo produtivo 
do vestuário e egressos de cursos re-
lacionados a área de vestuário e moda.

Compra pode ser feita 
apenas para uso próprio e 
para tratamento de saúde

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem a prescri-
ção médica e a importação, 
por pessoa física, de medi-
camentos e produtos com 
canabidiol e tetrahidrocan-
nabinol (THC) em sua for-
mulação, desde que exclusi-
vamente para uso próprio e 
para tratamento de saúde.

Por meio de nota, a An-
visa destacou que os produ-
tos não foram registrados 
no País e, portanto, não têm 
sua segurança e eficácia ava-
liadas e comprovadas pela 
Vigilância Sanitária brasi-
leira. A agência alertou que, 
por essa razão, os produtos 
à base de canabidiol e THC 
podem causar reações ad-
versas inesperadas.

“Muitos desses pro-
dutos não são registrados 
como medicamentos em 
seus países de origem, não 
tendo sido, portanto, avalia-
dos por qualquer autoridade 
sanitária competente. Assim 
sendo, não é possível garan-
tir a dosagem adequada e a 
ausência de contaminantes 
e tampouco prever os possí-
veis efeitos adversos, o que 
implica riscos imprevisíveis 
para a saúde dos pacientes 
que os utilizarão.”, informou.

Extraído da Cannabis 
sativa, o canabidiol, conhe-
cido como CbD, é utilizado 
no combate a convulsões 
provocadas por diversas en-
fermidades, entre elas a epi-
lepsia. Em janeiro de 2015, a 
Anvisa retirou o canabidiol 
da lista de substâncias proi-
bidas e o classificou como 
medicamento de uso con-
trolado.

Em seguida, a agência 
facilitou a importação de 
medicamentos à base de 
canabidiol. A norma pre-
vê que o paciente ou seu 
responsável legal solicite 
à Anvisa, em formulário 
próprio, uma autorização 
excepcional para a importa-
ção e utilização do produto, 
apresentando prescrição 
médica, laudo médico e de-
claração de responsabilida-
de e esclarecimento assina-
da pelo médico e paciente 
ou responsável legal.

A decisão da Anvisa foi 
publicada no Diário Oficial 
da União.  Na prática, a im-
portação de medicamentos 
à base de canabidiol e THC já 
acontece no brasil, seguindo 
os requisitos estabelecidos 
pela RDC nº17, de maio de 
2015, que incluem a exigên-
cia de “prescrição de profis-
sional legalmente habilitado 
para tratamento de saúde”.

Porém, até então, havia 
uma exigência de que a com-
posição do produto tivesse, 
no máximo, 49% de THC. 
Agora, produtos com uma 
maior porcentagem de THC 
em relação a outros canabi-
noides também são permi-
tidos.

Segundo informações 
da Agência Globo, a resolu-
ção da Anvisa foi feita para 
se adequar a uma decisão 
judicial do ano passado. A 
Anvisa afirmou que já recor-
reu e, se a decisão da justi-
ça for favorável à agência, a 
nova regulamentação será 
suspensa.

Falta de limpeza ou cuidados com a saúde dos cães, podem disseminar a doença que é transmitida através da picada do mosquito-palha

Médico morre com suspeita de 
leishmaniose visceral na Paraíba

sEtE vítimAs no Ano pAssAdo

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Morreu no último do-
mingo (20), após dez dias 
de internação com suspeita 
de leishmaniose, o médico 
pediatra josé Leonan Fer-
nandes júnior, de 47 anos, 
no Complexo Hospitalar de 
Doenças Infecto-Contagiosas 
Clementino Fraga, em joão 
Pessoa. De acordo com a di-
reção do hospital, ainda se-
rão feitos exames para com-
provar a causa da morte.  

A leishmaniose visceral 
ou calazar é a segunda doen-
ça parasitária que mais mata 
no mundo, ficando atrás ape-
nas da malária. Em 2015, fo-
ram registrados 44 casos da 
doença em humanos, com 
sete mortes, segundo dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba. Um au-
mento de mais de 100% em 
relação ao ano anterior, com 
apenas 16 casos. Esse ano, já 
foram registrados cinco ca-
sos. Falta de limpeza ou cui-
dados com a saúde canina, 
podem disseminar a doença 
que é transmitida através da 
picada do mosquito conheci-
do como mosquito-palha. Es-
tima-se que em joão Pessoa 
existam 81 mil cães, entre 
domésticos e abandonados. 
Para humanos, a doença tem 
tratamento, para os cães, a 

eutanásia é recomendada.
Com a urbanização, o 

habitat do mosquito foi sen-
do destruído já que ele é 
predominante de área rural 
e se alimenta de material 
orgânico. Ou seja, as áreas 
endêmicas são aquelas com 
maior presença de mata. Em 
joão Pessoa, estão os bairros 
do Valentina, Alto do Mateus, 
bairro das Indústrias, Alti-
plano e áreas próximas do 
Município do Conde.

Em relação aos cães 
abandonados, apesar da sua 
aparência sofrida, eles nem 
sempre estarão infectados 
com o calazar. É preciso ob-
servar atentamente. Apesar 
desses animais estarem mais 
expostos ao mosquito por cir-
cularem em diversas áreas, 
Suely Ruth é veterinária sani-
tarista da CVAZ, e afirma que 
a maioria dos animais que se 
encontra no centro são ani-
mais domiciliados.

A Zoonose orienta que 
as pessoas não levem seus 
cães para locais onde a in-
cidência de leishmaniose é 
alta, para que eles não sejam 
expostos ao mosquito. O me-
lhor, seria adotar um gato, já 
que ele não entra na cadeia 
de transmissão.

Exame
Assim que determina-

dos os sintomas, orienta-se 

que o dono deve levar seu 
animal até o centro para que 
lá, eles possam realizar os 
exames adequados. Em pri-
meira instância é realizado 
o teste rápido, onde é feita a 
coleta de sangue. O kit é dis-
ponibilizado pelo Ministério 
da Saúde.

A partir do momento 
em que ele apresenta resul-
tado reagente, esse material 
é enviado para o Laborató-
rio Central de Saúde Pública 
da Paraíba (Lacen-PB) e é 
feito um exame bioquímico 
chamado, método de ELISA. 
Este é confirmatório. Assim 
que sair a confirmação do 
método de ELISA, Nilton diz 
que a obrigação da Zoonose 
é a prática de eutanásia nes-
se animal.

Tratamento
Apesar de grave, a 

leishmaniose visceral (LV) 
tem tratamento para os hu-
manos. Ele é gratuito e está 
disponível na rede de servi-
ços do Sistema Único de Saú-
de. Porém, não existe cura 
para a leishmaniose visceral 
canina. Há apenas tratamen-
to para atenuar os sintomas.

Segundo Nilton Guedes, 
gerente da CVAZ, a legislação 
do Conselho de Medicina Ve-
terinária diz que a eutanásia 
(medida que acelera a morte 
sem sofrimento) tem de ser 

realizada, porque o animal 
continuará sendo reservató-
rio da doença e infectando 
mosquitos, que por sua vez, 
irão infectar humanos.

Serviços CVAZ
O Centro de Vigilância 

Ambiental e Zoonose forne-
ce a esterilização de animais 
gratuitamente, a fim de que 
seja controlada a reprodu-
ção de animais e a disse-
minação de doenças como 
a leishmaniose. A medida 
também evita a prática de 
abandono de animais.

A adoção é outro servi-
ço realizado pelo centro. Há 
um desejo de estimular a 
adoção, principalmente para 
pessoas idosas, que são as 
pessoas que mais necessi-
tam de companhia e podem 
cuidar do animal com maior 
afinco. “Nada melhor do que 
um cão ou um gato para ter 
em casa ou caminhar”, indica 
o gerente.

Importante
A doença não é con-

tagiosa nem se transmite 
diretamente de uma pes-
soa para outra, nem de um 
animal para outro, nem dos 
animais para as pessoas. 
A transmissão do parasita 
ocorre apenas através da 
picada do mosquito fêmea 
infectado.

Saiba maiS

Para quem deseja realizar a cas-
tração ou adotar algum animal, basta 
se direcionar ao Centro de Zoonose 
que fica na avenida Walfredo ma-
cedo brandão, n° 100, no bairro dos 
bancários. O telefone para contato é 
o (83) 3218- 9357.

Fique atento
a Zoonose pede para que se 

atente aos sintomas e que o animal 
seja encaminhado ao centro em caso 
se suspeita. São eles:

n Queda de pelo
n Ferimentos que não cicatrizam
n Crescimento excessivo de 

unhas
n Olhos vermelhos e secreções
n barriga inchada
n atrofia muscular e sangra-

mento nasal
n apatia e falta de apetite
n Sangramento intestinal

prevenção
apesar de não ser 100% garanti-

do, o CVaZ indica a prática de algu-
mas medidas para prevenir a doença. 
basta seguir as dicas:

n manter a casa limpa
n Retirar todo material orgânico 

do quintal (raízes, frutas, folhas), 
evitando criadouros de insetos

n Colocar telas nas janelas
n Embalar sempre o lixo
n Cuidar bem da saúde do cão
n Evitar soltar os animais no 

período em que os mosquitos estão 
ativos, ou seja, por volta das 16h
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Concurso público
Azul Linhas Aéreas 
investe US$ 100 mi

São Paulo (AE) - A Azul Linhas 
Aéreas investirá aproximadamente 
US$ 100 milhões em títulos conver-
síveis em ações preferenciais da TAP 
Portugal, com o direito de deter apro-
ximadamente 40% do valor econômi-
co da aérea portuguesa na ocasião da 
conversão do título e após aprovação 
da Autoridade Nacional da Aviação 
Civil de Portugal. Segundo nota da 
Azul, enviada à imprensa, esse in-
vestimento decorre do acordo de US$ 
450 milhões do HNA Group anunciado 
ao final de 2015, quando o conglome-
rado chinês concordou em se tornar 
acionista da Azul com 23,7% do valor 
econômico da companhia. O aporte na 
portuguesa foi um requisito do acordo 
entre Azul e HNA Group.

Inadimplência com 
cheque atinge 2,27%

Em todo o País, o percentual 
de cheques devolvidos pela segun-
da vez por insuficiência de fundos 
fechou fevereiro em 2,27%. Segun-
do a empresa de consultoria Serasa 
Experian, foi o segundo maior índice 
de inadimplência para o mês de feve-
reiro de toda a série histórica, inicia-
da em 1991. O maior valor para um 
mês de fevereiro havia sido a devo-
lução de 2,32% do total de cheques, 
registrada em 2009. No mês de 
janeiro deste ano, foram devolvidos 
2,41%. Em fevereiro de 2015, o índi-
ce chegou 2,19%. Segundo os eco-
nomistas da Serasa, o nível elevado 
da inadimplência com cheques em 
fevereiro último é decorrente da alta 
dos índices de desemprego no País, o 
que afetou a geração de renda.

Mercado estima 
inflação de 7,43%

Venda anual de 
tablets cai em 2015 

Analistas e investidores do 
mercado financeiro reduziram ontem  
(21) pela segunda semana seguida 
a estimativa de inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). A nova perspectiva agora 
é de 7,43% ante os 7,46% previstos 
anteriormente. Para 2017, a estima-
tiva segue em 6%, de acordo com o 
boletim Focus, publicação divulgada 
semanalmente às segundas-feiras 
pelo Banco Central (BC), com base 
em projeções de instituições finan-
ceiras para os principais indicadores 
econômicos. O cálculo inflacionário 
permanece distante do centro da 
meta de 4,5% e, neste ano, supera 
o teto de 6,5%. Em 2017, o limite 
superior da meta em 2017 é 6%.

A projeção para a taxa bási-
ca de juros, a Selic, permanece em 
14,25% ao ano, em 2016.

A venda de tablets no Brasil 
caiu em 2015 pela primeira vez 
desde que os aparelhos começaram 
a ser comercializados no País, em 
2010, de acordo com estudo da IDC 
Brasil. No ano passado, foram vendi-
dos cerca de 5,8 milhões de unida-
des, recuo de 38% na comparação 
com 2014. A perspectiva para 2016 
continua de retração, de 29%.

Desde 2010, quando os ta-
blets surgiram no Brasil, o mercado 
apresentou taxas de crescimento 
na comparação ano a ano, informou 
a IDC Brasil. Em 2015, no entanto, a 
queda chegou a 38% frente aos 9,5 
milhões de dispositivos comerciali-
zados em 2014. Do total de tablets 
vendidos em 2015, 5,734 milhões 
(98,8%) foram modelos convencio-
nais e 111 mil (1,2%), notebooks 
com telas destacáveis

Provas serão realizadas no 
dia 8 de maio nos turnos 
da manhã e da tarde

Foram abertas ontem e 
seguem até o dia 8 de abril as 
inscrições para o concurso 
público promovido pela Pre-
feitura de Santa Rita. Serão 
473 vagas ofertadas, distri-
buídas nas áreas da Educa-
ção, Saúde e Infraestrutura, 
para os níveis fundamental, 
médio e superior.

As taxas de inscrição vão 
de R$ 50 a R$ 80 e podem ser 
feitas presencialmente ou 
pela internet.

Para as inscrições pre-
senciais, o candidato deverá 
procurar a sede da Prefeitura 
de Santa Rita, Rua Juarez Tá-
vora, 93, no centro da cidade.

Para inscrições pela in-
ternet, baixar o edital e im-
primir o cartão de inscrição, 
o candidato deverá acessar o 
link facetconcursos.com.br.

No edital estarão todas as 
informações em detalhes: car-
gos, requisitos para inscrição, 
quantidade de vagas, valores 
das taxas de inscrição, conteú-
do programático, formulário 
de recursos, entre outros tópi-
cos. As provas serão aplicadas 
no dia 8 de maio de 2016, te-
rão 3 horas de duração e se-
rão divididas em turnos: pro-
vas referentes aos cargos que 
têm os níveis fundamental e 
médio como requisito acon-
tecerão pela manhã, para os 
cargos com nível superior 
como requisito, as provas 
ocorrerão à tarde.

Brasília
Agência Brasil

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou on-
tem (21) que o pessimismo vem 
diminuindo entre empresários 
da construção. De acordo com 
dados da Sondagem Indústria 
da Construção, o índice de evo-
lução do nível de atividade no 
setor passou de 33,6 pontos em 
janeiro para 35,2 pontos em fe-
vereiro.

O indicador de número de 
empregados variou de 33,8 pon-
tos para 35,5 pontos no período. 
O índice varia de 0 a 100 e va-
lores abaixo de 50 pontos sina-
lizam retração da atividade e do 
emprego.

O nível de atividade efetivo-

-usual [comum ao mês] registrou 
25,3 pontos em fevereiro e foi o 
menor da série histórica iniciada 
em dezembro de 2009. A utiliza-
ção da capacidade de operação 
(UCO) manteve-se estável em 
fevereiro frente a janeiro, em 
56%, com 4 pontos percentuais 
abaixo do registrado em feverei-
ro de 2015 e 10 pontos percen-
tuais abaixo da média histórica, 
informou a CNI.

A CNI informou também 
que, pelo segundo mês conse-
cutivo, houve redução do pessi-
mismo entre os empresários do 
setor. Em março, o índice de ex-
pectativas para o nível de ativi-
dade registrou 40,6 pontos. Em 
fevereiro, foi de 39,8 pontos.

O índice de perspectivas 
para compra de insumos e ma-

térias-primas subiu de 38,1 pon-
tos em fevereiro para 39,3 pon-
tos neste mês. O indicador de 
expectativas para o número de 
empregados foi de 38,5 pontos 
para 39,2 pontos no período. 
O único índice que se manteve 
estável, segundo a CNI, foi o de 
expectativas de novos empre-
endimentos e serviços, em 38,1 
pontos. Valores abaixo de 50 
pontos sinalizam pessimismo.

Em março, a intenção de in-
vestimentos no setor registrou 
23,5 pontos e é o menor nível 
da série histórica iniciada em 
novembro de 2013. A Sondagem 
Indústria da Construção foi feita 
entre os dias 1º e 10 deste mês 
com 593 empresas, das quais 183 
de pequeno porte, 267 médias e 
143 grandes.

Pessimismo cai entre empresários 
da construção, revela pesquisa

ConfederAção nACIonAL dA IndúStrIA

De acordo com a CNI, o índice de evolução do nível de atividade na indústria da construção cresceu no mês de fevereiro

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa 
(Sine-JP) disponibiliza 100 
vagas em empresas da Ca-
pital. Foram abertos, nesta 
semana, dez postos de tra-
balho para auxiliar de de-
pósito e outros dez para au-
xiliar de linha de produção. 
Não é preciso ter experiên-
cia para concorrer às duas 
funções. 

Outro destaque é a dis-
ponibilidade de oito oportu-
nidades para embaladores à 
mão. As vagas são exclusivas 
para pessoas com deficiên-
cia. É preciso ter experiência.

O comércio reduziu para 
10 as vagas de vendedores. 
A escolaridade exigida varia 
de Ensino Médio ao Superior 
completo. Para uma das va-
gas não é necessário ter ex-
periência.

Nos bares e restauran-

tes da capital, há vagas para 
auxiliar de cozinha (três), 
cozinheiro de restaurante 
(duas), pizzaiolo (duas) e 
chef de cozinha (uma).

Também tem oportuni-
dades para técnico mecânico 
de equipamentos médicos 
e odontológicos (cinco), as-
sistente externo (quatro), 
auxiliar de limpeza (três), 
manicure (três), serralheiro 
(três), técnico de refrigera-
ção (três), mecânico de má-
quina agrícola (duas) e ope-
rador de caixa (duas).

Ensino Superior
Nesta semana, há uma 

vaga para as seguintes fun-
ções: assistente social, auxi-
liar administrativo, jornalista 
e pedagogo. Para concorrer, é 
preciso ter Ensino Superior 
incompleto e seis meses de 
experiência.

Sine-JP oferece 100 
vagas de emprego

nA CApItAL

Victor Martins

Brasília (AE) - O diretor 
de Assuntos Internacionais 
e de Gestão de Riscos Cor-
porativos do Banco Central, 
Tony Volpon, afirmou ontem, 
21, em Kyoto, no Japão, que 
o ajuste cambial no Brasil, a 
melhora das contas externas 
e o elevado nível das reservas 
internacionais diminuem o 
risco de calotes pelo País. Ele 
não usou o termo calote, mas 
disse que os fatores listados 
por ele são uma "poderosa 
combinação" que diminui o 
risco de o Brasil não honrar 
o que deve aos investidores 
estrangeiros, o que, por sua 
vez, tem servido como um 
contraponto às incertezas 
fiscais. 

A fala de Volpon ocorreu 
durante palestra no "35th 

Central Bankers Seminar 
(CBS)", organizado pela No-
mura Securities.

Segundo o diretor, essa 
visão positiva que os estran-
geiros podem ter em função 
do ajuste nas contas externas 
não reduz a necessidade de 
uma consolidação fiscal no 
País. "Ter mais tempo para 
fazer o que é necessário não 
pode ser confundido com 
o não ter que fazer o que é 
preciso", disse em referência 
a dificuldade do Brasil em 
resolver os problemas nas 
contas públicas. Para Volpon, 
o ajuste fiscal é o único que 
está atrasado e, na avaliação 
dele, quando feito trará im-
pactos para o crescimento 
por meio do canal da con-
fiança. 

Ele afirmou ainda que, 
apesar de alguns avanços, o 

desempenho econômico do 
Brasil desapontou em 2015. 

Volpon tentou ainda ser 
otimista e disse que, sem di-
minuir os problemas pelos 
quais o Brasil têm passado, a 
visão de que não foi feito pro-
gresso em 2015 está errada. 
"Da perspectiva do processo 
de ajuste necessário, muito 
aconteceu que pode servir 
como base para a recupera-
ção econômica se as escolhas 
de políticas certas foram fei-
tas", disse. 

Volpon afirmou ainda 
que há um grande pessimis-
mo sobre o quanto a eco-
nomia pode crescer após o 
ajuste externo, monetário e 
fiscal. Ponderou, no entanto, 
que os investidores precisam 
ter cuidado para não come-
ter o erro do excesso de pes-
simismo. 

Reservas reduzem risco de Brasil 
não honrar compromissos, diz BC

InVeStIdoreS eStrAnGeIroS

foto: Clarice Tenorio Barretto/Agência Brasil

Prefeitura de Santa Rita abre inscrições para 473 vagas

As taxas de 
inscrição vão 
de R$ 50 
a R$ 80 
e podem 
ser feitas 
presencialmente 
ou pela internet
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   A médica Eutília Freire e seu marido, Arnaldo Corrêa Medeiros, diretor do 
Hospital Universitário, estão em temporada na Itália, festejando 20 anos de casados.

FOTOS: Goretti Zenaide

   Já os estimados Fátima e Donato Braga comemoram 40 anos de casados 
na Serra Catarinense. Com eles estão os amigos Maria Lúcia e Ridalvo Costa.

Um brinde à vida: Lúcia Bezerra, Elcyr Aguiar e Cely Furtado

A anfitriã Palowa Borborema Arcoverde com as amigas Ildenir Palitot e Glaucia Silveira e o filho 
Moacyr Arcoverde

Irene Dias, Eliane Andrade, Lúcia Padilha, Palowa Arcoverde, Céu Palmeira e Patrícia Sales

“Impossível governar 
com este Congresso. 
É mister que ele 
desapareça para a 
felicidade do Brasil”

“O Brasil é um país 
geométrico...tem problemas 
angulares, discutidos 
em mesas redondas, por 
bestas quadradas”

MARECHAL DEODORO DA FONSECA MARIANA ALBERTINI

Roziane Coelho, Roberta Aquino e Stella Barros também marcaram 
presenças na recepção dos Arcoverde

Baleias Orcas
EM SUAS redes 

sociais, o parque 
aquático Sea World, 
nos EUA, comunicou 
que não vai mais usar 
baleias orcas em suas 
atrações e que esta 
será a última geração 
delas no parque.

Após muitas 
críticas de ONGs de 
defesa dos direitos 
animais, o Sea World 
informou que não vai 
mais promover a re-
produção dos animais 
que já estão em cati-
veiro e nem capturar 
novos mamíferos.

