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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

33o  Máx.
19o Mín.

35o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,675  (compra) R$ 3,676  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,540  (compra) R$ 3,830  (venda)
EURO   R$ 4,111  (compra) R$ 4,116  (venda)
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l API e ADUFPB divulgam notas contra o impeachment de Dilma. Página 4

l UFCG publica edital de concurso para preencher 125 vagas. Página 7

l Dilma diz que vai conseguir os votos para evitar a cassação. Página 9

l Liminar suspende inquérito sobre tragédia em Mariana. Página 10
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraíba vai 
sediar Jogos 
da Juventude

Evento acontecerá de 20 
a 29 de setembro e vai reu-
nir 6 mil atletas.  PÁGINA 3
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Namartim Cavalcanti

Convênio com Comitê Olímpico foi assinado 
ontem pelo governador Ricardo Coutinho

Roque SousaSuely Bezerra Tereza Oliveira

FOTOS: Ortilo Antônio

Tradição da Páscoa foi esquecida, dizem entrevistados

OPINIãO PÚBLICA

Maior parte das pessoas ouvidas acredita que a população não conhece o real 
significado da Semana Santa e vê a data apenas como mais um feriado. PÁGINA 5
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LITORAL NORTE

Preso bando suspeito 
de tráfico e de mortes

As polícias Civil e Militar prenderam quatro pessoas e apreenderam dois adolescentes sob suspeita de envolvimento 
em crimes no Vale do Mamanguape. Em 15 dias, três grupos criminosos foram desarticulados na região.  PÁGINA 6

Praia

Estrada

Cantora Robi 
se apresenta 
hoje na Funesc

A artista é a atração 
no novo show do pro-
jeto Música do Mundo, 
a partir das 20h30. 
PÁGINA 21

Obama diz que 
prioridade será 
derrotar o terror

presidente dos 
EUA garante que o país 
vai perseguir os jiha-
distas até que sejam 
destruídos. PÁGINA 11

Estado Islâmico

A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal reforça, de hoje até domingo, a fiscalização nas BRs que cortam 
a Paraíba; nas praias, 49 guarda-vidas vão intensificar os trabalhos de prevenção a incidentes aquáticos.  PÁGINA 5

Esportes



“Precisamos ativar a economia para que 
o povo brasileiro efetivamente possa voltar a 
viver dias melhores. Temos que dar respos-
tas claras e estas passam pela economia”. 
Foi nestes termos que o governador Ricardo 
Coutinho marcou sua presença na reunião do 
Fórum Permanente de Governadores, ocorri-
do terça-feira passada em Brasília, quando se 
discutiu a urgente necessidade de se alongar 
o prazo de pagamento das dívidas que os Es-
tados têm com a União. Dias antes, o Governo 
Federal havia encaminhado para o Congres-
so Nacional proposta de modificação desses 
prazos. O encontro dos governadores serviu, 
então, para que todos pudessem convergir 
na busca de soluções que levem o Brasil a ter 
melhores condições de suportar as adversi-
dades e retomar o caminho do crescimento.

Salvo atropelos de última hora, e em 
conformidade com o que se acertou com 
o presidente da Câmara dos Deputados, a 
proposta deve ser votada na próxima ter-
ça-feira. A atual conjuntura de retração, 
com a consequente queda na arrecadação 
tem levado muitos governadores a anun-
ciar cortes em custeio e investimento, além 
de redução de cargos e secretarias. Mas as 
medidas não foram suficientes, e alguns 
Estados tiveram inclusive que parcelar o 
salário do funcionalismo.

O projeto que alonga o prazo para o 
pagamento das dívidas que as unidades da 
Federação têm com a União é uma medida 
que há muito se tornou imperiosa. Estados 
e Municípios não têm como enfrentar esta 
grave crise econômica sem uma repactuação 
da dívida. A legislação atual prevê 30 anos 

para a quitação desses débitos e com a nova 
proposta se cria a possibilidade de que tais 
passivos possam ser pagos em até 50 anos. 
Pelo acordo firmado, os governos locais po-
derão alongar a dívida com a União em 20 
anos, de 2027 para 2047, e as dívidas com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social em dez anos. “Essa dívida 
é um entulho que vem desde 1987, não foi 
feita no atual governo, vem de longe. É me-
lhor, portanto, uma negociação que viabilize 
o pagamento no futuro do que do jeito que 
está, quando a perspectiva é que nunca vai 
receber”, reconheceu o próprio líder do go-
verno da Câmara, deputado José Guimarães.

No caso da Paraíba, esse alongamento 
de prazo permitirá que o Estado ganhe mais 
fôlego para atravessar a crise, que é uma das 
maiores da história recente do país. Só para 
ter uma ideia, anteontem o IBGE divulgou 
que a taxa de desemprego no País cresceu 
de 7,6% em janeiro para 8,2% em fevereiro 
último. Trata-se da maior taxa desde maio de 
2009 (8,8%). Os dados são da Pesquisa Men-
sal de Emprego, que acompanha o mercado 
de trabalho em seis Regiões Metropolitanas 
do país (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre).