FOI REGADO de deliciosas iguarias que a grande dama 
Palowa Arcoverde e seu filho Moacyr Arcoverde receberam 
amigas leais para bons bate papos, antes dela viajar para 
uma temporada em Paris, para onde vai em início de abril.

O almoço teve cardápio dos deuses, preparado com 
esmero por Moacyr que demonstrou todos seus dotes 
como um verdadeiro chef, tanto é que pretende, no futuro, 
ter seu próprio restaurante, com pouquíssimos lugares, um 
piano de cauda e as delícias que tão bem sabe fazer. O 
nome do restaurante, ele já disse, será “Severino”.

Almoço dos deuses

Dois Pontos
  A NYC & Company, o guia turístico 
de New York divulga que a cidade pre-
tende fechar 2016 com um novo redorde 
de 59,7 milhões de visitantes.
  Com 108 mil leitos de hotéis, 
a expectativa vai superar em mais 
de 1,4 milhão o número de turistas 
registrados no ano passado.

Cidade Madura
BACANA! Na última 

sexta-feira o governador 
Ricardo Coutinho entre-
gou mais um Condomínio 
Cidade Madura, voltado 
totalmente para as ne-
cessidades dos idosos da 
Paraíba.

Depois de João Pes-
soa e Campina Grande, 
agora foi a vez da cidade 
de Cajazeiras ganhar o 
empreendimento, onde 
foram investidos R$5 
milhões na obra, com 40 
unidades habitacionais, 
unidade de Saúde, Cen-
tro de Vivência e praça, 
construídas pela Cehap 
e que vão proporcionar 
melhor qualidade de vida 
aos idosos da região.

COMEÇAM AMANHÃ as inscrições para o programa 
Parlamento Jovem Brasileiro 2016, realizado anualmente 
pela Câmara dos Deputados com o objetivo de possibi-
litar aos alunos do Ensino Médio, de escolas públicas e 
particulares, a vivência do processo legislativo nacional.

Serão selecionados 78 alunos que são empossados 
como deputados jovens naquela Câmara, que desenvolve-
rão habilidades de argumentação e respeito à diversidade 
de opiniões.

Parlamento Jovem

   A Defensoria Pública em João Pessoa em parceria com a UFPb está 
contando agora com um Núcleo de Mediação, iniciativa que tem ajudado as pessoas a 
encontrarem uma solução para os conflitos evitando a judicialização dos processos.

Unimed JP
EM DISPUTA acirra-

da o médico Demóstenes 
Cunha Lima venceu as 
eleições para presidente 
da Unimed JP, realizadas 
no último sábado no Trop-
ical Hotel Tambaú. A nova 
direção terá ainda Mário 
Toscano (Gestor de Provi-
mento de Saúde), Laércio 
Ataíde (diretor financeiro), 
Alexandrina Lopes (di-
retora administrativa) e 
Gláucio Nóbrega (superin-
tendente).

Queda em Idosos
A FISIOTERAPEUTA 

paraibana Andrea Cavalcan-
ti, radicada em São Paulo, 
a convite da diretora do 
Iesp, Erika Marques, virá em 
maio a João Pessoa para 
uma palestra sobre “Que-
das em Idosos” no audi-
tório “Professor William Pi-
nheiro” naquela faculdade.

A palestrante é espe-
cialista em Gerontologia e 
Fisioterapia Hospitalar pelo 
Hospital Albert Einstein de 
São Paulo.

Helena Ribeiro Coutinho, Palowa Arcoverde e Selda Falcone

O INSTITUTO DO Patrimônio Histórico Nacional na 
Paraíba, com apoio da Prefeitura de Cabedelo realiza in-
tervenções nas Ruínas de Almagre, em Ponta de Campina.

O monumento, que passa por um processo de recu-
peração e restauração pelo Iphan, tem sua igreja em estilo 
barroco, construída no Século XVI, durante a conquista do 
território e catequização dos indígenas da Paraíba. O púl-
pito de Almagre é tido pela Unesco como único no mundo 
e um dos poucos relacionados à missão indígena paraibana.

Ruínas de Almagre

   Na Funad, sob o comando de Simone Jordão,  acontece hoje o II Semi-
nário Sobre Síndrome de Down dentro da programação que comemorou ontem 
o Dia Internacional da Síndrome de Down.  A fisioterapeuta Daniela Barbosa 
Suassuna ministra hoje palestra sobre os benefícios dos ambientes inclusivos 
para as crianças.

Engenhe i r a  A l z i r a 
Pitanga, geólogo Johannes 
Zenaide, empresárias Eveline 
César Teixeira de Carvalho e 
Juliana Carvalho, advogado 
João Agripino Maia, agro-
pecuarista José Buarque 
Gusmão Neto, sra. Maria 
Iolanda Escorel, executivo 
Eribaldo Couto.
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Futebol Solidário 
arrecada alimentos para 
o Hospital Padre Zé

botafogo

Na bronca com a arbitragem
FotoS: tVtorcedor/Divulgação

Após o clássico, time se 
prepara visando o jogo 
de amanhã com o Sport
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A nona rodada do Campeonato Paraibano 
prometia muito, mas acabou sendo um fracas-
so. A briga por vagas nas duas pontas da tabela 
nivelou, por baixo, até os jogos que prometiam 
ter um maior índice técnico. No final de tudo, 
faltou gol e futebol, mas sobrou violência, den-
tro e fora de campo, sobretudo no clássico dos 
invictos, entre Botafogo e Campinense.

A rodada serviu para reforçar a tese de 
que o Campeonato Paraibano é realmente um 
dos mais disputados do País. O nivelamento 
das equipes é muito grande, só que por baixo. 
O nível técnico dos clubes é baixíssimo, até 
mesmo daqueles que têm uma folha salarial 
mais alta. Não é a toa que quando enfrentamos 
as boas equipes da região Nordeste, quase 
sempre nos damos muito mal.

No domingo estava de folga e fui ao está-
dio com meu filho, como um simples torcedor, 
em busca de um grande espetáculo entre Bota-

fogo e Campinense, afinal são as duas melho-
res equipes disparadas do futebol paraibano, 
invictas e melhores colocadas nos grupos. O 
que vi foi violência, dentro e fora do gramado, 
além de uma arbitragem lastimável. Zero foi o 
placar da partida e a nota do jogo também, que 
teve poucos minutos de um bom futebol.

Mais uma vez, vi as cenas lamentáveis dos 
torcedores do Botafogo brigando entre si, nas ar-
quibancadas, obrigando a polícia a agir com rigor. 
Aliás, nota dez para a polícia, que foi brilhante , 
dentro e fora do estádio, reprimindo a violência, e 
evitando confrontos que poderiam até tirar vidas. 
Infelizmente, o número de marginais infiltrados 
entre os torcedores era muito grande. Muitos 
deles, sequer, assistiram o jogo. Muitos ficaram 
brigando, ou tentando brigar, fora do estádio, 
e quando entraram, fizeram o mesmo com os 
torcedores do próprio clube do coração.

Dentro de campo, o que vi foi uma arbitra-

gem acabar com a partida. O gol lícito do Bota-
fogo, anulado erroneamente pela arbitragem, 
criou um clima de guerra entre os jogadores, 
o que não se justifica, mas foi o que aconteceu. 
A partir daí, o que se viu foi troca de ofensas e 
muitos lances violentos entre os atletas. O re-
sultado foi que a partida caiu no nível técnico, e 
foram registradas quatro expulsões. 

Para completar o show de amadorismo, 
nossos dirigentes entraram no clima, invadi-
ram o gramado, e só foram as vias de fato com 
a arbitragem, e entre eles próprios, graças a in-
tervenção da polícia e da turma do deixa disso. 
Foi um duro golpe no nosso pobre futebol, que 
comemorava no final de semana, a boa notícia 
da inclusão de mais um clube paraibano no 
Campeonato Brasileiro da Série D.

Saindo do clássico Botafogo e Campinen-
se, ao analisar a rodada completa, vemos que 
em cinco jogos, foram marcados apenas 3 gols. 

É pouco demais para o torcedor que passou a 
semana esperando para ver um bom futebol, e 
que pagou para ver isso. 

Depois de tantos empates e tanta falta de 
gol, a rodada serviu para apontar mais um clube 
que irá participar do quadrangular da morte. O 
Santa Cruz, ao perder para o Atlético, se juntou 
ao próprio clube de Cajazeiras, na luta contra o 
rebaixamento. O Esporte, após o empate com 
o Auto Esporte, dentro de casa, praticamente 
também encaminhou a sua participação no 
quadrangular. A última vaga ficará entre o Sousa 
e o Auto Esporte. A decisão sairá na próxima 
rodada.  Na parte de cima da tabela, Botafogo 
e Campinense já estão garantidos, o Treze e o 
Paraíba praticamente carimbaram o passaporte 
para a próxima fase. Matematicamente, ainda 
não estão garantidos, mas só uma série de 
coincidências tiram os dois clubes do G3. Resta 
a Sousa e Auto Esporte, a briga pela última vaga.

Futebol nota zero

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Um dia após o clássico 
contra o Campinense, o assun-
to em discussão na Maravilha 
do Contorno foi o gol de Plínio 
anulado pela arbitragem, no 
último domingo. Segundo os 
botafoguenses, o zagueiro saiu 
de trás, antes do lançamento, e 
por isto, estava em condições 
normais. O próprio técnico Ita-
mar Schulle reconheceu que 
o trio de arbitragem teve uma 
atuação desastrosa e influiu no 
resultado da partida.

"Não quero dizer aqui 
que a arbitragem agiu de má 
fé. Acho até que era um trio 
capacitado, com currículo para 
um clássico, mas assim como 
acontece com um jogador, 
eles tiveram uma tarde e noite 
muito infeliz. E os erros foram 
decisivos para que a partida 
terminasse empatada em zero 
a zero", disse o treinador.

Segundo Itamar, o Bota-
fogo fez uma partida brilhante 
no primeiro tempo, quando 
marcou em cima o adversário, 
e tomou a iniciativa do jogo. 
"Nós jogamos muito bem o 
primeiro tempo, e se não fosse 
o erro da arbitragem, sairía-
mos de campo com a vitória. 
No segundo tempo, depois das 
expulsões, o time não foi tão 
bem, e o adversário jogou me-
lhor", disse o treinador.

Hoje, Itamar vai coman-
dar um coletivo para definir o 
time que vai enfrentar o Sport, 
amanhã na Ilha do Retiro, em 
Recife, pela última rodada da 
fase de classificação da Copa 
do Nordeste. O Belo tem re-
motas chances de classifica-
ção. Precisa vencer o Sport 
por uma diferença de três gols, 
e ainda torcer pelo empate de 
River e Fortaleza, para seguir 
na competição.

Com uma tarefa quase 
que impossível, o próprio Ita-
mar já não acredita nesta clas-
sificação e foca os objetivos no 
Campeonato Paraibano, e na 
passagem para a próxima fase 
da Copa do Brasil. Ele não con-
firmou, mas há comentários, 
que o treinador possa escalar 
um time misto, contra o Sport, 
poupando alguns titulares para 
os próximos jogos do Paraiba-
no. Jogadores como Carlinhos e 
Muller Fernandes devem jogar 
porque não jogam o Botauto.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A nona rodada da 
fase de classificação do 
Campeonato Paraibano 
foi a que apresentou o 
menor número de gols de 
toda a competição. Nos 
cinco jogos disputados, 
apenas três gols foram 
marcados.  Outro dado 
curioso é que apenas 
uma equipe conseguiu 
vencer, que foi o Atlético. 
O Trovão Azul derrotou 
o Santa Cruz por 1 a 0, 
em partida disputada no 
Estádio Perpetão, em Ca-
jazeiras. Nesse jogo, foi 
definida a segunda equi-
pe que irá participar do 
quadrangular da morte. 
Com a derrota, o Santa 
Cruz não tem mais chan-
ces de classificação no G3 

do Grupo A, com apenas 
8 pontos. As outras duas 
vagas para disputar o 
torneio que vai apontar 
os rebaixados para a Se-
gunda divisão será defi-
nida entre Esporte, Sousa 
e Auto Esporte.

Na ponta de cima da 
tabela, o Campinense, 
após o empate em zero a 
zero com o Botafogo, no 
Almeidão, permaneceu 
na liderança do Grupo B, 
e de todo o campeonato, 
agora com 21 pontos. O 
Belo também continua 
como líder do Grupo B, 
com 19 pontos. Estas são 
as únicas equipes classifi-
cadas antecipadamente. 

Na briga pelo G3 do 
Grupo A, estão o Para-

íba, após o empate em 
zero a zero com o Tre-
ze, ocupando a segunda 
posição, com 11 pontos. 
Seguindo, vem o Auto 
Esporte, que empatou 
em 1 a 1 com o Esporte, e 
também tem 11 pontos. 
O Sousa está em quarto, 
com 10, e na lanterna, o 
Santa Cruz com 8 pontos. 

No Grupo B, as duas 
vagas restantes estão 
sendo disputadas por Tre-
ze, com 12 pontos, em se-
gundo lugar. O CSP vem 
em terceiro lugar, com 
10 pontos, após o empa-
te em zero a zero com o 
Sousa, e o Esporte está 
na quarta posição, com 
9 pontos, após o empate 
em 1 a 1 com o Auto.

Santa se garante no Torneio da Morte Classificação do Paraibano 2016

Grupo A 
Times PG J V E D SG
10  Campinense  21  9 6 3 0 17  
20  Paraíba 12 9 3 3 3 -2 
30  Auto Esporte  12 9 3 3 3 -5 
40  Sousa  11  9 2 5 2 1  
50  Santa Cruz 8 9 2 2 5 -5

Grupo B
10  Botafogo  19  9  5 4 0 12  
20  Treze 12  9  3 3 3 0  
30  CSP 10 9 2 4 3 1  
40  Esporte 9 9 2 3 4 -10  
50  Atlético Cajazeiras 5 9 1 2 6 -9

 
l Classificados às Quartas de Final - l Quadrangular do Rebaixamento

Última rodada - domingo - 27/3
Auto x Botafogo

Campinense x Treze
Santa Cruz x CSP

Sousa x Atlético
Paraíba x Esporte

Os dois times apresentaram um futebol bem abaixo da qualidade técnica dos jogadores, principalmente no segundo tempo após as quatro expulsões

Muita confusão no jogo envolvendo Botafogo e Campinense. A anulação de um gol, considerado legítimo pelos botafoguenses, gerou grande revolta no Estádio Almeidão



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2016

Pernambucana bate recorde e 
garante vaga nas Olimpíadas
Erica Sena, da marcha 
atlética, ganhou a prata 
em disputa na Eslováquia

A Paraíba vai ter agora 
duas vagas para o Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D. Uma grande conquista e 
de parabéns o presidente 
Amadeu Rodrigues com os 
demais dirigentes de outras 
federações pela iniciativa. 
E de quem será a segunda 
vaga: o terceiro colocado 
do Campeonato Estadual 
ou critério diferente a ser estabelecido pela 
Confederação Brasileira de Futebol. Ontem todos 
estavam ansiosos pela divulgação do documento 
que vai estabelecer o critério de escolha. Tem até 
gente falando em definição pelo ranking nacional 
de clubes. Será?  

Paraíba na Série D

Polêmica no clássico 
dos gols anulados

Depois de várias rodadas sem problemas pontuais 
de arbitragem eis que o final de semana foi recheado de 
polêmicas no clássico envolvendo Botafogo e Campinen-
se, as duas melhores equipes do Campeonato Paraibano. 
Um gol anotado pelo zagueiro Plínio, no primeiro tempo, 
foi o centro da discórdia e enfureceu os botafoguen-
ses porque a maioria das imagens mostradas não deixa 
clareza no impedimento e foi a gota d’água para a con-
fusão no gramado com dirigentes, repórteres, pessoas 
estranhas, tudo o que não pode acontecer num jogo de 
futebol. A anulação do assistente Márcio Freire ainda 
segue bastante questionada.

Enquanto os botafoguenses apostam na legitimi-
dade do gol, os rubro-negros dizem que o assistente 
acertou. Durma com um barulho desse.

E ainda teve outro gol anulado do Botafogo e um 
também do Campinense, esses, no entanto, sem muita 
polêmica. Tudo isso só nos leva a crer que a segunda 
fase vai ser das mais complicadas e exigirá bastante da 
Comissão Estadual de Arbitragem na escolha dos nomes 
para os jogos decisivos. Eu, particularmente, não acre-
dito em erro proposital, se é que existiu, pois o trio es-
calado estava à altura do jogo. Infelizmente não temos 
a famosa câmera do impedimento para afirmarmos que 
foi legal ou ilegal, daí os tantos questionamentos.

A última rodada, prevista para o domingo próximo, 
requer cuidados especiais, afinal mais quatro vagas 
serão confirmadas para a fase decisiva da competição já 
que Campinense e Botafogo sobram entre os adversá-
rios e se garantiram com antecedência com vantagens 
estupendas sobre os segundos colocados. Além do mais, 
seguem invictos na temporada.

Treze, CSP e Esporte brigam no Grupo B e um deles 
vai sobrar; o mesmo acontece no A com Paraíba, Auto 
Esporte e Sousa. Quem joga em casa como Sousa e 
Paraíba levam na teoria uma boa vantagem. A situação 
mais extrema é a do Auto que vai para o clássico contra 
o Botafogo e o Treze diante do favorito Campinense.

O Futebol Solidário, promovido pela Rádio Tabajara, foi 
um grande sucesso e o torcedor fez a sua parte para 
ajudar o Hospital Padre Zé com a doação de mais de 10 
toneladas de alimento. Uma grande ação social.

Torcedor de parabéns

Um jogo de baixo nível 
técnico no Pacaembu e que 
mostrou como Flamengo e 
Fluminense estão jogando 
mal. Muitas estrelas(?) em 
campo e um futebol de 
baixíssima qualidade.

Fla-Flu
Esse torneio da morte do 
Estadual vai ser duro. Dois 
clubes já estão garantidos: 
Santa Cruz e Atlético de Ca-
jazeiras. Mais dois virão da 
última rodada que vai acon-
tecer no fim de semana.

Rebaixamento

A rodada de amanhã da Copa do Nordeste vai apontar os 
outros seis classificados para as quartas de final - Bahia 
e Campinense já estão garantidos. Serão mais três clubes 
como primeiro de grupo e mais três melhores segundos 
colocados. Matematicamente até o Botafogo está no 
páreo, mas é difícil golear o Sport em Recife.

Copa do Nordeste

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A marchadora pernam-
bucana Erica Sena, que faz 
parte do programa Bolsa 
Atleta do Ministério do Es-
porte, conquistou a medalha 
de prata na terceira etapa da 
IAAF Race Walking Challen-
ge 2016, disputada no últi-
mo sábado, na cidade de Du-
dince, na Eslováquia. Mais 
do que o pódio, a brasileira 
bateu o seu próprio recor-
de sul-americano dos 20km 
de marcha atlética, com 
1h28min22 e ratificando ín-
dice para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016.

Com o resultado, Erica 
melhorou em mais de um 
minuto o recorde anterior, 
que era de 1h29min37 e ha-

via sido obtido no mesmo 
circuito, em 21 de março do 
ano passado. Sexta coloca-
da no Mundial de Pequim e 
medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto, 
ambos em 2015, a pernam-
bucana é uma das esperan-
ças do País no atletismo 
para as Olimpíadas do Rio. 
Na mesma prova, Cisiane 
Dutra ficou em 23º lugar, 
com 1h37min42. Ela tam-
bém está qualificada para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

 Também na Eslováquia, 
mais dois atletas assegu-
raram qualificação para as 
Olimpíadas na marcha atlé-
tica. Jonathan Riekmann, 
nos 50km, e Moacir Zim-
mermann, nos 20km, ambos 
da AABLU-SC. Riekmann, 
que fez um estágio de trei-
namento em altitude no 

México, quebrou o recorde 
brasileiro da prova ao ter-
minar em 19º lugar, com 
3h55min26.

 O recorde anterior era 
de Mário José dos Santos 
Junior, desde 21 de março 
de 2015, com 3h55min36. 
Agora, três atletas têm 
índice olímpico na pro-
va: Riekmann, Mário José 
(BM&FBovespa-SP) e Caio 
Bonfim (CASO-DF), que nes-
se sábado ficou em 35º lugar, 
com 4h10min04. “Ele estava 
bem até o km 35, mas sentiu 
os efeitos do frio e acabou 
ficando para trás”, disse o 
técnico e pai do atleta, João 
Sena Bonfim. “Ele participou 
da prova como mais uma 
etapa do treinamento para 
os 20km da Olimpíada”, con-
cluiu o treinador. 

 Outros brasileiros par-

ticiparam dos 50km: Clau-
dio Richardson dos Santos 
(AABB Currais Novos-RN) 
terminou em 44º lugar, com 
4h55min55, enquanto Sa-
mir César Sabadin (Curitiba 
SMELJ-PR) foi desqualifica-
do. Luiz Felipe dos Santos 
(ASSEM-SP) e Rudney Dias 
Nogueira (USIPA-MG) aban-
donaram.

 Nos 20km, Moacir Zim-
mermann terminou o per-
curso em 1h22min43, na 13ª 
colocação, superando o índi-
ce olímpico de 1h24min00. 
“Estou feliz porque alcancei 
o meu objetivo imediato. 
Agora, é focar na Olimpía-
da”, disse o catarinense Caio 
Bonfim, sexto colocado no 
Mundial de Pequim 2015 e 
bronze no Pan de Toronto, 
também está qualificado 
para os Jogos nos 20km.

A pernambucana Erica Sena à frente do pelotão no início da  terceira etapa do IAAF Race Waljking Challenge na cidade de Dudince

Brasil domina o 
nado em torneio
disputado no 
fim de semana

A seleção brasileira de 
nado sincronizado encerrou 
a participação no Sul-Ameri-
cano de Esportes Aquáticos, 
no fim de semana no Centro 
Aquático Nacional, de Assun-
ção, Paraguai. O domínio verde
-amarelo foi total com o Brasil 
conquistando ouro nas provas 
olímpicas de dueto e equipe, 
e nas não olímpicas: solo, ro-
tina livre combinada (combo) 
e no dueto misto. Este último, 
disputado agora como esporte
-exibição, só deverá entrar no 
programa da competição na 
próxima edição, em 2018.

 O último dia de compe-
tição teve a prova de rotina 
livre de equipes. Com o tema 
“Carnaval”, as brasileiras mar-
caram 81,4333 pontos, dei-
xando as colombianas em se-
gundo com 78,5000. Na soma 
das coreografias livre e técni-
ca, o Brasil foi campeão com 
161,7082 pontos. A prata e o 
bronze ficaram com Colôm-
bia (155,4431) e Argentina 
(151,7484). Aliás, o Brasil fi-
cou em primeiro na maioria 
das rotinas.

O Brasil encerrou a par-
ticipação no Pré-olímpico das 
Américas, disputado em Bue-
nos Aires, na Argentina, com 
três bronzes e mais uma vaga 
olímpica. O terceiro lugar de 
Juan Nogueira (91kg), ao ven-
cer o norte-americano Cam 
Awesome por 2:1, garantiu o 
brasileiro no Rio 2016.

 Mais dois bronzes foram 
conquistados na competição. 
Um veio com a vitória de An-
dreia Bandeira (75kg) sobre 
Adelina Benitez, da República 
Dominicana, por decisão unâ-
nime dos juízes (3x0). Grazie-
le Jesus (51kg) perdeu para a 
norte-americana Virginia Fu-
chs por 3x0, mas mesmo assim 
a pugilista garantiu outro bron-
ze para o Brasil. 

 No feminino, as vagas 
olímpicas foram destinadas 
apenas às vencedoras e às vice-
campeãs. No caso de Andrea, 
que garantiu o terceiro lugar, 
caso as primeiras colocadas 
na sua categoria conquistem a 
vaga olímpica no Mundial Fe-
minino de Boxe, em maio, ela 
herda a vaga do Pré-olímpico 
das Américas.

Brasileiro conquista o bronze em
Pré-olímpico e está na Rio 2016

BOXE

 
Oito classificados
O boxe do Brasil tem um 

total de oito atletas já classifi-
cados para a próxima edição 
dos Jogos Olímpicos. Robson 
Conceição (60kg) garantiu a 
vaga no Mundial de 2015, e os 
seis pugilistas que ocuparão as 
vagas olímpicos a que o Brasil 
tem direito por ser sede dos Jo-
gos são: Adriana Araújo (60kg) 

– bronze em Londres 2012, 
Patrick Lourenço (49kg), Julião 
Neto (52kg), Robenilson de Je-
sus (56kg), Joedison Teixeira, 
o Chocolate (64kg) e Michel 
Borges (81kg). Ainda há duas 
chances de ampliar o núme-
ro de classificados brasileiros 
para o Rio 2016. No Caza-
quistão, no Mundial femini-
no e em Baku, no Azerbaijão, 
no Mundial Masculino.

Brasileiro Juan Nogueira se destacou na disputa em Buenos Aires 
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Tabata vai defender o Qatar
brasileiros pelo exterior

Jogador, que atuou no 
Santos e Campinense, nas 
Eliminatórias Asiáticas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2016

Luís Fabiano segue em alta 
na China. Sim, na Segunda Divisão 
de um País de pouca tradição no 
futebol, mas o atacante tornou a 
balançar a rede no último fim de 
semana, no sábado, em vitória do 
Tianjin Quanjian sobre o Zhejiang 
Yiteng por 5 a 2. O ex-são-pauli-
no agora soma cinco gols em duas 
partidas por lá. Mas ele não foi o 
único brasileiro a brilhar longe das 
nossas fronteiras. O meio-campista 
ex-Santos e Campinense da Paraíba, 
Rodrigo Tabata, que defende o Al 
Rayyan e foi naturalizado qataria-
no, está na lista do técnico da se-
leção local, o uruguaio Daniel Car-
reño, para jogos da próxima rodada 
das Eliminatórias Asiáticas para 
a Copa do Mundo de 2018, contra 
Hong Kong, em Doha. Será a primei-
ra vez que ele disputará partida ofi-
cial pelo Qatar. Para coroar, apesar 
da derrota por 2 a 1, Tabata marcou 
neste fim de semana, no domingo, 
contra o El Jaish.

Outro destaque foi Jonas, ata-
cante do Benfica, que comemorou a 
recente convocação à Seleção Bra-
sileira em grande estilo: com gol 
aos 48 minutos do segundo tempo, 
tento que deu a vitória ao seu time 
no Campeonato Português e o man-
teve na ponta da disputa pela Chu-
teira de Ouro de Europa. 

O time do técnico Vanderlei 
Luxemburgo lidera a Segunda Divi-
são chinesa, com duas vitórias em 
dois jogos. Na última delas, visitou 
o Zhejiang Yiteng e passeou, ven-
cendo por 5 a 2. Luís Fabiano deu 
show no jogo, marcando três vezes. 
Eleito o melhor jogador em campo, 
é o artilheiro da competição.

Já Willian José continua em 
grande fase na Espanha. Dessa vez, 
nem 10 jogadores posicionados 
dentro do gol do Real Sociedad 
conseguiram parar o brasileiro. 
Em partida válida pela 30ª rodada 
do Campeonato Espanhol, o ata-
cante encheu o pé em uma falta 

indireta e deu a vitória ao Las Pal-
mas por 1 a 0.

Rodrigo Moledo
Ex-jogador do Inter, o zagueiro 

Rodrigo Moledo foi o destaque da 
vitória do Panathinaikos sobre o 
Iraklis, por 4 a 0. No duelo, o defen-
sor balançou as redes duas vezes - 
ele nunca havia marcado pelo time 
grego. De quebra, ainda foi eleito o 
melhor jogador da partida.

Agora convocado para a Sele-
ção Brasileira, Jonas marcou mais 
uma vez em Portugal, no campeo-
nato nacional, pelo Benfica. O tento, 
anotado aos 48 minutos do segundo 
tempo de partida contra o Boavista, 
foi o seu 29º na temporada, o que 
o mantém na liderança do prêmio 
Chuteira de Ouro da Europa, conferi-
do a quem faz mais gols nas ligas do 
continente. Ele está empatado com 
Híguain e com uma bola na rede a 
mais do que Cristiano Ronaldo.

O centroavante Leandro Da-
mião finalmente teve chance como 
titular do Betis, no sábado, mas não 
correspondeu em campo. Ele per-
deu gol feito, em derrota do time 
por 1 a 0 para o Málaga. Damião 
estava livre na área para aprovei-
tar rebote de chute forte de Rubén 
Castro, mas a bola só bateu nele e 
correu pela linha de fundo. Pouco 
depois, foi substituído.

O zagueiro brasileiro David 
Luiz falhou feio na derrota do já 
campeão francês Paris Saint-Ger-
main contra o Monaco, no domin-
go. Jogando em casa, quando seu 
time perdia por 1 a 0, tentou sair 
tocando a bola dentro da área, a 
perdeu para o compatriota Fabinho 
e cometeu pênalti na sequência. O 
próprio Fabinho cobrou e fez para 
fechar a conta por 2 a 0 - vale dizer: 
o primeiro gol foi de Vagner Love.

Na Terceira Divisão da Itália, 
o brasileiro Jefferson Siqueira foi 
um dos três expulsos do Casterna 
na partida contra o Martina Fran-
ca. Com tantos jogadores a mais em 
campo, o Martina Franca buscou o 
empate por 1 a 1 aos 47 minutos do 
segundo tempo.Luís Fabiano foi o maior destaque entre os brasileiros. Ele marcou três gols atuando pelo  chinês Tianjin Quanjian

Rodrigo Tabata defende o Al Rayyan, do Qatar. Ele jogou no último domingo e marcou o gol da derrota de sua equipe

A Seleção Brasileira chegou no final 
da manhã de ontem na Granja Comary, 
em Teresópolis, para o início da prepa-
ração para as partidas contra a Uruguay 
e Paraguai válidas pelas Eliminatórias 
para a Copa de 2018. A torcida não 
marcou presença no local para rece-
ber a delegação. Além disso,  o técnico 
Dunga terá a ausência de 11 jogadores 
dos 23 convocados na primeira ativida-
de para os dois próximos compromissos. 
Entre eles Neymar.

O primeiro a chegar na Granja foi 
o volante Luiz Gustavo, que veio dire-
to. No hotel próximo ao Aeroporto do 
Galeão, além da comissão técnica, es-

tavam Douglas Costa, Filipe Luís, Lucas 
Lima, Miranda, Alisson, Willian, Renato 
Augusto, Gil, Ricardo Oliveira e Oscar. 
Os demais chegaram a noite. Na ma-
nhã de hoje será a vez de  Hulk, Jonas, 
Marquinhos, David Luiz, Alex Sandro e 
Philippe Coutinho completarem a rela-
ção de convocados. Com isso, Dunga só 
comandará a primeira atividade com 
todo o grupo apenas no segundo dia 
de preparação.

A Granja Comary também recebeu 
os ajuste finais pouco antes da chega-
da da seleção. Funcionários fizeram as 
marcações do gramado e irrigaram a 
grama. 

Jogadores se apresentam para 
jogos contra peru e paraguai

SELEÇÃO BRASILEIRA

Passada a euforia pela 
classificação antecipada para 
as semifinais do Pernambu-
cano, após goleada ante o 
América por 4×0, no sábado, 
o Sport volta todas as suas 
atenções para a primeira 
grande decisão do ano. Ama-
nhã, na Ilha do Retiro, os leo-
ninos jogam contra o Botafo-
go-PB, pela última rodada do 
Grupo D da Copa do Nordes-
te. E a calculadora já está na 
mão da torcida rubro-negra.

Faltando a sexta e últi-
ma rodada, a classificação da 
chave tem o Sport na primei-
ra posição, com oito pontos, 
duas vitórias e dois gols de 
saldo. Na vice-liderança vem 
o Fortaleza, com sete pontos, 
duas vitórias e saldo de um. 
O terceiro lugar é o Ríver-PI, 
com seis pontos, uma vitó-
ria e saldo negativo de um. 
A lanterna é do Botafogo-PB, 
com cinco pontos, uma vitó-
ria e saldo negativo de dois 
gols.

Na Ilha do Retiro, o Leão 
precisa apenas de uma vitó-
ria simples contra o Botafo-
go-PB para se classificar para 
as quartas de final da com-
petição regional. Se a par-
tida terminar empatada, os 
rubro-negros dependem de 
igualdade também no outro 
jogo do grupo, entre Ríver-PI 

Falcão diz que Sport vai jogar 
com a força máxima amanhã

COPA DO NORDESTE

e Fortaleza em Teresina. Se 
houver um vencedor no ou-
tro confronto, a situação fica 
dramática para o Sport. Em 
caso de vitória do Ríver-PI, 
a decisão vai para o saldo de 
gols. Se os cearenses triunfa-
rem, o Sport perde a lideran-
ça e vai ter que olhar os ou-
tros grupos para, quem sabe, 
entrar como um dos três me-
lhores segundos colocados.

No pior dos cenários, 
com derrota para os paraiba-
nos dentro de casa, o grupo 
fica totalmente embolado, 

com três equipes podendo 
ficar empatadas na liderança 
e o saldo de gols seria deter-
minante. “Temos um jogo de-
cisivo e precisamos ganhar 
para não correr riscos. A 
vitória contra o América foi 
importante, mas já estamos 
pensando no Botafogo-PB. 
Vamos em busca de mais 
uma classificação”, afirmou 
Falcão.

“Não dá para tirar nin-
guém com um jogo decisivo. 
Vamos jogar com a força má-
xima”, disse. 

Jonas é a novidade da seleção de Dunga para mais dois jogos válidos pelas Eliminatórias

No sábado, o Sport venceu o América-PE de goleada: 4 a 0

Fotos: reprodução



Várias toneladas de 
alimentos arrecadados 
para o Hospital Padre Zé

Ação social coberta de sucesso
futebol solidário

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 201620

 Uma grande festa marcou 
nesse domingo, no Estádio Al-
meidão, o Futebol Solidário, 
onde os torcedores doaram 
toneladas de alimentos ao Hos-
pital Filantrópico Padre Zé, na 
partida entre a seleção master 
de João Pessoa, que empatou 
com a de Campina Grande em 
0 a 0, na preliminar de Bota-
fogo e Campinense, pelo Cam-
peonato Paraibano 2016, que 
também terminou sem gols. E 
ainda podem fazer até amanhã, 
já que hoje será feita a entrega 
e a divulgação dos números 
oficiais.

O evento realizado pela 
Rádio Tabajara em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Se-
jel), arrecadou várias toneladas 
de alimentos. “A contabilidade 
oficial dos alimentos começou 
a ser feita ontem, para que pos-
samos divulgar o quantitativo 
que o Hospital Padré Zé vai re-
ceber. Essa grande ação contou 
com o incentivo também da Fe-
deração Paraibana de Futebol 
(FPF) e dos clubes Botafogo e 
Campinense”, disse a superin-
tendente da Rádio Tabajara, 

Maria Eduarda Santos.
Representando o gover-

nador Ricardo Coutinho, o 
secretário de Recursos Hídri-

cos, Meio Ambiente, Infraes-
trutura e Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, parabenizou a 
iniciativa. “A Rádio Tabajara 

está de parabéns pelo evento. 
É também um dos objetivos 
do Governo do Estado, con-
tribuir com uma instituição 

que tanto precisa de ajuda, 
que é o Hospital Padre Zé”, 
destacou Azevedo.

Para o titular da Sejel, Ti-

bério Limeira, reunir ex-atle-
tas em uma ação social mostra 
que o esporte pode ajudar a 
quem mais precisa. “Esse jogo 
de atletas veteranos, onde 
quem assistiu doou alimentos 
a uma entidade filantrópica, 
mostrou que o esporte serve 
também para uma ação social. 
Por isso, o Governo do Estado 
deu todo apoio para a reali-
zação do Futebol Solidário”, 
frisou.

No caso do empate, o time 
visitante levou o troféu comen-
tarista esportivo Fernando 
Heleno Duarte, que faleceu há 
cerca de um mês. A ex-verea-
dora Paula Frassinete, esposa 
do homenageado, fez a entrega 
da taça ao capitão da equipe 
de Campina Grande, Roberto 
Michele. 

Também estiveram pre-
sentes no Futebol Solidário, 
a presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), Cassandra Figuei-
redo; a vice-presidente da 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), Nézia Go-
mes, além do gestor do Hos-
pital Padre Zé, o desembar-
gador Júlio Aurélio Coutinho 
e do arcebispo metropolita-
no, Dom Aldo Pagotto.

Os ex-craques fizeram um jogo bastante movimentado, mas limitado pela condição física. No final do jogo um empate sem gols

O gestor do Hospital Padre Zé, Júlio Aurélio Coutinho, participou da festa ontem no Estádio Almeidão Diversas autoridades esportivas prestigiaram o evento na preliminar de Botafogo e Campinense

O Campeonato Paraibano de Kung 
Fu (masculino e feminino) terá início 
no próximo domingo, às 9h, no Giná-
sio Ronaldão, no Cristo Redentor. Mais 
de 80 atletas, nas categorias infantil, 
juvenil e sênior, de várias partes do Es-
tado estarão participando na abertura 
da temporada do esporte. A expecta-
tiva é reunir um grande público, com 
a presença de familiares, treinadores, 
professores, amigos e atletas. Entre 
os destaques da competição, estão os 
atletas Lucas Lima, Joventino Gomes 
(ambos na categoria adulto) e o campi-
nense Eder Moura (juvenil), enquanto 
no feminino, Dayane dos Santos, Cibe-
le Ferraz (ambas na categoria adulto) e 
Nadine Diane (infantil).

Os atletas aguardam com ansieda-
de a seletiva que acontecerá em abril, 
com atletas de todo o País que serão 
convocados para um período de tes-
tes em São Paulo. Os escolhidos farão 
parte da Seleção Brasileira que vai ao 
Mundial da China, que acontecerá em 
novembro, no período de 18 a 20. Para 
o presidente da Federação Paraibana 
da modalidade, Carlos Caetano Pessoa, 
o esporte paraibano vem evoluindo a 
cada temporada com atletas de quali-
dade, que estão entre os melhores do 

País. Ele destacou os campeões brasi-
leiros, Lucas Lima, Dayane dos Santos, 
Cibele Ferraz e Nadine Diane, que es-
tão se destacando conseguindo pódios 
importantes para o kung fu da terra.

“A Paraíba sempre conseguiu man-
ter um nível técnico e de qualidade nas 
disputas nacionais, com atletas que 
conseguiram títulos importantes. Te-
mos que incentivar os mais experientes 
e motivar os novos valores que estão 
surgindo, afinal, estamos bem servidos 
em todas as categorias”, disse. Com 
relação ao Estadual, Carlos Caetano, 
destacou a importância da disputa que 
tem competidores de vários municípios. 
“Trata-se de uma grande festa do es-
porte que reunirá atletas de várias cate-
gorias e um público eclético que presti-
giará a disputa. A competição promete 
ser acirrada com boas lutas em todas as 
categorias”, observou.

Otimista em conquistar uma das 
vagas na seletiva e os títulos do Esta-
dual e brasileiro a paraibana Cibele 
Ferraz, vem treinando forte para os de-
safios. Na semana que antecede o início 
do Estadual a ansiedade toma conta da 
atleta que foca todas as atenções na 
competição. “Me concentro nos treinos 
e na alimentação para que esteja pron-
ta para fazer uma estreia positiva. Espe-
ro chegar a Seleção Brasileira e disputar 
o Mundial na China”, frisou.

Campeonato Paraibano deve reunir mais de 80 atletas no Ronaldão
KuNG fu

A Federação Paraibana de Han-
debol (FPH) realizará no próximo dia 
27, às 10h, na Faculdade Maurício de 
Nassau, a assembleia geral para defi-
nir o calendário estadual das compe-
tições, clubes participantes, períodos, 
local da abertura do Estadual. A pre-
visão é que a competição local possa 
ter início no final do próximo mês, em 
Itaporanga. A expectativa é que oito 
equipes (feminino) e 12 (masculino) 
possam participar em todas as cate-
gorias, superando o número do ano 
passado, que teve 16. Devem brigar 
por títulos na temporada os times da 
Associação do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (APCEF), HCP e FHC, 
que conseguiram manter as bases do 
ano passado e são considerados favo-
ritos.

Para o presidente da FPH, Isaque 
Alves o objetivo é que a temporada 
seja melhor que do ano passado, com 

a participação intensiva dos atletas, 
dirigentes, professores e treinadores. 
“Iremos definir os últimos detalhes do 
calendário que colocaremos em práti-
ca. Tenho conversado com os dirigen-
tes, atletas e professores e percebo o 
entusiasmo do pessoal para a disputa. 
Creio que teremos boas disputas em 
todas as categorias”, frisou.

O dirigente ressaltou que o espor-
te paraibano está entre os melhores 
do País com as equipes conseguindo 
títulos importantes. Em relação ao ní-
vel dos atletas (masculino e feminino) 
o Estado conta com vários jogadores 
na Seleção Brasileira de Handebol de 
Praia, mostrando o trabalho que está 
sendo realizado.  “Não é à toa que a 
maioria do grupo da seleção nacional 
é de paraibanos. Estamos de parabéns 
pelo reconhecimento e a força que 
temos no handebol de quadra e de 
areia”, comentou Isaias. (Ws)

Dirigentes definem calendário 
estadual no próximo dia 27

HANdebol
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FotoS: Secom-PB/Divulgação



A crítica sempre se mos-
trou atenta à minha 
poesia. Poesia que não 
é fruto de um lance de 
sorte e, muito menos, 
fruto do quero e posso. 
Não basta alguém dese-
jar ser poeta para sê-lo. 

Tampouco almejar ser ficcionista ou crítico 
para também sê-lo. Não tem essa de fulano 
ou fulana é capaz de escrever o que quiser. 
Escreve não. Para escrever, tem que ter 
talento e dedicação. Quem pensa o contrá-
rio são os amadores, os neófitos. Quanto à 
minha poesia, escrevo-a com dificuldade, 
a duras penas, apesar dos quase cinquenta 
anos de tempo integral e dedicação exclu-
siva. Estreei em 1967, com Gestos lúcidos. 
Contava apenas vinte anos de idade”. 

A confissão foi feita para o jornal A 
União pelo poeta paraibano - natural de 
João Pessoa - Sérgio de Castro Pinto, ao 
falar sobre a repercussão positiva que duas 
de suas obras, o livro intitulado A Flor 
do Gol e o CD Muito Além da Taprobana 
e de Pasárgada - Sérgio de Castro Pinto 
por Sérgio de Castro Pinto, lançados em 
2014 e 2015, respectivamente, obtiveram 
de alguns escritores, a exemplo do poeta 
e crítico Affonso Romano de Sant’Anna, o 
ensaísta e membro da Academia Brasileira 
de Letras (ABL), Antônio Carlos Secchin, o 
professor e crítico literário Fábio Lucas e o 
poeta e compositor Marco Polo.

“Este livro fez vários gols. (...) é um 
testemunho popular e erudito da participa-
ção do poeta na vida da comunidade”, disse, 
por exemplo,  o poeta e crítico Affonso 
Romano de Sant’Anna, referindo-se à obra 
A Flor do Gol. Já o poeta, ensaísta e membro 

da Academia Brasileira de Letras, Antônio 
Carlos Secchin, afirmou que o livro “(...) en-
fileira uma sucessão de belos flashes líricos, 
a exemplo do delicioso O gato e o poeta”. 
E o poeta e crítico mineiro - radicado em 
Brasília - Anderson Braga escreveu: “Que 
maravilha é o jogo de relâmpagos verbais 
em Esta Lua. Belíssimo poema!”.  

Já o poeta e compositor Marco Polo – 
cujas obras autorais já foram gravadas por 
Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Teca Ca-
lazans e Zezé Mota, dentre muitos outros 
intérpretes da 
Música Popu-
lar Brasileira, e 
que assina co-
luna no Suple-
mento Cultural 
de Pernambu-
co, publicou 
o seguinte, na 
edição deste 
mês de  março 
do tablóide, 
referindo-se ao 
disco: “Sér-
gio de Castro 
Pinto é um 
dos melhores 
poetas brasi-
leiros e só não 
é mais conhe-
cido porque 
é paraibano e 
mora na Pa-
raíba. É autor 
de oito livros 
de poemas, 
um de contos 
(Cantilena, 
transformado em história em quadrinhos 
pelo artista plástico John Monteiro) e mais 
três de ensaios. Seu livro Zoo Imaginário, 
ilustrado pelos excelentes desenhos de 

Livro e CD do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto 
são elogiados pela crítica especializada em âmbito nacional

LKD

Yurk fez websérie sobre 
o comportamento da 
mulher na sociedade
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Lourdinha Luna faz um 
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Projeto “Literatura das 
Bordas” acontece hoje 
no Espaço Cultural

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2016

talento e 
dedicação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FotoS: Edson Matos e Divulgação

Capas do livro “A flor do gol” (lado) e 
do CD  “Muito Além da Taprobana e de 

Pasárgada - Sérgio de Castro Pinto 
por Sérgio de Castro Pinto” (acima) 

Flávio Tavares, teve boa repercussão na 
imprensa especializada. Agora, parte para 
uma antologia em CD, ele próprio dizendo 
os seus textos, sob o título de Muito Além 
da Taprobana e de Pasárgada’. É dono de 
versos contidos e precisos: as cigarras/ são 
guitarras trágicas.// plugam-se/ se/ se/ se 
nas árvores/ em dós sustenidos.// Kipling 
recitam a plenos pulmões.// gargarejam/ 
vídeos/ moídos// o cristal dos verões’”.

Outro que se manifestou sobre o CD foi 
o professor e crítico literário Fábio Lucas, 

presidente da União Brasileira de Escritores 
por duas vezes, docente visitante de várias 
universidades estrangeiras, ex-presidente 
do Instituto Nacional do Livro e membro 
das Academias Mineira e Paulista de Letras: 
“(...) Ouço e leio as composições a fim de 
rebuscar o sentido da arte construída em 
torno da temática encantadora da herança 
animal esta, instintiva, ao longo do processo 
evolutivo do ser humano. (...) Sinto-me gra-
tificado ao repassar a trajetória progressiva 
de um autor consagrado”.



Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2016

 O inverno de 2011 reeditou o de 1964. Foi tanta chuva 
naquele ano das renovações políticas morais e sociais que o 
número de açudes arrombados, com a violência das águas, 
não teve medida com outras grandezas. Só no Curimataú 
quarenta barragens alimentaram a torrente impetuosa do 
Rio Paraíba.

Segundo informação, naquela enxurrada desceram 
móveis e utensílios, cadáveres de animais e árvores de copa 
frondosa. E havia noticia de aves engaioladas arrastadas na 
correnteza fluvial, que me fez recordar  uma ‘estória’ contada 
por Cazuza Trombone, tio-afim de Zelins do Rego. Dizia ele 
que, numa grande cheia do Paraíba viera num galho enorme 
um papagaio tão aflito que pedia socorro!... . 

Nos anos de enchente anormal, realizava-se o sonho de 
Assis Chateaubriand de ver o “Rio Mau”, com uma formidá-
vel e permanente caudal o que favoreceria às embarcações 
carregarem  para o porto do Sanhauá, afluente do Paraiba, a 
produção agrícola dos sítios ribeirinhos.  

Estava à frente do Executivo Estadual, naquele período 
atípico de 1964, um dos mais humanos governadores que já 
passaram pelo Executivo paraibano:Pedro  Moreno Gondim.  

As estradas do Brejo desapareceram, sob o mar de 
lama que se criou com a inundação, desde que ainda eram 
de barro.  O socorro para chegar a Alagoinha-PB, dentro da 
região mais plana da zona úmida, apresentava-se como uma 
das municipalidades mais sofridas.  Para se chegar à sede 
levavam-se horas na perigosa travessia, o que hoje se faz em 
pouco mais de uma hora, depois do asfalto.

Os veículos nas rodovias pareciam dançar com o 
movimento evolucional para se desviarem das crateras.  O 
Sertão com boas estradas, pelo aterro natural, melhor que o 
do Brejo, também carecia de ajuda. O comércio das locali-
dades interioranas desfalcava-se dos produtos de primeira 
necessidade e o fornecimento não podia chegar ao seu des-
tino. Somente os municípios 
servidos pela linha férrea, o 
abastecimento era regular. 
O governador se afligia para 
atender a todo o Estado. 

O 1º Grupamento de En-
genharia, sediado na capital 
ofereceu seus préstimos e 
fora instalado no Palácio da 
Redenção o comitê que iria 
acudir e distribuir os benefí-
cios, aos mais atingidos pelo 
flagelo.

Esse grupo militar, com 
incumbências especiais, 
instalado em João Pessoa, 
em 1951, em substituição ao 
8º RAM, já havia prestado 
grandes serviços à Paraíba, 
no tocante às secas. Pela 
primeira vez iria integrar-se 
num programa humanitário, 
antagônico. 

A Comissão, chefiada pelo major Raimundo Saraiva, teve 
como membros Robson Duarte Espínola, secretário de Viação 
e Obras Públicas e João Leomax Falcão, chefe de Gabinete do 
Governo e outros. Ainda não sei de quem partiu a ideia de 
atribuir-me a função no grupo, desde que eu era do Quadro do 
Poder Legislativo. Então dei a contribuição solicitada. 

Choveu por 45 dias ininterruptos.  Não houve safra no 
Sertão, em face do aguaceiro sem intermitência. Quando 
apareceu o sol, a plantação estava morta, por afogamen-
to. Novas sementes foram semeadas, mas não chegaram 
a florescer, daí em diante por falta de chuva, desde que a 
estação hibernal havia se encerrado, com o excesso que ma-
tara a primeira semeação. 

O mesmo aconteceu no Brejo, onde o terreno lamacento 
não favoreceu o desenvolvimento das leguminosas.  Na fase 
da colheita, o ano de 1964 foi sáfaro para os cofres públicos. 
O comércio em grosso também não fez papel bonito, quanto 
ao ressarcimento dos impostos.

Os cientistas têm feito milagres, que a nossa geração 
jamais admitiria. Vimos o homem chegar à lua!  No campo 
bélico um foguete é lançado para alcançar um alvo distante e 
chega ao seu final, sem erro.    

Na ciência médica vemos coisas espantosas. Muda-se 
um órgão vital e o paciente reconquista a vida!... Os meios de 
comunicação surpreendem. Acontecimentos em países, do 
outro lado do mundo, chegam ao restante, ainda,na vigência 
do acontecimento. 

São inúmeras as conquistas, em todos os planos, porém, 
o homem não conseguiu, até então, domar o tempo, nem 
mesmo calcular, precisamente, quando vão acontecer os ma-
remotos, terremotos e outros acidentes, relativos ou perten-
centes à  terra ou ao mar. 

Pelo visto vamos passar ainda muito decênios,nos guian-
do pela crendice dos moradores das ribeiras que colocando 

o ouvido na terra percebem o 
som das correntezas se des-
pencando das nascentes. Ou as 
“experiências” do dia de Santa 
Luzia que são infalíveis para 
os que creem nas providências 
da natureza ou de um Deus de 
perdão e misericórdia. 

Passou o dia São José (19 
de março) a última esperança 
do agricultor de uma mesa far-
ta no São João, com as comidas 
típicas da época, no Sertão, 
Cariri,Curimataú e Agreste.  No 
Brejo choveu, sem disciplina. 
A água caiu do céu de uma só 
vez, porém, curta e fina.  E não  
encheu açudes. 

Quando meu Deus vamos 
ver fartura na roça, alegria 
nos corações e o arrasta-pé 
no forró. Sem inverso até o 
trivial vai faltar.

A operação Lava Jato já deixou 
um grande lucro para o Brasil. Foi 
a proibição do financiamento das 
campanhas políticas por pessoas 
jurídicas. Ora, pessoas jurídicas não 
votam; portanto, não têm que se 
meter nas eleições, como vinham 
fazendo em Pindorama. Na verda-
de, as empresas eram as grandes 
eleitoras. Decidiam a sorte das 
eleições quando se inclinavam para 
algum candidato. 

A recente proi-
bição não quer dizer 
que as eleições serão 
saneadas, que não 
haverá intervenção 
do poder econômico, 
pois não impedirá a 
existência do caixa 
dois. Não impedirá, 
mas dificultará. O caixa dois será 
fiscalizado pelos partidos e pelos 
candidatos, como já vinha sendo 
feito. Agora, essa fiscalização será 
mais vigorosa, mais eficiente. 

Outro lucro que a Lava Jato 
trouxe foi a prisão de executivos e 
donos de empreiteiras. Eram essas 
empresas as grandes financiado-
ras de campanhas, por meios de 
propinas pagas a partidos e polí-
ticos. Elas reforçavam o caixa dois 
das eleições. Os períodos eleitorais 
eram considerados como inflacio-
nários, tal o derrame de dinheiro 
verificado nessas épocas. O pró-
prio eleitor já estava corrompido 
e viciado. Lembro-me de uma vez 
em que desci do palanque após 
um comício,e fui abordado por um 

Quer votar de graça?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Como 
afirmei na 
coluna passa-
da, o Direito 
brasileiro, 
especialmente 
o Civil, não é 
mais aquele 
conjunto de 
normas anti-
quado, tímido 
e inoperante 
do início do 
Século XX. De-
moramos qua-
se um século 
sob a tutela 
de um Código 
Civil (1916) 
elaborado 
sob as bênçãos do Direito Romano e do Código de 
Napoleão (1904). Não, hoje se protege os direitos 
e garantias individuais, com o beneplácito da Carta 
de 1988, do Código de Defesa do Consumidor e dos 
modernos princípios da Responsabilidade Civil.

Hoje examinaremos um caso de não acatamen-
to do pedido de indenização. Uma criança teve 25% 
do corpo queimado pelo irmão, após ambos assisti-
rem a uma apresentação de número de mágica em 
conhecido programa dominical de uma emissora de 
TV nacional. A vítima, os irmãos e os pais moveram 
ação contra a emissora de TV para receber inde-
nização por danos materiais e extrapatrimoniais. 
Segundo eles, “o impressionismo das imagens e a 
imunização do mágico perante o fogo incitaram os 
autores a reproduzir o número”. (O processo trami-
tou em segredo de justiça).

Em primeira instância, a emissora foi con-
denada a indenizar os autores por danos morais, 
no total de R$ 160 mil, e a pagar as despesas com 
o tratamento, além de pensão mensal à vítima. 
Conforme a sentença, a veiculação de um mágico 
ateando fogo no próprio corpo sem sofrer qualquer 
lesão, em horário impróprio, “cria na concepção 
das crianças, que não possuem discernimento en-
tre o certo e o errado, uma grande atração e des-
lumbramento, capazes de fazê-las repetir as ações 
que presenciaram”.

A posição nos tribunais
A empresa de televisão apelou e o TJ-SP deu 

provimento para reformar a sentença, porque “o 
elemento desencadeador do evento lesivo não foi a 
transmissão em si, mas a falta de vigilância sobre 
as crianças no momento em que brincaram com o 
líquido inflamável”. Os autores recorreram ao STJ 
para buscar o restabelecimento da sentença. De 
acordo com o ministro relator do recurso especial, 
a atração circense veiculada pela emissora durante 
um programa ao vivo, embora não possa ser con-
siderada indiferente, não constitui causa do dano 
sofrido pela criança. “Duas outras circunstâncias, 
absolutamente preponderantes e suficientemente 
autônomas, ensejaram concretamente a produção 
do resultado lesivo: a ausência de vigilância dos 
pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas em 
casa; a manutenção dos produtos inflamáveis ao 
alcance dos menores”, afirmou o voto.

Para os ministros, “a conduta da criança que 
ateou fogo no irmão não pode ser considerada um 
desdobramento previsível ou necessário da apre-
sentação, durante a qual o mágico colocou fogo em 
seu chapéu, na cadeira em que sentava e também 
em suas pernas, sem sofrer nenhuma queimadura”.

Contratos em espécie
Interessante obra foi lançada pelo Grupo GEN 

no início deste ano: “Direito Civil - Vol. 3 - Teoria 
Geral dos Contratos em Espécie”, autoria de Autor: 
Flávio Tartuce (Páginas: 792 - Selo Editorial: Foren-
se - R$139,00). Sobre a obra, assim se posicionou 
o advogado e professor da UFPB/Unipê, Rodrigo 
Azevedo Toscano de Brito: “A forma extremamente 
didática de apresentação da matéria aliada à cons-
tante atualização dos temas de Direito Contratual 
são aspectos que me levam à indicação do livro 
Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e contra-
tos em espécie (Vol. 3), do Prof. Flávio Tartuce, para 
todos os meus alunos da graduação.” 

O direito e as indenizações

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

eleitor: –Você é o Lula? – perguntou o 
homem. – Me dê uma lata de leite. 

Outra vez foi num fim de tarde, em 
dia de eleição. Um sujeito dizia ter uma 
quantidade de votos e queria vendê-los. 
Os votos já estavam apodrecendo, pois a 
hora de fechar as urnas se aproximava. 
Nunca fui candidato, mas sempre reagi 
com vigor diante dessas abordagens a 
meus candidatos ou ao meu partido. É 
pequeno o risco de prejuízo, pois votos 
dessa natureza são muito duvidosos. 

Um prócer político do Sertão, 
conhecido pelo seu hábito de 
comprar votos, dizia que “voto 
é a mercadoria que mais que-
bra”. Por isso, há candidatos 
que dão a metade de uma nota 
ao eleitor, para lhe dar a outra 
metade depois da eleição, se 
forem eleitos. 

Espero que a Lava Jato deixe como 
herança o saneamento (mesmo que par-
cial) das eleições brasileiras. Lembro-me 
da eleição para deputado e senador de 
1958. Os amigos do tribuno Alcides Car-
neiro lhe deram a impressão de um retrato 
mais ou menos tamanho quatro, em preto 
e branco, para ser colado na parede. Era 
uma propaganda barata. Abaixo da efígie, 
lia-se a frase: “Se quer votar de graça, vote 
em Alcides”. Ele foi bem votado para depu-
tado federal, mas não foi eleito.

Noivo é uma espécie de candidato. 
Conheci uma bela moça que só queria 
casar com rapaz rico. Diza ela: “ser filha 
de homem pobre é azar, mas casar com 
homem pobre é burrice.” Recusou-me. O 
tempo foi passando e ela foi ficando, até 
que ficou. Hoje, ninguém a quer mais, 
nem os pobres. Está como aqueles votos 

do fim de tarde, oferecidos pelo 
cabo eleitoral do crepúsculo.

A campanha para a sucessão 
de Dilma Roussef há tempos co-
meçou. Essa tentativa de decre-
tar-lhe o impedimento nada mais 
é que um esforço desesperado 
de afastar Lula do pleito. Princi-
palmente diante da possibilidade 
de uma eleição sem o capital dos 
grandes grupos, com os tuxauas 
das empreiteiras na cadeia. Não 
eram somente as empreiteiras 
que davam dinheiro aos políti-
cos; é preciso analisar essa con-
tabilidade em profundidade, para 
ver quem eram os outros finan-
ciadores e dadores de propinas. 
Eu não sei, pois não frequento as 
altas rodas. Você sabe?

Lula está bem cotado para 
presidente, mesmo com toda 
essa zoada que se está fazendo 
contra ele. Se não consegui-
rem provar as acusações que 
lhe fazem, ninguém segura o 
torneiro mecânico. Pensando 
bem, a zoada que se faz contra 
Lula está lhe dando espaço nos 
meios de comunicação. Ele sem-
pre começou as campanhas por 
baixo; agora, até que está bem 
colocado. Posso dizer isso com 
isenção, pois não sou eleitor de 
ninguém. Já completei setenta 
anos, e estou desobrigado de 
votar, mesmo em branco, mes-
mo em Alcides. 

Coluna publicada terça, 
quinta e sábado 

Voto é a 
mercadoria que 
mais quebra

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

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

Mídia

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Serviço

“Não é uma websérie feminista, e 
sim humanista. Quero combater o ma-
chismo feminino”, declarou Juliana Yurk 
em entrevista ao jornal A União quando 
perguntada sobre a sua websérie intitu-
lada “Mulher Padrão para de me fud#”.  
Com a proposta de fazer um debate 
sobre o comportamento da mulher pa-
drão na sociedade, a websérie acaba ter 
a sua primeira temporada finalizada e 
já pode ser vista no YouTube ou no pró-
prio site da diretora julianayurk.com.br.

Mergulhando um pouco mais no 
universo da obra audiovisual, o público 
que assisti-la poderá notar que a mes-
ma traz em sua conjuntura uma visão 
de reflexão e fala ainda sobre porque as 
mulheres permanecem presas aos pa-
drões não pré-determinados. 

“Deixamos as emoções falarem 
mais alto, não racionalizamos nossas 
atitudes, vivemos agindo e reagindo 
conforme impulsos. Tem sempre a hora 
de mudar, deixe para trás os padrões e 
se reinvente, busque um jeito novo de 
viver”, comentou a diretora Juliana Yurk 
sobre um pouco de sua visão em cima 
da série. 

Outro ponto importante a ser lem-
brado é que, com as reflexões a série 
provoca questionamentos em que a 
assiste como, por exemplo, será que no 
ano de 2016 as mulheres tem sido “pa-
drões” como eram no tempo de nossas 
avós ou será que cada vez mais esse pa-
drão, considerado machista, tem sido 
desconstruído?

Igualdade no horizonte

Sou fã declarado de aniversários. Eles são marcos que cons-
truímos para nós e para os outros do fluir do tempo, sinais indi-
cativos de uma retomada momentânea das emoções mais fortes 
que vivenciamos no cotidiano quase sempre opaco dos fatos 
miúdos. Um marco existencial é aquele fato que nos transforma 
e se transforma em referencial histórico. E que merece menção 
especial a cada giro da roda dos ciclos temporais. Algo digno de 
um aniversário.

Sabemos que tudo é histórico, mas usamos o termo como 
sinônimo de espetacular. Isso é histórico, exclamamos diante do 
excepcional, como são históricas as marchas cívicas que a popu-
lação brasileira vem fazendo desde 2013.

Aniversários são também ferramentas da memória a 
serviço da identidade. Com memória, o que somos enquanto 
consciência de si mesma é um processo em evolução caracteri-
zado por uma vontade de fazer a vida acontecer. Sem memória, 
nos resta vivenciar o mundo com a indiferença da folha que cai 
perante o chão que a receberá.

Evolução aqui e agora quer dizer movimento, um efeito plu-
ral, não apenas naquele sentido cumulativo de uma progressão 
unidirecional, só um ir em frente.

Mas é bom que pensemos em evolução também como con-
tinuidade, processo de aperfeiçoamento daquilo que dispomos 
como herança a ser transmitida numa trajetória inescapável 
porque necessária. Queremos evoluir, avançar, progredir. Nem 
sempre isso é possível.

Agora mesmo estamos cercados pela convicção de que há 
mais evolução do que nunca no ar. À direita, ouço gritos de que 
a esquerda é fascista. À esquerda, só se enxerga um fascismo da 
direita golpista que acusa de golpismo os esquerdistas.  Evolução 
retrógrada. Involução.

A respeito do tema fascismo, há até um manual de como 
administrar esse veneno ideológico no convívio social. Refiro-me 
ao livro “Como conversar com um fascista – reflexões sobre o co-
tidiano autoritário brasileiro”, da filósofa Marcia Tiburi. É relato 
cheio de provocações à polêmica que resgata a memória recente 
do ódio entre setores da sociedade no Brasil atual.

Retomando a reflexão original, acredito que a memória 
enquanto referência a uma exterioridade que nos suporta e 
conforma é percepção de uma trama social coletiva. Trama que 
nos ultrapassa enquanto sujeitos e nos encaminha à história que 
acontece devido ao movimento do indivíduo enquanto consciên-
cia de ser para o outro.

A passagem neste mês de março do aniversário de 500 
anos da “Utopia” de Thomas Morus é mais uma oportunidade 
para que pensemos sobre o que pensamos de melhor para 
sermos em conjunto.

Essa obra já clássica, da qual comemoramos o aniversário, é 
um dos marcos do humanismo da Renascença e manda um dos 
primeiros recados à civilização de que é possível viver uma vida 
sem servidões que humilham e desigualdades que alienam. 

Nesses dias de crise, a ideia de utopia, que tanto pode ser 
a possibilidade que se apresenta a partir de um desafio ou um 
desafio lançado por uma impossibilidade, pode ser pensada 
enquanto aspiração de igualdade. Utopia que é também negação, 
limite e gênero literário.

A igualdade é o desafio utópico da sociedade contemporâ-
nea em que migrantes morrem de fome em barcos à deriva pelos 
mares do mundo. Igualdade é a utopia no Brasil convulsionado 
por crises concêntricas onde alguns são mais iguais do que 
outros. Porque uma República precisa de foro especial só para 
julgar criminoso em cargo público de relevância? Um ladrão 
deputado, falo em tese, é melhor do que um ladrão sem mandato 
eletivo? A utopia da igualdade entre as pessoas é a grande dica fi-
losófica da crítica ao feudalismo que o clássico de Thomas Morus 
elabora. Uma utopia que precisamos perseguir ainda hoje.

Carlos Aranha
No último dia 18 transcorreu o aniversário de 70 anos do 

compositor, intérprete, jornalista, poeta, cineasta, dramaturgo e 
imortal da Academia Paraibana de Letras (APL) Carlos Aranha. 
Referência nacional no Nordeste da insurreição estética que foi o 
Tropicalismo, esse marco, os 70 anos, na vida do autor de “Ivone 
pelo telefone” não sensibilizou a APL quanto a propor qualquer 
homenagem ao aniversariante. Nada mais constrangedor. Cons-
trangimento não para o ex-diretor de Cultura da cidade de João 
Pessoa, coordenador da histórica campanha pelas “Diretas, Já” 
na Paraíba e ex-presidente da Associação Paraibana de Imprensa 
(API). Constrangedor para instituições que parecem cegas ao 
brilho pessoal desprovido da púrpura e do ouro de um cargo 
efêmero qualquer.  Mas dias melhores virão. Utopia?

Memória em destaque
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Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com Lucas Silva

Especial para A União

Em um breve relato, a história da 
produção é contada pelos personagens 
Amanda (Tati Pasquali) e Zé (Rodrigo 
Feldman) - Amanda é uma mulher de-
cidida e apaixonada, namora com Zé há 
oito meses e seu maior desejo é ser mais 
racional. Ela confronta sua própria mu-
lher padrão e busca outros fins para sua 
história. Já Zé é quase um bom partido, 
bem-sucedido e o típico homem acostu-
mado a viver no padrão. Machista, ele se 
espanta com as atitudes da namorada 
que sempre o surpreende com suas de-
cisões nada convencionais.

Pós-graduada em Cine e Arte pela 
Faculdade de Arte do Paraná desde 
2007, a diretora questiona a conduta 
feminina pré-estabelecida em relação a 
diversos assuntos e reabre uma discus-
são já conhecida do público feminino.  

“A websérie busca com um toque 

de humor mostrar como as mulheres 
podem se relacionar com seus próprios 
costumes e virar o jogo a seu favor”, re-
latou a diretora.

Uma surpresa é que, embora a série 
debata um assunto corriqueiro, ela ter-
mina com dois finais. Um deles seria a 
atitude tomada pelas tais “mulheres pa-
drões”, aquelas que jamais se rebelariam 
às vontades e desejos de seus homens e 
o segundo final mostra a decisão de uma 
mulher segura de si, que busca, além de 
tudo, satisfazer suas próprias vontades 
sem se preocupar com a opinião alheia.

Sendo diretora de outros conteúdos 
produzidos para internet como o videocli-
pe “Me Engana” da banda Pulse 011, Julia-
na Yurk ganhou ainda o prêmio de Melhor 
Direção Fotografia pelo Curta-Metragem 
“El Jardín de las Ilusiones” no Festival Gus-
tavito, entre outros trabalhos. 
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Diretora Juliana Yurk fez Websérie sobre 
comportamento da mulher padrão na sociedade

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. Classifica-
ção: 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 preconceito 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). Ma-
naíra10/3D: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 surpre-
endido 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. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Reynolds, 
Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a história 
de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que é diagnos-
ticado com câncer em estado terminal, porém encontra uma 
possibilidade de cura em uma sinistra experiência científica. 
Recuperado, com poderes e um incomum senso de humor, 
ele torna-se Deadpool e busca vingança contra o homem 
que destruiu sua vida. 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. 

Produção está disponivel no youtube e tem a atriz Tati Pasquali interpretando Amanda



Literatura

Os escritores susanenses 
Ademiro Alves de Sousa ou 
mais conhecido como Sacoli-
nha e Francis Gomes trazem 
a João Pessoa hoje, mais uma 
edição do projeto “Literatura 
das Bordas – Palestra Espe-
táculo” para divulgação de 

ações, projetos e criações literárias. O evento 
que acontece às 9h, no Teatro de Arena do 
Espaço Cultural, tem como foco fazer um 
bate-papo  com estudantes do Ensino Médio 
de escolas públicas sobre a força da literatu-
ra e sua importância na construção de novos 
caminhos. A entrada é gratuita ao público de 
todas as idades.

Sendo autores da Associação Cultural 
Literatura no Brasil (ACLB), Sacolinha e 
Drancis Gomes disseram que, a iniciativa faz 
parte de um circuito nacional de palestras 
que ambos estão promovendo nas regiões 
Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. 

Na capital, é previsto que os escritores 
sejam recebidos por um público de 200 
pessoas. No decorrer da palestra, ambos irão 
divulgar seus projetos, ações e produções 
literárias, além de expor métodos de cria-

ção textual e comentar sobre o movimento 
literário dos últimos anos que ganhou força, 
sobretudo, com a proliferação dos saraus.

Segundo a coordenadora da biblioteca 
Juarez da Gama Batista, Tatiana Cavalcante, 
a importância do evento é fazer com que os 
jovens reconheçam o crescimento que a lite-
ratura pode trazer a sua vida. “O bate papo 
será um empoderamento da área literária 
e o quanto ela pode trazer consigo o cresci-
mento de um jovem em sua vida acadêmica e 
pessoal”, completou.

Um dos assuntos da discussão tem 
como tema a força da literatura marginal e 
periférica e a efervescência dos saraus, mo-
vimento que começou no Brasil no século 
XIX como algo restrito a intelectuais e à alta 
sociedade, mas que nos últimos 15 anos 
ganhou novos contornos e se fixou como um 
importante instrumento para disseminar a 
poesia que nasce na periferia.

Já com Francis Gomes, cearense de 
Assaré, cidade natal do grande poeta Patativa 
do Assaré, os participantes irão se envere-
dar pela literatura de cordel, textos escritos 
frequentemente em forma rimada ou com 
forte presença da prosa, que tem como outra 
característica o linguajar despreocupado, re-
gionalizado e informal, além da preocupação 
de preservar a cultura do povo nordestino.

Quem não puder comparecer ao 
evento que acontece na capital paraibana, 
terá ainda a chance de ir ao encontro dos 
escritores durante o mês de abril, quando 
Sacolinha e Gomes visitarão as cidades de 
Farias Brito, no Ceará, e Berilo, no Vale do 
Jequitinhonha, em Minhas Gerais, respecti-
vamente nos dias 5 e 15. 

“Já fomos para Rio Branco, no Acre, e 
em Candelária, no Rio Grande do Sul. A es-
colha dos locais foi feita devido ao fato de 
que os municípios são muito carentes de 
ações voltadas à literatura e pouco visitado 
por escritores de São Paulo”, comentou o 
escritor Ademiro Alves de Sousa.

Com o subsídio do Edital Bolsas de 
Fomento à Literatura do Governo Federal, 
por meio da Diretoria do Livro, Leitura, 
Literatura e Biblioteca (DLLLB) do Mi-
nistério da Cultural (MinC)”, o projeto 
“Literatura das Bordas” foi um dos cinco 
selecionados pelo edital.

 “É visível à empolgação do público, 
tanto aqueles que ainda não leem e que-
rem começar quanto aqueles que já leem e 
querem aumentar o ritmo da leitura. Nosso 
trabalho tem sido divulgado e a promoção 
dessas palestras tem sido bem aceita”, con-
fessou o escritor. 

Conheça mais sobre o escritor Saco-

linha - Nascido em cidade de São Paulo, 
Sacolinha é autor de romances e livros de 
contos. Completou em dezembro de 2012, 
dez anos de carreira literária. Em sua 
trajetória, ele já possui em dez publicações. 
Entre elas podemos destacar alguns títulos 
como “Graduado em Marginalidade”, “85 
letras e um disparo”, “Estação Terminal”, 
“Manteiga de Cacau” entre outros.

Além disso, levou para a cidade escrito-
res como Ariano Suassuna, Marcelo Rubens 
Paiva, Ignácio de Loyola Brandão, Moacyr 
Scliar, Paulo Lins, Antônio Skármeta, Fer-
nando Gabeira, Fernando Bonassi, Marçal 
Aquino, Marcelino Freire, entre outros. Re-
centemente prestou serviços para a Unesco e 
para o Ministério da Justiça no projeto “Uma 
janela para o mundo – Leitura nas Prisões” 
nas Penitenciárias de Segurança Máxima.

Projeto “Literatura de Bordas” acontece hoje no Teatro de Arena
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Circuito Nacional

Os escritores Francis Gomes 
e Ademiro Alves (Sacolinha)
realizam edição  de palestra 

espetáculo para a divulgação 
de ações e criações literárias 

FOTOS: Divulgação

Ainda se encontram abertas as inscrições 
para o Projeto Sesc de Letras, edição 2016. A 
proposta do evento é mobilizar escritores, 
poetas, contadores de história e pesquisado-
res da Paraíba e de outros estados, para par-
ticipar de um espaço que tem como objetivo 
a difusão da produção literária contempo-
rânea. Os interessados em participar podem 
se inscrever até o próximo dia 24 deste mês, 
das 8h às 18h no Setor de Cultura do Sesc 
Centro, 2 andar, localizado no Centro da ci-
dade. As inscrições são gratuitas. 

Este ano, o edital do projeto está con-
templando 20 oficinas no total sendo elas, 
oito oficinas para o Sesc de Letras, oito apre-
sentações artísticas ou rodas de leitura, e 
quatro oficinas proponentes de outros esta-
dos. Os resultados das propostas seleciona-
das serão divulgados no dia 4 de abril.

Outra coisa importante de se ressaltar 
é que, cada participante pode inscrever 
até três propostas, desde que todas elas 
sejam apresentados no ato da inscrição. Os 
documentos necessários para participar do 
evento são uma cópia dos documentos de 
identidade com foto, CPF e Pis/ Pasep ou 
NIT, comprovante de residência e o currí-
culo atualizado. 

Além disso, o participante precisa portar 
consigo o formulário de inscrição e o termo 
de autorização do uso da imagem e nome 
preenchido. Todas essas informações podem 
ser adquiridos através do site da instituição 
sescpb.com.br. 

Para facilitar o processo, é recomenda-
do que o participante tenha no formulário 
de inscrição algumas informações adicionais 
como, por exemplo, sinopse e informes téc-
nicos sobre o projeto. 

Realizado em duas etapas, o projeto 
visa promover ações educativas paralelas 
à realização das apresentações artísticas a 
exemplo de oficinas, seminários e outras 
formas de mediação cultural, atuando 
com o público comerciário e a população 
em geral.

Últimos dias para as incrições de evento literário
SeSC LeTraS 2016

Lucas Silva
Especial para A União

n Circuito Nacional de escritores – Projeto Literatura 
das Bordas
n atrações: Escritores Sacolinha e Francis Gomes
n Quando: Hoje
n Onde: Biblioteca Municipal do Espaço Cultural
n Horário: 9h
n entrada gratuita

Serviço

n Inscrições para o projeto Sesc Letras 2016
n Quando: Até o dia 24
n Onde: no Setor de Cultura do Sesc Centro, 2 andar, 
localizado no Centro da cidade
n Horário: das 8h às 18h
n Inscrições gratuitas

Serviço

Escritores Jairo César e 
João Matias, participantes 
de edições anteriores da 
iniciativa cultural



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - terça-feira, 22 de março de 201625
Geral

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo da Rua João José da Silva “Rua do Rio” neste Município LICITANTE CLAS-
SIFICAÇÃO: não houve empresa classificada. LICITANTES DESCLASSIFICADAS: - EDCOL ED 
CONSTRUÇÕES LTDA- EPP - JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - POTIGUARA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação , Rua Manoel Bene-
vonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com.

Marcação - PB, 21 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°532/2016 em João Pessoa, 11 de Março de 2016 – Prazo: 
1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da cidade de 
Catolé do Rocha, com rede coletora e ligações domiciliares, EEE-Cajueiro, emissário de recalque 
do Cajueiro, ETE e emissário de gravidade do Corrente. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: 
CATOLÉ DO ROCHA - UF: PB: Processo: 2016-000112/TEC/LO-1395.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°547/2016 em João Pessoa, 11 de Março de 2016 – 
Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA do 
município de Cajazeiras. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: CAJAZEIRAS - UF: PB: Processo: 
2016-000539/TEC/LO-1536.

JOÃO LUIZ LEITE BELTÃOS – CPF Nº 049.029.624-62 torna público que recebeu da SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia Nº 031/2016 para Construção multifamiliar, situado 
a Rua Alcides Ribeiro da Silva S/N, Setor 56, Quadra 112, Lote 0064 – Bairro Gramame – João 
Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Link 
(internet), para atender as necessidades das Secretarias de Ação Social, Educação, Administração. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 18 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de equipa-
mentos para as Escolas Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 21 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.973.901/0001-71 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 578/2016 em João Pessoa, 16 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRI-
CAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA Na(o) -  AV. CRUZ DAS ARMAS, 811 – CRUZ DAS ARMAS. 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2015-007285/TEC/LO-1075.

Ministério Público lança a Cartilha do Trabalho Prisional

Contratação de apenado
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB), por meio 
da Promotoria de Justiça da 
Tutela Coletiva do Sistema 
Prisional e Direitos Huma-
nos e do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional 
(Ceaf), em parceria com a 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária da 
Paraíba (Seap), lançou on-
tem, a Cartilha do Trabalho 
Prisional – Projeto Trabalho 
Humaniza.

O lançamento foi fei-
to pelo procurador-geral de 
Justiça, Bertrand de Araújo 
Asfora, ao lado dos promo-
tores de Justiça Ricardo José 
de Medeiros e Silva, da Tutela 
Coletiva do Sistema Prisional, 
e Lúcio Mendes Cavalcanti, 
coordenador do Ceaf. “Esta 
cartilha é uma forma de pro-
mover a cultura do trabalho 
nas prisões paraibanas e des-
pertar o interesse da socieda-
de sobre o assunto”, explica o 
promotor Ricardo José.

A cartilha lançada on-
tem, segundo o promotor, é 
voltada à iniciativa privada, 
criando uma ponte com os 
órgãos públicos e o sistema 
prisional. “Ela apresenta o 
importante papel desempe-
nhado pelo trabalho prisio-
nal, de maneira a esclarecer 
eventuais dúvidas, para que 
as empresas se interessem 
em contratar os apenados 
que fazem parte do projeto”.

“A ressocialização de 
apenados é um trabalho ex-
traordinário da Secretaria da 
Administração Penitenciária 
e o Ministério Público está 
pronto para ajudar a melho-
rar ainda mais essa atividade”, 
destaca o procurador-geral 
Bertrand Asfora, acrescen-
tando: “Também temos que 
ressaltar o empenho que 
vem sendo desprendido pelo 
promotor Ricardo José nessa 
Promotoria de Justiça e a co-
laboração sempre presente do 

promotor Lúcio Mendes”.
Também participaram 

do lançamento a gerente exe-
cutiva de Ressocialização da 
Seap, Zioelma Albuquerque 
Maia, e a coordenadora  esta-
dual de Educação em Prisões, 
Eliane Maria de Aquino. “O 
peso do Ministério Público 
dentro deste projeto é bem 
maior que o nosso discur-
so”, afirma a gerente Zioelma 
Maia. “A Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária não 
trabalha sozinha. Por isso a 
importância dessa parceria 
com o Ministério Público.”

Reintegrar ao convívio 
social, oportunizar vagas no 
mercado de trabalho, ofere-
cer qualificação profissional 
e promover a cidadania são 
algumas das principais ações 
desenvolvidas pela Gerência 
Executiva de Ressocialização, 
que oportuniza contratos de 
trabalhos para reeducandos 
na Paraíba – detentos do re-
gime fechado (trabalho no 
período diurno e isolamento 
durante o repouso noturno) 
e dos que cumprem pena em 
regime aberto, semiaberto e 
condicional.

Quando o regime é fecha-
do, o reeducando desenvolve 
suas atividades dentro das 
próprias unidades prisionais, 
como, por exemplo, a fabrica-
ção e costura de bolas por de-
tentos nos presídios de Patos, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha 
e Sousa. Nos outros tipos de 
regime, o reeducando passa 
a trabalhar na prestação de 
serviços para a própria se-
cretaria, conselhos de gestão, 
ouvidoria ou até mesmo em 
outras secretarias de Estado.

Para ampliar essas 
oportunidades de trabalho 
aos reeducandos, a Seap 
tem buscado parcerias com 
empresas privadas para que 
possam desenvolver suas ati-
vidades dentro das unidades 
prisionais.

FOTO: Reprodução/Internet

O lançamento da Cartilha do Trabalho Prisional foi feito pelo procurador-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora

Moradores de co-
munidades pobres do 
Rio de Janeiro contam 
desde ontem com uma 
ferramenta de denúncia 
contra prisões arbitrá-
rias, flagrantes forjados, 
humilhações e outras 
violações cometidas por 
agentes do Estado em 
favelas. Com o aplicati-
vo Nós por Nós, criado 
pelo coletivo Fórum de 
Juventudes, a denúncia 
poderá ser enviada por 
texto, imagem e vídeo, 
com garantia de anoni-
mato. 

Um dos integran-
tes do fórum, Cosme 
Felippsen explicou que 
além de facilitar a auto-
defesa dos moradores, 
a ferramenta ajudará a 
traçar um perfil das vio-
lações e confirmar que 

os casos não são isola-
dos, mas recorrentes 
nas periferias do Rio.

“As informações 
serão analisadas pelo 
Fórum de Juventude 
e vamos enviar para o 
Ministério Público, para 
a Defensoria Pública e 
instituições que conhe-
cemos, como a Anistia 
Internacional ou a Justi-
ça Global”, disse. 

A ideia do aplica-
tivo surgiu durante o 
Fórum de Juventudes 
do Rio de Janeiro, de-
pois que uma série de 
denúncias de abusos 
cometidos por poli-
ciais militares foi feita 
por jovens de diferen-
tes favelas do Rio de 
Janeiro, nas oficinas 
de cartografia social.

No aplicativo, as de-
núncias estão divididas 
por categorias, como 
machismo e racismo.

Morador de favela 
pode fazer denúncia

direiTOs em apliCaTivO

Para marcar o Dia Interna-
cional das Florestas, celebrado 
ontem, cerca de 100 indígenas 
da etnia Munduruku fizeram 
um protesto, na última sexta-
feira (18), em um trecho do Rio 
Tapajós considerado sagrado 
pelo povo, contra a possível 
construção de um complexo 
de hidrelétricas no rio, um dos 
poucos com potencial energéti-
co ainda inexplorado no Brasil.

Segurando faixas com di-
zeres em diversas línguas, os 
indígenas cobraram a suspen-
são de projetos. Entre os prin-
cipais empreendimentos pre-
vistos, cujos projetos contam 
com a participação da estatal 
Eletrobras e mais sete empre-
sas, estão os das hidrelétricas 
de Jatobá e de São Luiz de Ta-
pajós, próximo ao município 
de Itaibuna (PA). Este último 
prevê uma geração de até 8 
mil MegaWattz (MW), com o 
alagamento de uma área total 
de 729 quilômetros quadrados 
após a construção do reserva-

tório, extensão maior do que a 
cidade de Salvador.

A continuidade do projeto 
depende ainda da concessão, 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), 
de uma licença prévia que per-
mita a realização de leilão para 
a etapa de construção. Um Re-
latório de Impactos Ambien-
tais (Rima) chegou a ser apre-
sentado pelo grupo de estudo 
responsável pelo projeto, mas foi 
considerado insuficiente e conti-
nua em fase de complementação.

Entre as polêmicas envol-
vendo o empreendimento, está 
a de que a área alagada se es-
tenderia por Unidades de Con-
servação Permanente, como o 
Parque Nacional da Amazônia, 
o que é vetado pela Consti-
tuição. Para contornar o pro-
blema, o governo emitiu uma 
Medida Provisória alterando a 
área de diversas UCP’s, que foi 
aprovada pelo Congresso Na-
cional em 2012, apesar de críti-
cas de órgãos como o Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
Ambiental.

Índios protestam contra 
projetos de construção

hidreléTriCas nO riO Tapajós

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil



CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015187
Responsavel.: CARLOS EDUARDO BRAGA DIB
CPF/CNPJ....: 002776240/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.311,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015237
Responsavel.: DOUGLAS ARAUJO ARRUDA
CPF/CNPJ....: 001966196/0001-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.386,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015210
Responsavel.: ANTENANET COMUNICACAO E 
TECNOLOGIA
CPF/CNPJ....: 005127488/0001-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.453,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015150
Responsavel.: ERLY DA SILVA CARTAXO
CPF/CNPJ....: 082885424-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.004,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014586
Responsavel.: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 046357014-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            438,78
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014855
Responsavel.: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 046357014-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            271,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014856
Responsavel.: HENRIQUE CESAR BEZERRA DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 034356594-32
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.212,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014669
Responsavel.: ANTONIO PAULO OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 204222454-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.901,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014793
Responsavel.: DIONE MORAES DE LUNA
CPF/CNPJ....: 161570794-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.857,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014745
Responsavel.: RONALDO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 025104214-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.911,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014989
Responsavel.: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 181616854-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.767,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014388
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 648436293-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.705,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015015
Responsavel.: ANTONIO ANDRE PINTO ALVES
CPF/CNPJ....: 041365374-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.533,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014675
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.484,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015075
Responsavel.: AILTON MONTEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 104783024-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.416,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015413
Responsavel.: TEC SCIENCE DIAGNOSTICO CO-
MERCIO IM
CPF/CNPJ....: 000787759/0001-66
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.386,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015181
Responsavel.: ANNA CARLA GOMES DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 005282704/0001-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.441,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015338
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,  22/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AMARA FLORENTINO ALVES RO-
DRIGUES
CPF/CNPJ....: 021490631/0001-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            382,52
Apresentante: DISTRIIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Protocolo...: 2016 - 015706
Responsavel.: D M X COM ATACADISTA PAPEL UTI
CPF/CNPJ....: 009330604/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            639,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015668
Responsavel.: D M X COM ATACADISTA PAPEL UTI
CPF/CNPJ....: 009330604/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            639,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015669
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.133,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015678
Responsavel.: FARMACIA HERVA LTDA   EPP
CPF/CNPJ....: 070109475/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012134
Responsavel.: HELVIA LUZ BRASIL
CPF/CNPJ....: 039808344-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.140,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013948
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.197,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013056
Responsavel.: JOSE TOTA SOARES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 000000434/5664-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016373
Responsavel.: MARLY LOUDES MATIAS DE MEDEI-
ROS ME
CPF/CNPJ....: 020087149/0001-67
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            420,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013452
Responsavel.: MMJ CONST.E INCORP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 017685696/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015698
Responsavel.: ONEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ....: 436915284-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015600
Responsavel.: PAINEL IND. E COM. E REPRESENT
CPF/CNPJ....: 024281776/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015701
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            648,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015504
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            889,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015524
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.354,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015660
Responsavel.: ROMULO ARAUJO CARVALHO
CPF/CNPJ....: 457701314-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            190,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014833
Responsavel.: TELMAZY VIEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 759891154-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015426
Responsavel.: UNIVERSO PROFISSIONAL COM E 
CONF LT
CPF/CNPJ....: 021825409/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            808,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015596
Responsavel.: VANESSA MELAINE MAIA DANTAS
CPF/CNPJ....: 073165834-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.647,96
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016365
Responsavel.: XIMENES DANTAS
CPF/CNPJ....: 026516624-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016489
Responsavel.: LOGICA TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 000934152/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.228,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

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 GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00001.2016, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 18/03/2016 
e 21/03/2016, respectivamente, no valor total de R$ 564.751,80 – (Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos), em favor da empresa BANDEIRANTES 
CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31, que tem 
como objetivo, Contratação de empresa pra prestação de serviços de mão de obra para pavimentação 
em Paralelepípedos de diversas Ruas do Município nas zonas rural e urbana, Regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 21 de Março de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
Adendo  ao edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2016

OBJETIVO: Execução de obra de construção pavimentação em diversas ruas da cidade no municí-
pio de malta conforme especificações na planilha orçamentaria e edital e seus anexos, e lei 8.666/93

Onde de  se lê:  ABERTURA: 24 de março   de 2016 as  08:30 hs
Leia  -se  corretamente ABERTURA: 06 de Abril  de 2016 as  08:30 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Mar-

ques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 21 de março de 2016

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 08:00 horas do dia 06 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00014/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de medicamentos psicotrópicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3456-1012. Portal: www.pedrabranca.pb.gov.br

Pedra Branca - PB, 21 de março de 2016
Braz de Souza  Lins - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 13:00 horas do dia 06 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
medicamentos destinados à farmácia básica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3456-1012. Portal: www.pedrabranca.pb.gov.br

Pedra Branca - PB, 21 de março de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria de Obras do Município de Campina Grande torna  público o cancelamento da Ata 
de Registro de Preços 2.08.003/2015/SECOB/PMCG, firmada com a empresa Construtora Rocha 
Cavalcante Ltda, CNPJ A nº 09.323.098/0001-92, para eventual Execução de serviços de capeamento 
e recapeamento com aplicação em ruas do Município de Campina Grande. O presente cancelamento 
se dá com fundamento no art. 13, inciso IV, do Decreto nº 3.931/2001, c/c o item 6.6 do Edital de 
Concorrência nº 2.08.003/2015, e produzirá efeitos a partir de 21/03/2016. Pelo Contratante: André 
Agra Gomes de Lira, Secretário de Obras. Autos com vista franqueada aos interessados.

Campina Grande, 21 de março de 2016.
Pollyanna Maria Loreto Meira

Presidente da comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA 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_quei-
madas@hotmail.com.

Queimadas - PB, 18 de março de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de polpa de frutas, cuja abertura será no dia 04.04.2016, às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 21 de março de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de construção 
para pequenas reformas nos prédios do município de Ibiara, cuja abertura será no dia 08.04.2016, 
às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, 
Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 21 de Março de 2016.
JOZIVAL SIMÃO DE LIMA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN0001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0001/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS 
SERVIÇOS JURIDICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DAVID DA SILVA SANTOS - R$ 36.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 17 de Março de 2016
EDSON GUEDES MONTEIRO

Presidente
  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS 

SERVIÇOS JURIDICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0001/2016 (Art. 25, inciso II da Lei 

Federal nº 8.666/93).
DOTAÇÃO: Recursos Próprios daCâmara do Município de Barra de Santa Rosa: 
0100 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA STA ROSA
01.031.5001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa e:
CT Nº 0001/2016 - 18.03.16 – DAVID DA SILVA SANTOS - R$ 36.000,00
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN0002/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN0001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM PROFISSIONAL DE 
NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE 
PÚBLICA EIRELI - ME - R$ 36.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 17 de Março de 2016
EDSON GUEDES MONTEIRO 

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPE-

CIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0002/2016 (Art. 25, inciso II da Lei 

Federal nº 8.666/93).
DOTAÇÃO: Recursos Próprios daCâmara do Município de Barra de Santa Rosa: 
0100 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA STA ROSA
01.031.5001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa e:
CT Nº 0002/2016 - 18.03.16 – JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME - R$ 36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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 Im-
plementos 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 Comércio 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 05/04/2016 – 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

COLPAT 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  - CNPJ/CPF Nº 15.842.51O/0001-83,  torna 
público que  à SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LINCENÇA 
DE INSTALAÇÃO nº 2562/2015 em João Pessoa, 13 de novembro de 2015 – Prazo:  730 dias.  
Para atividades de: Loteamento urbano com 789 lotes com área total de  541.603,74 m². Na (o) Rua 
Sergio Lima – MATERNIDADE. Município: PATOS – UF:PB. PROCESSO; 2015-6378/TEC/LI-4448  

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO MUNICÌPIO DE VARZEA -CNPJ/CPF Nº 096.128.580/0001-
71   Torna público que a SUDEMA  -  Superintendência  de  Administração do Meio Ambiente,  
emitiu a Licença de Operação para pesquisa nº 219/2016 em João Pessoa, 1 de fevereiro de 2016 
– Prazo de 730 dias. Para atividade de : LAVRA EXPERIMENTAL DE QUARTZITO , NUM ÁREA 
DE 10,0 HECTARES, REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.478 /2007. Na(o) – SERRA DO 
PORÇÃO – ZONA RURAL Município : VÁRZEA – UF : PB. Processo: 2014-008959/TEC/LOP-0230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura de Bayeux, convoca até o dia 23/03/2016, para assinatura do contrato sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, as empresas: CRM Comercial Ltda; Depósito Geral de Suprimentos Hospitalar; 
HBL Vendas e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda, referente ao Pregão Presencial nº 
016/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de moveis e equipamentos médicos hospitalares, destinados 
ao Fundo Municipal de Saúde para implantação da Unidade de Pronto Atendimento UPA. Geraldo 
Vidal da Nobrega; J G Informática e Papelaria Ltda, referente ao Pregão Presencial nº 019/2016 - 
Objeto:Aquisição parcelada de material de informática diversos, destinado as diversas secretarias 
da administração. Geraldo Vidal da Nobrega; J G Informatica e Papelaria Ltda, referente ao Pregão 
Presencial nº 020/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de material de informática diversos, destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde. Brilt Comércio e Serviços Ltda, referente ao Pregão Presencial 
nº 021/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de eletroeletrônicos diversos, destinado as diversas 
secretarias da administração. Comercial Medeiros Ltda - ME, referente ao Pregão Presencial nº 
022/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de eletroeletrônicos diversos, destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde. Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 21 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Abril de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de 
empresa do ramo de construção civil para executar a obra de construção de galeria e pavimentação 
de ruas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 21 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: P. N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI-

-ME, CNPJ nº 21.550.943/0001-68.
OBJETO: Locação e perfuração de 40 poços tubular (artesiano) em diversas localidades, na 

zona rural do município de Pedra Branca.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

INEXIGIBILIDADE nº 0001/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: FÁBIO ANDRADE MEDEIROS – CPF nº 024.705.444-59
Objeto: contratação de assessor jurídico para prestar assessorias nos atos administrativos do 

gabinete do prefeito, junto ao Tribunal de Justiça Federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
a nível de primeiro e segundo grau.

Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três Mil Reais)
Data do Contrato: 17 de Março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

INEXIGIBILIDADE nº 0002/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA – CNPJ 

nº 11.516.881/0001-14
Objeto: contratação dos serviços advocatícios especializados em direito previdenciário.
Valor Mensal: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
Data do Contrato: 21 de Março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

INEXIGIBILIDADE nº 0003/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME, CNPJ nº 07.188.838/0001-08
Objeto: Contratação do Artista: Romim Mata, para animar as festividades com a emancipação 

do município de Pedra Branca no dia 30 de março de 2016.
Valor Mensal: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais)
Data do Contrato: 21 de Março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2016.
OBJETO: Contratação de POSTO de Combustível na cidade de Campina Grande/PB.
ABERTURA: 09/03/2016 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 21/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRA-
MAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 
Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic 
Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, 
Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Munici-
pal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. 
p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00115/2016 - 18.03.16 - MARIA DA LUZ DE B. GUE-
DES - R$ 105.322,50. Itapororoca - PB, 18 de Março de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material 
de limpeza e higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 21 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação de POSTO 
de Combustível na cidade de Campina Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação deste Município, e tendo em vista a documenta-
ção que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00002/2016, HOMOLOGO A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a locação e perfuração de 40 poços tubular (artesiano) em 
diversas localidades, na zona rural do município de Pedra Branca, a empresa, P. N. CONSTRUTORA 
E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI-ME, CNPJ nº 21.550.943/0001-68, com o valor 
globalde R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  

Pedra Branca -PB, em 16 de março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2016, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor do Sr.FÁBIO ANDRADE MEDEIROS – CPF nº 
024.705.444-59, com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), até 31 de dezembro de 2016, 
para contratação de assessor jurídico para prestar assessorias nos atos administrativos do gabinete 
do prefeito, junto ao Tribunal de Justiça Federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a nível 
de primeiro e segundo grau.

Pedra Branca-PB, 16 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2016, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, 
AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA – CNPJ nº 11.516.881/0001-14, com o valor mensal de 
R$ 2.500,00 (doismil e quinhentos reais), contratação dos serviços advocatícios especializados 
em direito previdenciário.

Pedra Branca-PB, 18 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2016, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES 
E EVENTOS-ME, CNPJ nº 07.188.838/0001-08, com o valor global de R$ 18.400,00 (dezoitomil e 
quatrocentosreais), com a contratação do Artista: Romim Mata, para animar as festividades com a 
emancipação do município de Pedra Branca no dia 30de março de 2016.

Pedra Branca-PB, 18 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA N° 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. Diante do recebimento das razões de recurso administrativo, apresentada pela 
Empresa CASA FORTE ENGENHARIA LTDA, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, 
NEGAR-LHE TOTAL PROVIMENTO. A integra do julgamento do recurso administrativo encontra-
-se a disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 22 de março de 2016Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA N° 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. Diante do recebimento das razões de recurso administrativo, 
apresentada pela Empresa CONSERV Construções e Serviços Ltda, tendo em vista a sua tem-
pestividade, para no MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A integra do julgamento do 
recurso administrativo encontra-se a disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/
PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA N° 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. Diante do recebimento das razões de recurso administrativo, apresentada pela 
Empresa M Construções e Serviços Ltda, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, 
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A integra do julgamento do recurso administrativo encontra-
-se a disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 17 de março de 2015.
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTORIO DIAS DA CRUZ

SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL
Rua Presidente João Pessoa,474, Jacaraú  –  PB  –   Fone/Fax: 83 3295-1014

JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ,Tabelião Publico, Oficial do Registro Geral de Imóveis do 
Registro de Títulos e documentos e de Protesto de Títulos da comarca de Jacaraú, Estado da 
Paraíba em virtude da lei e por nomeação legal etc.

EDITAL DE LOTEAMENTO
  JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ, Oficial Maior, Do Registro Geral de Imóveis Desta Comarca 

De Jacaraú, Estado da Paraíba ,Em Virtude Da Lei, Etc.
FAZ PÚBLICO para ciência de pessoas interessadas em cumprimento ao que determina e dispõe 

o artigo 2° do decreto nº 58/37, regulamento pelo decreto lei de nº271/67, ao qual foi incorporada 
a lei nº4.591/74, combinado com o que dispõe a lei nº6.766/79 que firma: PEREIRA E PEREIRA 
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA,inscrita no CNPJ sob nº 10.556.147/0001-16, com 
sede a rua sarmento amor divino, nº56, sala 03,1° andar, centro, Parnamirim - RN, representado 
pelo seu sócio titular o Sr. Francisco Pereira do Nascimento,brasileiro,casado,empresário, portador 
da cédula de entidade de nº1.154.941-SSP/PB e inscrito no CPF sob nº675.262.504-25,residente na 
av.Dep. Gastão Mariz, nº 999,casa 07,bairro Nova Parnamirim, Parnamirim-RN, apresentaram-me 
planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedro Regis-pb, bem como, memorial 
descritivo que ficam em cartório arquivados,do LOTEAMENTO VIVER BEM,situada na cidade 
de Pedro Regis-PB, constituído de (08) oito quadras e (143) cento quarenta e três lotes, todos 
enumerados,numa área de (50.906,94 m2) cinqüenta mil, novecentos e seis virgula noventa e 
quatro metros quadrados,ficando reservado para área verde/ Equip. Comunitários uma área de 
(2.773,23m2)localizada na quadra g e outra área verde/Equip. Comunitários medindo (2.670,43m2)
localizada entre as quadras “b” e “c”, e que as imposições daqueles que acham prejudicados quanto 
ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro de (15) quinze dias, a contar da 
data da publicação do órgão Oficial do Estado, findo o prazo não havendo impugnação seja feito 
o registro do referido Loteamento. Dado e passado nesta cidade de Jacaraú, 03 de Fevereiro de 
2016. José Hermano Dias Da Cruz, que escrevo e assino.

José Hermano Dias Cruz
Oficial Maior

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de peças para 
as máquinas e equipamentos agrícolas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 21 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Comunidade Agro-
vila, neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME 
- ME - R$.27.779,02; 2º - DIT Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.31.048,55; 3º - Construforte 
Construções Eireli - EPP - R$.32.658,82; e 4º - Estructural Engenharia Ltda. - ME - R$.33.691,78. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 17 de março de 2016.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - Publicado em 18.03.16



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003-2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, INTEIRO, CORVINA - SEMANA SANTA/2016 - 

CUITEGI/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00017/2016 - 16.03.16 - FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO 
LTDA - R$ 34.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004-2016
OBJETO: Aquisição de Leite de Vaca IN NATURA, para a distribuição com famílias carentes 

do município de Cuitegi/PB - 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI 
(RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00018/2016 - 16.03.16 - JOSÉ AILTON 
DOS SANTOS XAVIER - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEIXE CONGELADO, INTEIRO, CORVINA - SEMANA SANTA/2016 - CUITEGI/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO 
LTDA - R$ 34.000,00.

Cuitegi - PB, 14 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00004-2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de Leite de 
Vaca IN NATURA, para a distribuição com famílias carentes do município de Cuitegi/PB - 2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ AILTON DOS SANTOS 
XAVIER - R$ 48.000,00.

Cuitegi - PB, 14 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60004/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETROENCEFA-
LOGRAMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO DE NEUROLOIA E 
MÉTODOS E DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 25.500,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
São José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO 
GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRE-
TARIA DE INFRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 21 de Março de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE ESTUDANTE.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 21 de Março de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 13:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 21 de Março de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 
FARMACIA BÁSICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 21 de Março de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 16:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPI-
COS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 21 de Março de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO N.º 071/2016

CHAMADA PÚBLICA N.º 010/2016
 TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: PROCESSO DE SELEÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS 
DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA FORNECIMENTO DE PEIXE RESFRIADO E COCO DO 
TIPO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 
DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Com base nas informações constantes no Processo n.º 071/2016, referente à Dispensa de 
Licitação n.º 010/2016, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão 
de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: ASSO-
CIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DOS 
MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA – AMPRAFA, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.437.073/0001-97, 
no valor total de R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois mil reais); para contratação do objeto em 
referência, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 18 de Março de 2016.
SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito municipal de Pedra Branca, através do parecer da assessoria jurídica e Comissão 

Permanente de Licitação, ratifica o Processo de Dispensanº 00002/2016, cujo objeto a locação e 
perfuração de 40 poços tubular (artesiano) em diversas localidades, na zona rural do município 
de Pedra Branca, aempresaP. N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS 
EIRELI-ME, CNPJ nº 21.550.943/0001-68, no valor proposto de R$ 180.000,00 (cento e oitentamil 
reais), que será pago de acordo com a prestação dos serviços ora citados. 

Pedra Branca-PB,16 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito municipal de Pedra Branca, através do parecer da assessoria jurídica e Comissão 

Permanente de Licitação, ratificao Processo de Inexigibilidade nº 00001/2016, cujo objeto a con-
tratação de assessor jurídico para prestar assessorias nos atos administrativos do gabinete do 
prefeito, junto ao Tribunal de Justiça Federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a nível 
de primeiro e segundo grau, ao Sr. FÁBIO ANDRADE MEDEIROS – CPF nº 024.705.444-59, no 
valor proposto de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, que será pago de acordo com a prestação 
dos serviços ora citados. 

Pedra Branca-PB,16 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito municipal de Pedra Branca, através do parecer da assessoria jurídica e Comissão Per-

manente de Licitação, ratificao Processo de Inexigibilidade nº 00002/2016, cujo objeto a contratação 
dos serviços advocatícios especializados em direito previdenciário, aempresaFIUZA CORDEIRO 
CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA – CNPJ nº 11.516.881/0001-14, no valor 
proposto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, que será pago de acordo com a 
prestação dos serviços ora citados. 

Pedra Branca-PB,  18 de Março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO de nº 00003/2016, 
para a contratação, através da empresa JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME, 
CNPJ nº 07.188.838/0001-08,contratação do Artista: Romim Mata, para animar as festividades com 
a emancipação do município de Pedra Branca no dia 30de março de 2016, no valor global de R$ 
18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada, conforme constar 
do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca-PB, 18 de março de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 22 de março de 2016

Protocolo...: 2016 - 015337
Responsavel.: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 047302254-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.473,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014636
Responsavel.: LUDEMILE BORGES DE ALMEIDA MAIA
CPF/CNPJ....: 042418644-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.672,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014673
Responsavel.: LUIZ CARLOS MATIAS DE MOURA
CPF/CNPJ....: 624243354-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.756,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014511
Responsavel.: MARCUS CELINI DOS SANTOS PAIVA
CPF/CNPJ....: 202871604-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.233,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014799
Responsavel.: MARCIO JOSE BATISTA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 003635272/0001-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.282,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015269
Responsavel.: MEPE REPRESENTACOES LTDA  - ME
CPF/CNPJ....: 003141444/0001-35
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.590,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015249
Responsavel.: MARCIO JOSE PEREIRA GOMES - ME
CPF/CNPJ....: 004363199/0001-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.570,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015302
Responsavel.: MARIA VILMA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ SAN
CPF/CNPJ....: 427605264-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.127,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015542
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 005956054/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015484
Responsavel.: MAURO CESAR MEDEIROS PAIVA
CPF/CNPJ....: 012753236/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015662
Responsavel.: OMOBY CONTRUCOES E CORRE-
TAGEM LTDA
CPF/CNPJ....: 021135456/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            748,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015638
Responsavel.: PEDRO ANDRE DE SIQUEIRA SE-
GUNDO
CPF/CNPJ....: 082179644-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.578,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014676
Responsavel.: REMULO CARVALHO CORREIA LIMA
CPF/CNPJ....: 526686224-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.834,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014471
Responsavel.: REGINALDO COSTA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 354424844-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014254
Responsavel.: ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009919074-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.986,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014605
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015488
Responsavel.: SEVERINO DO RAMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 893653994-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            150,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014879
Responsavel.: SIMONE DO REGO SILVEIRA
CPF/CNPJ....: 008165524-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.081,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014573
Responsavel.: SLR CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTD
CPF/CNPJ....: 000634586/0001-46
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.350,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015179
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA ME
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            726,91
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015598
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA ME
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            249,98
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015597
Responsavel.: SEACRE SERV DE ASSES EM REC 
HUMANOS
CPF/CNPJ....: 011128950/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011782
Responsavel.: SEVERINO XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ....: 910590544-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.651,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014554
Responsavel.: TAMBAU MERCANTIL FACTORING 
FOMENTO
CPF/CNPJ....: 001757453/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.205,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015204
Responsavel.: THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ....: 008408344/0840-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.444,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015093
Responsavel.: UBIRAJARA VIEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 475184213-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.268,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014427
Responsavel.: WAGNER VERAS RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 002578511/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.461,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015228
Responsavel.: VINICIUS RODRIGUES DE ALBU-
QUERQUE M
CPF/CNPJ....: 022327481/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            723,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015512
Responsavel.: ZILDO SILVA FONSECA
CPF/CNPJ....: 297592908-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.638,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014400
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

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

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO LOPES MORAIS - ME
CPF/CNPJ....: 009234907/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.149,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015089
Responsavel.: ADEHIRDO MENESES DA CUNHA 
FILHO - M
CPF/CNPJ....: 000795789/0001-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.051,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015182
Responsavel.: ALCIVAN FREITAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 601398464-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.060,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014499
Responsavel.: ADAILMA PEREIRA ROBERTO
CPF/CNPJ....: 413028503-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.665,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014462
Responsavel.: APOLONIO HONORATO DOS SAN-
TOS FILHO
CPF/CNPJ....: 337859104-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.576,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015387
Responsavel.: ALMIR SERRANO VELOSO
CPF/CNPJ....: 181119984-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.721,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014392
Responsavel.: ALVARO ALVES BONFIM
CPF/CNPJ....: 235174138-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.073,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014763
Responsavel.: ADALBERTO JOSE TAVARES
CPF/CNPJ....: 027377626-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.807,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014583
Responsavel.: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES 
DE MAT
CPF/CNPJ....: 004077150/0001-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.215,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015288
Responsavel.: ANA ROCHA DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 953635724-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.621,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014533
Responsavel.: ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA 
DE FARI
CPF/CNPJ....: 055628814-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.467,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014702
Responsavel.: CENTRO EDUCACIONAL MAXIMUM 
LTDA
CPF/CNPJ....: 001194814/0001-77
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.228,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015193
Responsavel.: CLAUDIA LOPES SANTOS
CPF/CNPJ....: 930868144-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.895,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014538
Responsavel.: CRE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 035503770/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         18.257,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015691
Responsavel.: DEYNA SOARES DE ALCANTARA
CPF/CNPJ....: 005059776/0001-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.452,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015328
Responsavel.: ELINALDO DA SILVA GALDINO
CPF/CNPJ....: 117859594-33
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.013,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014720
Responsavel.: FABIO ANTONIO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 073020164-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013678
Responsavel.: FLAVIO FERNANDO VASCONCELOS 
COSTA
CPF/CNPJ....: 094948124-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.494,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014988
Responsavel.: EWELLYN THAYNA DA SILVA NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 103237984-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.268,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014778
Responsavel.: FERNANDO LEONEL DE MORAES 
SOUSA
CPF/CNPJ....: 063828854-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.544,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014742
Responsavel.: GLAUCIO GIL TAVARES DE BARROS
CPF/CNPJ....: 541391634-53
Titulo......: CHEQUE           R$            748,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 015422
Responsavel.: GILBERTO FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 836984937-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.803,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014531
Responsavel.: HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 139230994-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.431,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015033
Responsavel.: ILAB PROD. PARA LABORAT RIOS 
E HOSP
CPF/CNPJ....: 005764088/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.350,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014265
Responsavel.: JOSE ALBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 321449544-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.604,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014436
Responsavel.: JAILSON SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 007954604-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014820
Responsavel.: JOSE GILBERTO LOPES JUNIOR
CPF/CNPJ....: 071636254-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.377,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014697
Responsavel.: JOSE AILTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014291734/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            444,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015482
Responsavel.: KRG COMERCIO, IMPORT ACAO, 
EXPORTAC
CPF/CNPJ....: 005249036/0001-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.441,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, através de 

sua comissão de licitação, julgamento de abertura dos envelopes de habilitação. As empresas:AQ 
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº 03.196.316/0001-99,SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ nº 14.031.903/0001-44 e ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP – CNPJ nº 
05.935.592/0001-57, encontram-se todas inabilitadas por apresentar seus envelopes de habilita-
ção em descumprimento com as exigências do edital. Já a empresa:EDIFICA EDIFICAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 41.577.669/0001-28, encontra-se habilitada, por apresentar seu 
envelope de habilitação em conformidade com as exigências do edital.

Ibiara-PB, 21 de março de 2016
JOZIVAL SIMÃO DE LIMA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário 
de Combustíveis e lubrificantes para o abastecimentos das viaturas da Superintendência C. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
consumo (Copa e Cozinha) para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Trans-
porte e. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
Construções para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Transito 
- S. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou 
jurídica para os serviços de pedreiro, servente de pedreiro Adesivagem e pintor para ate. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPA DE MATUREIA
ERRATA DE 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
ONDE SE LÊ ABERTURA: Dia 25 de janeiro de 2016 as 13:00 Horas.
LEIA-SE CORRETAMENTE :31 de Março 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Ministério da Saúde, Emenda Parlamentar 27130016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00034/2016 - 21.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 70.150,40
CT Nº 00035/2016 - 21.03.16 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$ 42.109,00
CT Nº 00036/2016 - 21.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 53.202,09
CT Nº 00037/2016 - 21.03.16 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 23.892,21

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

GABINETE DO PRESIDENTE
CONTRATO Nº 001/2015 – PP nº 001/2015 – 1º TERMO ADITIVO

 Instrumento: 1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 001/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Conde.
Contratado: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS – LTDA - EPP, Cnpj Nº 09.164.369/0001-04.
Processo Licitatório n°: 003/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Locação de software, compreendendo: 

Folha de Pagamento e Tesouraria
Dotação: Recursos Próprios.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 30/12/2015 à 30/12/2016. 360 (trezentos e setenta) dias, inalte-

radas demais cláusulas.
Signatários: Pela Câmara Municipal de Conde, o senhor LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA e pela 

empresa ELMAR, o senhor ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO.
Publique-se e Cumpra-se.

Conde, 29 de dezembro de 2015.
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

GABINETE DO PRESIDENTE
CONTRATO Nº 002/2015 – PP Nº 001/2015 – 1º TERMO ADITIVO

 Instrumento: 1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 002/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Conde.
Contratado: E-TICONS EMP. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA, 

Cnpj Nº 09.196.974/0001-67.
Processo Licitatório n°: 003/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Locação de software, compreendendo: 

Contabilidade e Portal da Transparência.
Dotação: Recursos Próprios.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 30/12/2015 à 30/12/2016. 360 (trezentos e setenta) dias, inalte-

radas demais cláusulas.
Signatários: Pela Câmara Municipal de Conde, o senhor LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA e pela 

empresa E-TICONS, o senhor JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIA NUNES.
Publique-se e Cumpra-se.

Conde, 29 de dezembro de 2015.
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

GABINETE DO PRESIDENTE
CONTRATO Nº 001/2015 – INEX. Nº 001/2015 – 1º TERMO ADITIVO

 Instrumento: 1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 001/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Conde.
Contratado: JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME, Cnpj Nº 16.899.347/0001-

58.
Processo Licitatório n°: 001/2015 – INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Prestação de serviços contábeis.
Dotação: Recursos Próprios.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/03/2016 à 31/12/2016, inalteradas demais cláusulas.
Signatários: Pela Câmara Municipal de Conde, o senhor LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA e pela 

empresa o senhor JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA.
Publique-se e Cumpra-se.

Conde, 09 de março de 2016.
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

GABINETE DO PRESIDENTE
CONTRATO Nº 002/2015 – INEX. Nº 002/2015 – 1º TERMO ADITIVO

 Instrumento: 1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 002/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Conde.
Contratado: SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADES DE ADVOGADOS, Cnpj Nº 

13.314.531/0001-09.
Processo Licitatório n°: 002/2015 – INEXIGIBILIDADE Nº: 002/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços Advogatícios 

Especializados.
Dotação: Recursos Próprios.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 11/03/2016 à 31/12/2016, inalteradas demais cláusulas.
Signatários: Pela Câmara Municipal de Conde, o senhor LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA e pela 

empresa o senhor MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO.
Publique-se e Cumpra-se.

Conde, 10 de março de 2016.
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO DE Nº 1054/2012/CEL/ SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/ ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO 
CORRÉGO DE SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 08 (OITO) MESES MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA 
LEI 8666/93. ASSINAM: ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA E GLADSTON P. LEONE.  DATA DE 
ASSINATURA: 21/03/2016. 

ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ: 09.602.095/0001-98. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n° 440/2016 em João Pessoa, 02 de Março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 09 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) – RUA COM. JOÃO DA MATA LUCENA, QD-45 LT-
115, JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF PB. Processo: 2016-000197/TEC/LO-1421

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para o Município de Triunfo - PB.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 70.150,40; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$ 
42.109,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 53.202,09; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 23.892,21.

Triunfo - PB, 21 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00010/2016, para aquisição de materiais de construção e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa ELIAS GOMES FILHO, CNPJ n° 05.142.210/0001-38, com 
proposta no valor global de R$ 381.538,50 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e oito 
reais e cinquenta centavos).

Aguiar - PB, 21 de Março de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
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Protocolo...: 2016 - 015930
Responsavel.: GABRIEL ALMEIDA VILLARIM MEIRA
CPF/CNPJ....: 007788914-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.975,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014576
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ....: 014541834-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015907
Responsavel.: IRISMA DINIZ NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 288301054-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.262,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015397
Responsavel.: JOSINALDO CHAVES CORREIA
CPF/CNPJ....: 041225087/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            467,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013026
Responsavel.: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA LUCENA
CPF/CNPJ....: 396752114-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.823,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014463
Responsavel.: JOSELITA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 827149754-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012528
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA BARROS
CPF/CNPJ....: 014119824-95
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.278,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015008
Responsavel.: JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO
CPF/CNPJ....: 036464924-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.723,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014663
Responsavel.: LETICIA DE ALMEIDA DANTAS
CPF/CNPJ....: 146527304-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.323,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015364
Responsavel.: LOUSIMAR SALES COUTINHO
CPF/CNPJ....: 019543164-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015893
Responsavel.: LUCIANE MICHELE DAVET ARAG 
O DE OLI
CPF/CNPJ....: 839065099-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015919
Responsavel.: LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME
CPF/CNPJ....: 012023966/0050-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.644,44
Apresentante: SBS CONS.EM GESTAO DE ATIV
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 010330
Responsavel.: LUZIA LIMA DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 002756281/0001-32
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.163,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015236
Responsavel.: LUIZ ALBERTO FERNANDES REGIS
CPF/CNPJ....: 131377784-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.280,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014383
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ....: 021375077/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,38
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015985
Responsavel.: MEDEIROS E MENDONCA LTDA
CPF/CNPJ....: 004302871/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012730
Responsavel.: MARCELO TENORIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 789123504-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.747,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014485
Responsavel.: MICHELINE FABIOLA FLORENTINO D
CPF/CNPJ....: 019407175/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,36
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016130
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015931
Responsavel.: NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE
CPF/CNPJ....: 425047834-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         73.985,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014447
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005080794/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.453,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013638
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005080794/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.860,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013645
Responsavel.: RGA - CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008618955/0001-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.267,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015094
Responsavel.: RGA - CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008618955/0001-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.773,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015090
Responsavel.: RAFAELLA MOURA DE MAGALHAES
CPF/CNPJ....: 082980054-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015452
Responsavel.: ROSA MARIA PEREIRA AIRES
CPF/CNPJ....: 432791630-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.222,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015393
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTD
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016119
Responsavel.: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MAS-
TOLOGIA
CPF/CNPJ....: 004892957/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.500,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015315
Responsavel.: SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA
CPF/CNPJ....: 716300824-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            604,44
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014883
Responsavel.: SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA
CPF/CNPJ....: 716300824-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            192,15
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014884
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            563,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015947
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015717
Responsavel.: WALERIA MARIA DO NASCIMENTO 
BEZERRA
CPF/CNPJ....: 023795344/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015909
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/03/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: A KITANDA COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTD
CPF/CNPJ....: 007216193/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            358,31
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016162
Responsavel.: AMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 735443294-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.429,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014504
Responsavel.: ANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 097429994-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.524,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015018
Responsavel.: COSME PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 011066253/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015945
Responsavel.: CRE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 035503770/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.476,91
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015854
Responsavel.: CAMILA FERREIRA ROQUE
CPF/CNPJ....: 034860314-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015849
Responsavel.: CARLA CRISTINA RODRIGUES DO 
NASCIME
CPF/CNPJ....: 024123744-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.011,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015023
Responsavel.: CARLA CRISTINA RODRIGUES DO 
NASCIME
CPF/CNPJ....: 024123744-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.420,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015011
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015941
Responsavel.: CANCOU COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDAME
CPF/CNPJ....: 019614259/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             86,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015979
Responsavel.: CONSTRUTORA OEM LTDA
CPF/CNPJ....: 013744018/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.710,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016002
Responsavel.: CLAUDENILSON BARBOSA DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001088750/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.473,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015189
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 176583734-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.269,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014393
Responsavel.: CA ADMINISTRADORA E PARTICI-
PACOES L
CPF/CNPJ....: 005431582/0001-84
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.469,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015346
Responsavel.: CAMARA DE VALORES IMOBILIA-
RIOS DO E
CPF/CNPJ....: 003740375/0001-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.290,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015274
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010950393/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016073
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010950393/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016070
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010950393/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016071
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010950393/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016068
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010950393/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016069
Responsavel.: DEBORA JACIARA ALVES DE SOUZA 
05973
CPF/CNPJ....: 018533594/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            172,58
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015999
Responsavel.: DEZERET COMERCIO DE COSME-
TICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 019053923/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.066,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016017
Responsavel.: DEBORA MENDONCA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ....: 007777754/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015899
Responsavel.: EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 181557074-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.327,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014389
Responsavel.: EMMANUELINA FRANCO GUIMA-
RAES - EPP
CPF/CNPJ....: 035569599/0001-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.481,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015156
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 676842034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015968
Responsavel.: EDITAR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 002821028/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.757,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015240
Responsavel.: FABRICIO MELO BRITO
CPF/CNPJ....: 018692477/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         21.831,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015136
Responsavel.: FREITAS PAIXAO ENG.ESTR.SIST.C
CPF/CNPJ....: 012934534/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.208,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015682
Responsavel.: GERALDO JERONIMO LEITE
CPF/CNPJ....: 267129114-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.904,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015366
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 869993974-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.649,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014549
Responsavel.: GABRIELA AZEVEDO DE ANDRADE 
VELOSO
CPF/CNPJ....: 064963904-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Peixes destinados a distribuição gratuita com a população reconhecida-
mente carente do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS: 02.031 - 08.244.0010.2009 - 3390.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA, CNPJ 01.511.184/0001-17, 
CT Nº 086/2016 - 21.03.2016 - R$ 74.800,00 - Setenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais.

Alagoinha, 21 de Março de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00002/2016
O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM - PB, através da secretária de saúde 

do município de capim de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o 
resultado do Pregão Presencial 00002/2016 que objetiva o de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO 
EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A 
POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A SEMANA SANTA, publica o extrato da Ata de Registro de 
Preços – ARP n° 00002/2016 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da 
mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, 
itens, marcas e valores abaixo relacionados. 

NOME: FRIPAL – FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA – EPP,
CNPJ: 08.821.355/0002-34

ENDEREÇO: RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, S/N, DEP. MADRUGA - SAPÉ - PB
VIGÊNCIA: 18 de Março de 2016 até 18 de Março de 2017

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 PEIXE INTEIRO CONGELADO DO 
TIPO TAINHA. KG 5000 R$ 9,50 R$47.500,00

R$ 47.500,00

Capim - PB, 18 de Março de 2016.

EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES
Secretária de Ação Social

 

 
 

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:

Empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
O PREGOEIRO OFICIAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM, ESTADO DA PA-

RAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, 
e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, RESOLVE ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2016, 
que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA WAGNER 
CARTAXO MARQUES EIRELI EPP CNPJ: 19.835.542/0001-02, PELO VALOR DE R$ 88.200,00 (OITENTA 
E OITO MIL E DUZENTOS REAIS).

Capim - PB, 18 de Março de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
O PREGOEIRO OFICIAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM, ESTADO DA PA-

RAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, 
e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, RESOLVE ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, 
que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A SEMANA 
SANTA, com base nos elementos constantes do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA 
FRIPAL – FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA – EPP, CNPJ: 08.821.355/0002-34, PELO VALOR DE R$ 
47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)  

Capim - PB, 18 de Março de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00003/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL LOCA-
ÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE 
CAPIM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, EM FAVOR 
DE WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP R$ CNPJ: 19.835.542/0001-02, PELO VALOR DE 
R$ 88.200,00 (OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS), com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 
10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 18 de Março de 2016.
EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00002/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A 
SEMANA SANTA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, 
EM FAVOR DE EM FAVOR DA EMPRESA FRIPAL – FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA – EPP R$ CNPJ: 
08.821.355/0002-34, PELO VALOR DE R$ 47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 18 de Março de 2016.
EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 2016.01.003
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preços 001/2016, realizado pela Comissão Per-

manente de Licitação, através do relatório apresentado em 18 de março de 2016, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente licitação para a empresa: 
FUNVAPI – FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ, CNPJ/MF Nº 04.751.944/0001-51  referente a Tomada de 
Preço n.º 001/2016 processo Administrativo n.º 2016.01.003, no valor de 30,00 (trinta reais) por inscrição, 
o valor total do contrato estima-se em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 21 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 012/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO QUADRO DE SER-
VIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: FUNVAPI – FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ
CNPJ: 04.751.944/0001-51 
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 30,00 (trinta reais) por inscrição, o valor total do contrato estima-se em R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.02 Secretaria de Administração – 

04.122..1004.2.005 – Realização de Concurso e Processo Seletivo Público – 3.3.90.39.00 Outros 
Serviços Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 21 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE



ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria de Obras do Município de Campina Grande - torna público o cancelamento da Ata 
de Registro de Preços 2.08.003/2015/SECOB/PMCG, firmada com a empresa Construtora Rocha 
Cavalcante Ltda, CNPJ de nº 09.323.098/0001-92, para eventual Execução de serviços de capea-
mento e recapeamento com aplicação em ruas do Município de Campina Grande.

O presente cancelamento se dá com fundamento no art. 21, inciso I, do Decreto nº 7892/13 c/c 
o item 6.6 do Edital de Concorrência nº 2.08.003/2015, e produzirá efeitos a partir de 21/03/2016. 
Pelo Contratante: André Agra Gomes de Lira, Secretário de Obras. Autos com vista franqueada 
aos interessados.

Campina Grande, 21 de março de 2016.
Pollyanna Maria Loreto Meira

Presidente da comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e 
dos programas sociais geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa 
Grande, no dia 04/04/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego 
Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - 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 pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 01/04/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 19/03/2016 – Republicado por Incorreção.
Alagoa Grande(PB), 17 de março de 2016.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

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 01/04/2016.

Publicado no Jornal “A União” do 19/03/2016 – Republicado por Incorreção.
Ingá(PB), 18 de março de 2016.

DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB

SECRETARIA DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
FORMAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo: nº.  2.08.002/2016/CSL/SECOB/PMCG
Modalidade: Pregão presencial nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG
Tipo: Empreitada Por Preço Unitário - Menor Valor Global. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 15h00min do dia 08 de Abril 

de 2016 o Pregão Presencial que tem como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual contratação de empresa especializada para executar os serviços de montagem e 
desmontagem de Decoração e Ornamentação visando atender as necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Campina Grande-PB, conforme as quantidades e especificações 
técnicas anexadas de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus 
anexos, maiores informações na Comissão Setorial de Licitação, localizada à Rua Treze de Maio, 
329, 5º andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no horário de 08h00min as 
13h00minh ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com. Ou pelo e-mail celpmcg@gmail.com, 
onde poderá adquiri o edital.

Campina Grande, 21 de Março de 2016.
José Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial da SECOB

                             
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Nos termos do julgamento da licitação: Tomada de Preços 001/2016, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação, através do relatório apresentado em 18 de março de 2016, bem como, 
parecer jurídico atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preços 001/2016, realizado pela Comissão Per-

manente de Licitação, através do relatório apresentado em 18 de março de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação para 
a empresa: FUNVAPI – FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ, CNPJ/MF Nº 04.751.944/0001-51, referente 
a Tomada de Preço n.º 001/2016 processo Administrativo n.º 2016.01.003, no valor de R$ 30,00 
(trinta reais) por inscrição, o valor total do contrato estima-se em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 21 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 394/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/04/2016, às 9h para:

Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos, Hospitais da Rede Pública Estadual: 
HPMGER, CPAM, CSCA, CHCF, HRETCG, HRQ, CSG, HRP, HMSC, HRDJC, HINL, HEM, HRWL, 
HDDJGS, HMSF, HDFBC, HRCR, HRPSRC, HRS E HRC, 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  16-00177-8
João pessoa, 21 de março de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIGÉSIMA OITAVA CHAMADA
O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais, no uso 

de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público 
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 22/03/2016 a 05/04/2016, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 - ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0012  EDUARDO FERREIRA POTIGUARA  2218435 

João Pessoa (PB), 21 de março de 2016.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
 TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00004/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, com base nas informações constantes na Inexigibilidade de Licitação nº. 00004/2016, em-
basado no Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, 
cumprimento aos termos do artigo 25, caput, e inc. I, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o relatório, RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor de: GOMES, SANTOS E OLIVEIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 23.076.345/0001-24 Valor: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil 
reais), para contratação de escritório jurídico especializado em consultoria e auditoria tributária 
para assessoramento ao departamento de tributos visando levantar créditos tributários junto ás 
instituições financeiras localizada neste município.

Capim - PB, 15 de Março de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016
A pregoeira do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de SÃO JOSE DOS RAMOS e para quem interessar possa, que o 
Pregão Presencial SRP n.º 001/2016, cujo objeto foi Eventual aquisição de alimentos (peixes), des-
tinado à distribuição gratuita a população do Município de São Jose dos Ramos, foi FRACASSADA.

São José dos Ramos, 21 de Março de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
A pregoeira do Município de Itabaiana, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhe-

cimento da população de ITABAIANA e para quem interessar possa, que o Pregão Presencial SRP 
n.º 003/2016, cujo objeto foi Eventual aquisição de alimentos (peixes), destinado à distribuição 
gratuita a população do Município de Itabaiana, foi FRACASSADA.

Itabaiana, 21 de Março de 2016.
Alisandra Sousa Andrade

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS: 001/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar que após 
abertura e análise do envelope da proposta comercial, chegou-se a conclusão que para atender o 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de 
preço do tipo técnica e preço, que a proposta comercial apresentada pela empresa FUNVAPI – FUN-
DAÇÃO VALE DO PIAUÍ – CNPJ/MF Nº 04.751.944/0001-51 – REPRESENTADO POR FLUSSIER 
AURÉLIO VIEIRA GALDINO, CPF Nº 480.971.684034, atende os requisitos exigidos no edital. A 
referida empresa ofertou o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por inscrição. Desta forma, declaramos 
classificada a empresa FUNVAPI – FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ, motivo pelo qual opinamos pela 
adjudicação do objeto a mesma. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Comissão 
de Licitação na cidade de Mamanguape.

Mamanguape, 18 de março de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Re-
posição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: 10.00 – Secretaria de Infra Estrutura – Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. Prazo para Conclusão: 30 (trinta) dias. VIGÊN-
CIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e ANTONIO PAULINO - R$ 12.201,21 – Doze Mil Duzentos e Um Reais e Vinte e Um Centavos - CT 
Nº 00111/2016 – 24.02.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Re-

posição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/02/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Repo-
sição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO PAULINO - R$ 
12.201,21 – Doze Mil Duzentos e Um Reais e Vinte e Um Centavos.

Guarabira - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de Veículos diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias 
Municipais até dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e:
CT Nº 00125/2016 - 01.03.16 - CARLOS DANILO - R$ 18.000,00
CT Nº 00126/2016 - 01.03.16 - FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 17.000,00
CT Nº 00127/2016 - 01.03.16 - RAFAEL DA SILVA CASTRO - R$ 21.500,00
CT Nº 00128/2016 - 01.03.16 - FERNANDO DE SOUSA AMORIM - R$ 17.000,00
CT Nº 00129/2016 - 01.03.16 - MARIA DO CARMO - R$ 20.000,00
CT Nº 00130/2016 - 01.03.16 - MORMA SUELY RAMOS - R$ 17.000,00
CT Nº 00131/2016 - 01.03.16 - MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 17.000,00
CT Nº 00132/2016 - 01.03.16 - PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 17.000,00
CT Nº 00133/2016 - 01.03.16 - LUIZ ANTONIO PEREIRA - R$ 17.000,00
CT Nº 00134/2016 - 01.03.16 - POLIBIO BATISTA ARAUJO - R$ 17.000,00
CT Nº 00135/2016 - 01.03.16 - JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO - R$ 13.600,00
CT Nº 00136/2016 - 01.03.16 - GIVALDETE MARINHO DOS SANTOS - R$ 21.500,00
CT Nº 00137/2016 - 01.03.16 - FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA - R$ 17.500,00
CT Nº 00138/2016 - 01.03.16 - THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 17.000,00
CT Nº 00139/2016 - 01.03.16 - GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 21.500,00
CT Nº 00140/2016 - 01.03.16 - MANASSES SOARES PEREIRA - R$ 15.300,00
CT Nº 00141/2016 - 01.03.16 - MARIO MENDES DA COSTA - R$ 13.600,00
CT Nº 00142/2016 - 01.03.16 - MANOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - R$ 17.000,00
CT Nº 00143/2016 - 01.03.16 - ERIVAN BARBOSA - R$ 13.500,00
CT Nº 00144/2016 - 01.03.16 - MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS - R$ 13.600,00
CT Nº 00145/2016 - 01.03.16 - LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 17.000,00
CT Nº 00146/2016 - 01.03.16 - ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS - R$ 17.000,00
CT Nº 00147/2016 - 01.03.16 - RONALDO FERNANDES DIAS - R$ 17.000,00
CT Nº 00148/2016 - 01.03.16 - MARIA ALVES BATISTA - R$ 17.000,00
CT Nº 00149/2016 - 01.03.16 - AILTON LOPES DO NASCIMENTO - R$ 17.000,00
CT Nº 00150/2016 - 01.03.16 - IVONETE FERNANDES DA SILVA - R$ 15.300,00

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames 

laboratoriais e aquisições de mate. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 
- Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00165/2016 - 
15.03.16 - BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 231.156,00; CT Nº 00166/2016 
- 15.03.16 - DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - R$ 93.819,00

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: Aquisições de areia 
média para usos diversos da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS - R$ 231.000,00.

Guarabira - PB, 21 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais para calçamentos de várias ruas de nosso município, conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PEREIRA DOS 
ANJOS - R$ 145.000,00; COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA - R$ 137.900,00.

Guarabira - PB, 21 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Clínica especializada para realizações de exames para diagnósticos por 
imagem na área de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Munici-
pal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00157/2016 - 02.03.16 - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA 
LTDA - R$ 136.200,00. CT Nº 00158/2016 - 02.03.16 - DIAGSON - DIAG EM USG E MEDICINA 
FETAL LTDA - R$ 59.880,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: Contratação de 
Clínica especializada para realizações de exames para diagnósticos por imagem na área de saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIAGSON - DIAG EM USG E 
MEDICINA FETAL LTDA - R$ 59.880,00; UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 136.200,00. 

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

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de Veículos diversos destinados ao transporte de Profissionais da Saúde, 
Lixos e Metralhas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 01/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FUS: 06.00 - 10.302.2020.2029 - 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.36.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: 31.12.2016. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO, CPF 
918.464.804-00 - CT Nº 06/2016 - 03.03.2016 - R$ 62.000,00 / ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, 
CPF 025.032.974-39 - CT Nº 07/2016 - 03.03.2016 - R$ 35.000,00 e LUZINALDO TOMAZ DA SILVA, 
CPF 965.807.984-91 - CT Nº 08/2016 - 03.03.2016 - R$ 58.000,00.

Mulungu, 03 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios diversos FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 02/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / PNAE: 05.00 - 12.306.2002.2049 
- 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 - 12.366.2006.2022 - 07.00 - 08.241.2004.2031 - 
08.243.2003.2034 - 08.244.2004.2040 - 3.3.90.30.01 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e FRANCISCO A. PEREIRA JÚNIOR - ME, CNPJ 
20.381.795/0001-32 - CT Nº 09/2016 - 15.03.2016 - R$ 451.116,06 - Quatrocentos e Cinquenta e 
Um Mil Cento e Dezesseis Reais e Seis Centavos.

Mulungu, 15 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Fármacos Farmácia Básica destinados ao atendimento 

da população municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 03/2016. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / FUS / FARMÁCIA BÁSICA: 06.00 - 10.301.2005.2025 - 10.301.2005.2027 
- 10.301.2020.2028 - 10.301.2020.2053 - 10.302.2020.2029 - 10.302.2020.2047 - 3.3.90.30.01 
- 3.3.90.32.01 - 3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI-
TA - MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 010/2016 - 16.03.2016 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ 16.682.179/0001-44 - R$ 73.182,06 - CT Nº 
011/2016 - 16.03.2016 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ 08.674.752/0001-40 - R$ 9.410,00.

Mulungu, 16 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Peixes para distribuição com a população reconhecidamente carente do 

Município por ocasião da semana santa 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 03/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 04.01 - 08.244.2013.2008 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PILÕES e FRIPAL-FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA, CNPJ 08.821.355/0002-34 - 
CT Nº 045/2016 - 21.03.2016 - R$ 57.750,00 – Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais.

Pilões, 21 de Março de 2016. 
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 04/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CAPS / QSE / FUS / PET e CENTRO 
DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 02.00 - 04.122.1002.2004 - 04.00 - 20.122.2009.2009 
- 05.00 - 12.306.2002.2049 - 12.361.2008.2014 - 12.366.2006.2022 - 06.00 - 10.301.2020.2053 
- 07.00 - 08.241.2004.2031 - 08.243.2003.2034 - 08.244.2004.2038 - 08.244.2004.2040 - 08.00 - 
15.452.1002.2041 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 012/2016 - 16.03.2016 - 
SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME, CNPJ 08.792.028/0001-10 - R$ 
29.002,50 - Vinte e Nove Mil, Dois Reais e Cinquenta Centavos.

Mulungu, 16 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 05/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUS 
/ CRAS / FUNDEB / CAPS / QSE / PETI / CONVÊNIOS E PROGRAMAS: Elemento de Despesa 
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 013/2016 - 16.03.2016 - SEVERINO MANOEL DA 
SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME, CNPJ 08.792.028/0001-10 - 69.790,30 e CT Nº 014/2016 
- 16.03.2016 - CAVALCANTE E CIA LTDA, CNPJ 10.655.938/0001-01 - R$ 6.732,00.

Mulungu, 16 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parcelas de Materiais Médicos Hospitalares. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 06/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUS / MAC: - 3.3.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MULUNGU e CT Nº 015/2016 - 21.03.2016 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
DO NORDESTE LTDA - R$ 22.992,60. CT Nº 016/2016 - 21.03.2016 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
31.522,78, CT Nº 017/2016 - 21.03.2016 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALA-
RES E MEDIC. LTDA - R$ 62.723,02. CT Nº 018/2016 - 21.03.2016 - MEDICAL DE APARELHAGEM 
MÉDICA LTDA - R$ 17.580,70.

Mulungu, 21 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos. FUNDAMENTO LE-

GAL: Pregão Presencial nº 07/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / QSE / MDE 
/ FUS / CAPS / MAC / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / NASF / PMAC / SCFV 
/ CEO / IGD SUAS / CRAS / SAÚDE BUCAL / IGDBF - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU 
e MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES, CNPJ 03.467.684/0001-24, CT Nº 019/2016 - 21.03.2016 - R$ 
172.742,90 – Cento e Setenta e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos.

Mulungu, 21 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Peixes para distribuição gratuita com a população reconhecidamente 

carente do Município por ocasião da Semana Santa 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 08/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 07.00 - 08.244.2004.2040 - 3.3.90.32.01 
- Material de Distribuição Gratuita, VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA, 
CNPJ 01.511.184/0001-17 - CT Nº 020/2016 - 21.03.2016 - R$ 36.000,00 - Trinta e Seis Mil Reais.

Mulungu, 21 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 06 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual 
de Medicamentos Geral para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde de Santa Cruz/PB. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal 
nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 21 de Março de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 10:30 horas do dia 06 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual 
de Material Médico-Hospitalar e Odontológico para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde 
de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 21 de Março de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 14:00 horas do dia 06 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gra-
dual de Frutas e Verduras para atender a demanda das diversas Secretarias Municipais de Santa 
Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 21 de Março de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de Material Gráfico para todas as Secretarias do Município de 
Poço Dantas PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00016/2016 - 16.03.16 - EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - R$ 59.673,50 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00009/2016 - FMAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016.
DOTAÇÃO: RECURSO ORDINÁRIO: 08 244 2011 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 175 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA . VIGÊNCIA: 18 DE MARÇO DE 2016 ATÉ 18 DE MARÇO DE 2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM 
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02, PELO 

VALOR DE R$ 88.200,00 (OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS)
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00008/2016 - FMAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A SEMANA 
SANTA.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016.
DOTAÇÃO: RECURSO ORDINÁRIO: 08 244 2011 2079 DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE PARA FAMILIA 

DURANTE A SEMANA SANTA; 368 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: ATÉ O 
FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM 
CONTRATADO: FRIPAL – FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA – EPP CNPJ: 08.821.355/0002-34
VALOR: R$ 47.500,00 ( QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00018/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA 

E AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 
VISANDO LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO ÁS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE 00004/2016.
DOTAÇÃO: RECURSO ORDINÁRIO: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 

2 005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃ; 3.390.3900 – 
OUTROS SERVIÇOS.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ATÉ O FINAL DO EXERCICIO 
FINANCEIRO DE 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
CONTRATADO: GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 

23.076.345/0001-24 VALOR: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)

29A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria e assessoria técnica na área Contábil - processamento de informações da 

SEFIP/GEFIP; DCTF; DIRF e RAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.003 - Secretaria de Administração 

04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 3390.35.00 - Ser-
viços de Consultoria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00013/2016 - 04.02.16 - EDSON SOARES DA SILVA - R$ 24.200,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2016.
OBJETO: Consultoria e assessoria técnica na área Contábil - processamento de informações da 

SEFIP/GEFIP; DCTF; DIRF e RAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 04/02/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Consultoria e assessoria técnica na área Contábil - processamento de informações da 
SEFIP/GEFIP; DCTF; DIRF e RAIS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: EDSON SOARES DA SILVA - R$ 24.200,00.

Conde - PB, 04 de Fevereiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa (multi-
marca) para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva,. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 21 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial n 00003/2016 . OBJETO: Aquisição de dois veículos utilitários 
zero quilometro tipo caminhonete cabine dupla. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa Fiori 
Veicolo S.A., CNPJ nº 35.715.234/0008-76, para no prazo de cinco dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, na Rodovia Pb 18 - Km 
3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Conde - PB, 16 de Março de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia  08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: os itens não contemplados  na licitação Pregão 
Presencial nº 00006/2016. Referente à Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 21 de Março de 2016.
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos HORTI-
FRUTIGRANJEIROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1129. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 21 de Março de 2016.
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 016/2016

Pregão Presencial SRP Nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Nordeste 
R. C. Imp. Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50. Objeto: Prestar o fornecimento materiais, equipamen-
tos e suprimentos de informática (Lotes: I e II). Valor Contratado: R$ 128.136,000, ref. Lote: I, R$  
116.871,00, ref. Lote: II. Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. Vigência: 01 (um) ano. Data 
da ass.: 21/03/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite e Nivaldo F. dos S. Junior (Pela Empresa).

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão Presencial SRP Nº 002/2016.
Ata de Registro de Preços Nº 002/2016, firmada entre a Prefeitura de Desterro/PB e a empresa: 

Nordeste R. C. Imp. Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50. Pregão Presencial SRP Nº 002/2016. Valor 
contratado: R$ 128.136,000, ref. Lote: I, R$  116.871,00. Objeto: Prestar o fornecimento materiais, 
equipamentos e suprimentos de informática (Lotes: I e II). Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. 
Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 21/03/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite, e Nivaldo F. 
dos S. Junior.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 006/2016

Pregão Presencial SRP Nº 002/2016. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de 
Desterro/PB. Contratada: Nordeste R. C. Imp. Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50. Objeto: Prestar o 
fornecimento materiais, equipamentos e suprimentos de informática (Lote III). Valor Contratado: 
R$ 132.457,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 
21/03/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves e Nivaldo F. dos S. Junior.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 007/2016
Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de 

Desterro/PB. Contratada: Joselem Brito da Silva, CNPJ Nº 04.363.021/0001-22. Objeto: Prestar o 
fornecimento de material médico hospitalar. Valor Contratado: R$ 66.585,40, ref. Lote: I, o valor de 
R$ 18.000,00,  ref. Lote: II. Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. Vigência: 01 (um) ano. Data 
da ass.: 21/03/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves e Joselem B. da Silva.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão Presencial SRP Nº 002/2016.
Ata de Registro de Preços Nº 001/2016, firmada entre a Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde/

PB e a empresa: Nordeste R. C. Imp. Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50, Pregão Presencial SRP Nº 
002/2016. Valor Contratado: R$ 132.457,00. Objeto: Prestar o fornecimento materiais, equipamentos 
e suprimentos de informática (Lote III). Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. Vigência: 01 
(um) ano. Data da ass.: 21/03/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves, e Nivaldo F. dos S. Junior.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves – Secretário

Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão Presencial SRP Nº 003/2016.
Ata de Registro de Preços Nº 002/2016, firmada entre Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde/PB e a 

empresa: Joselem Brito da Silva, CNPJ Nº 04.363.021/0001-22, Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. 
Valor Contratado: R$ 66.585,40, ref. Lote: I, R$ 18.000,00, Lote: II. Objeto: Prestar o fornecimento de 
material médico hospitalar. Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinários. Vigência: 01 (um) ano. Data 
da ass.: 21/03/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves, e Joselem B. da Silva.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para serviço de coleta de lixo hospitalar das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria de Saúde do 
Município de Cajazeiras - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 17 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61004/2016
A Pregoeira Oficial do Município de Cajazeiras, Denyze Gonsalo Furtado, vem por meio desta, 

RETIFICAR o Aviso de Licitação, publicado em 18 de março de 2016, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, 
em relação a data de realização do certame.

Onde se lê: 05 de maio de 2016
Leia-se: 05 de abril de 2016

Cajazeiras - PB, 21 de março de 2016
DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 21 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial   

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pré-moldados de 
concreto diversos, destinados a manutenção dos trabalhos da Secretaria de Infra-estrutura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 18 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Elétricos para 
atender ao Município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.
araruna@gmail.com

Araruna - PB, 21 de Março de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 21 de Março de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13kg e Água 
Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com
Araruna - PB, 21 de Março de 2016

FRANCISCO TOSCANO NETO 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 11:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Elétricos para 
atender a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 21 de Março de 2016
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

  Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:15 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de locação de Máquinas 
pesadas tipo trator, trator de esteira, etc, destinado a suprir as necessidades da Admini. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 21 de Março de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Frutas 
e Hortaliças e Polpas de Frutas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@
hotmail.com. Itapororoca - PB, 21 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, 

sediada na Rua: 28 de Janeiro, 15 - Centro - Puxinanã - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULO TIPO PASSEIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES 
DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3380.1007 – (9) 9315.5778.
Puxinanã - PB, 17 de Março de 2016.

EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
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 05 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PRO-
TETOR DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. 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, 21 de março de 2016.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição de Combustível 
(gasolina comum); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA 
MARQUES LEITE & CIA. LTDA - R$ 17.100,00.

Pirpirituba - PB, 21 de Março de 2016.
RONALDO JOSÉ DA SILVA DE ABREU

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição de Combustível (gasolina comum).Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 

00001/2016.Dotação: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Pirpirituba: (Recursos Próprios/
Duodécimo). Dotação Orçamentária: 0100 - 01.031.1001.2001 - 3.3.90.30.01.Vigência: até o final 
do exercício financeiro de 2016. Partes Contratantes: Câmara Municipal de Pirpirituba e:CT Nº 
00003/2016 - 21.03.16 - RAYSSA MARQUES LEITE & CIA. LTDA - R$ 17.100,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getulio Vargas, n.º 32 –Centro–Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 05 de abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n.º 10.520/2002e subsi-
diariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Email: contato@camarapocinhos.pb.gov.br

Pocinhos - PB, 22 de marçode 2016
SOSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA

 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ERRATA - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público que no Aviso 
de Licitação – Tomada de Preços nº 001/2016, publicado no Diário Oficial - Pg. 24, e no Jornal 
a União - Pg. 28, todos da edição do dia 16.03.2016, no campo onde se lê: 04 de abril de 2016, 
Leia-se: 08 de abril de 2016. Informações: Telefone: (83) 3466-1079. 

Assunção/PB, 18 de março de 2016.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente

ERRATA - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público que no Aviso 

de Licitação – Tomada de Preços nº 002/2016, publicado no Diário Oficial - Pg. 24, e no Jornal 
a União - Pg. 28, todos da edição do dia 16.03.2016, no campo onde se lê: 06 de abril de 2016, 
Leia-se: 11 de abril de 2016. Informações: Telefone: (83) 3466-1079. 

Assunção/PB, 18 de março de 2016.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2016.
OBJETO: Serviços técnicos especializados na área contábil - Contador.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 12/01/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços técnicos especializados na área contábil - Contador.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.003 - Secretaria de Administração 

04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 3390.35.00 - Ser-
viços de Consultoria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00008/2016 - 12.01.16 - JOÃO GILBERO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME - R$ 

90.240,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: Serviços técnicos especializados na área contábil - Contador; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO GILBERO CARNEIRO ISMAEL 
DA COSTA - ME - R$ 90.240,00.

Conde - PB, 12 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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 parcelada 
de Material Gráfico para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - 
R$ 59.673,50.

Poço Dantas - PB, 16 de Março de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gás GLP, Água Mineral, Vasilhame e Garrafão, destinados a atender as necessidades das 
Secretarias Municipais deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: IDEAL COMERCIO DE GÁS LTDA - ME - R$ 76.150,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o 
setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU- ME - R$ 252.588,60.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológico de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades do Hospital 
Municipal e aos PSF’s, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CASA DO PROTÉTICO LTDA - ME - R$ 39.680,80; RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA - R$ 65.395,79.

Arara - PB, 15 de Março de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gás GLP, Água Mineral, Vasilhame e Garrafão, destinados 

a atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2016. DOTAÇÃO: Recursos: PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB 
FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, ICMS, TRIBUTOS, PDDE, MDE, MAC, 
FUNDEB, PAIF e DIVERSOS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00018/2016 - 16.03.16 - IDEAL COMERCIO DE GÁS LTDA - ME - R$ 76.150,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 40%, FEP e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Arara e: CT Nº 00019/2016 - 16.03.16 - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU- ME 
- R$ 252.588,60.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológico de Consumo e Permanente, para 

suprir as necessidades do Hospital Municipal e aos PSF’s, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, SB 
e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. 
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00032/2016 - 16.03.16 
- CASA DO PROTÉTICO LTDA - ME - R$ 39.680,80; CT Nº 00033/2016 - 16.03.16 - RDF DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 65.395,79.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Oxigênio medicinal, para 
suprir as necessidades do Hospital Municipal e ao SAMU, deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. Edital: http://www.arara.pb.gov.br/

Arara - PB, 21 de Março de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pães e massas, destinados 
ao município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 06/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 21 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de material de expediente 
para uso das diversas secretarias.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0201 - Gabinete do Prefeito 

04.122.0021.2.002 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30 - Material de 
consumo 0202 - Secretaria de Administração 04.122.0021.2.003 - Manutenção das atividades 
da Secretaria de Administração 3.3.90.30 - Material de Consumo 0203 - Secretaria de Finanças 
04.123.0021.2.006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças 3.3.90.30 - Material de 
Consumo 0204 - Secretaria de Educação 12.361.0188.2.009 - Manutenção das atividades do FUN-
DEB 40% 3.3.90.30 - Material de Consumo 12.361.0188.2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30 - Material de Consumo 12.365.0200.2.013 - Manutenção do Ensino Infantil 3.3.90.30 - Ma-
terial de Consumo 0205 - Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo 04.122.0224.2.016 - Manutenção 
das Secretarias de Infra Estrutura e Urbanismo 3.3.90.30 - Material de Consumo 0207 - Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 20.608.0090.2.029 - Manutenção das atividas Agropecuarias do 
município 3.3.90.30 - Material de consumo 0209 - Secretaria Esporte e Cultura 13.392.0247.2.014 
- Manutenção das atividades Artísticas e Culturais 3.3.90.30 - Material de consumo 0206 - Fundo 
Municipal de Saúde 10.302.0084.2.026 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30 - Material de consumo 0208 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.0081.2.030 
- Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho 3.3.90.30 - Material de Consumo 
08.244.0081.2.034 - Manutenção do fundo de Assistência Social 3.3.90.30 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00015/2016 - 21.03.16 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME - R$ 218.912,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público para 

o preenchimento de diversos cargos na Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 29 de abril de 2016, às 10h00min. (Horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Queimadas– PB, em 21 de março de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA 17ª CORRIDA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA - ME - R$ 68.000,00.

Remigio - PB, 21 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA 17ª CORRIDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SE-

CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.13.392.2006.2029 - PROMOCAO DE EVENTOS 
SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS 02.140-SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E 
LAZER 02140.27.392.2006.2085 - PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS 3390.39.0000 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00070/2016 - 21.03.16 - ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA - ME 

- R$ 68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte 

de lixo e entulhos, e manutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme 
Planilha Orçamentária, especificações técnicas, projetos e anexos do edital.

LICITANTES HABILITADOS: - LIMPA JÁ LTDA - ME - LIMPA JÁ; - MARTINS CONSTRUÇÕES 
EIRELI - EPP - MARTINS CONSTRUÇÕES; - SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP 
- SM CONSTRUCOES.

- LICITANTES INABILITADOS: - CONSTRUTORA APODI LTDA – ME; - JAMAILTON MARTINS 
DO CARMO - ME - OFICINA PIMPIM; - LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI 
– ME; - SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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 
31/03/2016, às 13:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha 
- PB, no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 34191165.
Santa Terezinha - PB, 17 de Março de 2016.

JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°001/2016
A Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro e sua 

equipe de apoio, sediada na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB , Chamada 
Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o disposto 
no art. 21, da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 26/2013. Os grupos informais e/ou formais 
interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 11 de Abril de 
2016, às 10:00  horas. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3635-1013.

Damião/PB, 21 de Março de 2016.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
 Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13KG e Água 
Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com. 

Araruna - PB, 21 de Março de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficial
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