É preciso reagir, e logo. Na avaliação 
do governador Ricardo Coutinho tal reação 
não pode se restringir a cortes de gastos. 
“Tenho certeza absoluta que com recursos 
para habitação, para estradas e para esco-
las a gente vai gerar mais emprego e au-
mentar o potencial de consumo, retoman-
do o caminho do crescimento”. Eis aí uma 
boa proposta para melhores dias.

Editorial

Uma saída para a crise

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Artigo

A saudade está de volta

Revi Celly Campello domingo passado na 
tevê. A produção do programa Jovens Tardes, 
do Canal Viva, rodou um vetê em que a mi-
nha paixão da adolescência é entrevistada por 
Vanessa Camargo. Já apareciam os sinais da 
quimioterapia a que se submetera no tratamen-
to contra o câncer (ela morreria em março de 
2003),  mas ainda exibia notável descontração ao 
recordar os seus tempos de glória como musa 
do rock brasileiro. Velhos tempos que antecede-
ram os belos dias da Jovem Guarda. Eu tinha 
na época 15 anos de idade. Domingo, pertinho 
de completar os 70, a saudade comprovou que 
não tem idade. E não tive como deixar de reler 
o texto que escrevi quando o jornal O Estado 
de S. Paulo, em 2013, publicou matéria sobre a 
masteurização de seis LPs de Celly Campello:  

Li a matéria de capa do caderno Palco com 
a mesma emoção que tive aos 15 anos de ida-
de quando o carteiro o meu nome gritou com 
a carta na mão e pressenti o que a abertura 
do envelope confirmaria: a resposta de Celly 
Campello à correspondência que lhe enviara 
pedindo uma foto sua autografada. Eu era um 
garoto que amava Celly e Tony Campello, quan-
do ainda não havia Beatles nem Rolling Stones. 
Também amava ouvir Sérgio Murilo prometer 
a uma marcianita que seria o primeiro varão a 
chegar até onde ela estava. Ou Demétrius olhan-
do  os pingos de uma chuva que não queria ces-
sar para aliviar a sua dor. Vivia de ouvido colado 
à Tamandaré e à Rádio Clube de Pernambuco, 
curtindo as versões de Fred Jorge para sucessos 
de Neil Sedaka, Paul Anka e de outros autores 
estrangeiros inspiradores do rock nacional.

Amava toda aquela gente, mas o que eu 
sentia por Celly Campello era paixão. Platônica 
paixão como a que se nutria na época por atrizes 

de cinema. E tanto mais platônica porque Celly 
não aparecia na tela, como Elizabeth Taylor ou 
Kim Novak. O primeiro grande sucesso dela foi 
Estúpido Cupido com a cantora confessando ter 
dado seu coração a um belo rapaz que prometeu 
lhe amar e lhe fazer feliz, mas que lhe passou 
pra trás, seu beijo recusou e seu amor não quis. 
Eu só faltava chorar quando ouvia o rock. O es-
touro da música aconteceu em 1959, quando a 
artista tinha apenas 16 anos.

No ano seguinte, Celly Campello voltaria 
a arrebentar nas paradas de sucesso com o em-
polgante Banho de Lua. Mas o que me seduzia 
mesmo era o seu repertório de músicas român-
ticas, incluindo as que gravou em inglês: Secret 
e Tammy, esta, celebrizada por Debbie Reynolds 
na trilha sonora do filme A Flor do Pântano. 
Também ouvia muito a divertida Não Tenho 
Namorado, sobressaindo o dueto com o irmão 
Tony. E, claro, Lacinhos Cor de Rosa, na qual 
Celly anunciava colocar no sapato um laço para 
andar devagarinho e conquistar o brotinho en-
xuto que era um amor, mas que não ligava pra 
ela, que horror!  Como resistir a tanta ingênua 
malícia?

(...). Ela tinha voltado à cena em 1976, gra-
vando uma participação especial na telenovela 
Estúpido Cupido e fazendo alguns shows pelo 
Brasil. Ainda guardava alguns traços da adoles-
cente cuja foto ilustrou a reportagem do Esta-
dão. A ilustração muito me lembraria a foto que 
recebi, no distante ano de 1960,  com a amável 
dedicatória “Ao querido Luiz Martinho”. Incri-
velmente, não guardei a relíquia. A não ser na 
memória que me banhou da saudade ao ver a 
capa do caderno de diversão & cultura. A ima-
gem de Celly Campello continua viva na paixão 
que não quer calar no peito deste seu velho fã.

Já apareciam os sinais da quimioterapia a que se submetera, mas ainda 
exibia notável descontração ao recordar os seus tempos de glória”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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PAíS DO ESCÁRNIO

CPI DA LAGOA: INVESTIGAÇõES ALéM DA CÂMARA

Agora é lei. O Diário Oficial 
de ontem publicou a Emenda 
Constitucional que permite a 
vereadores paraibanos assu-
mirem cargos eletivos sem a 
necessidade de renunciar à 
cadeira na Câmara Municipal. 
O Ministério Público, todavia, 
ingressou com ações diretas 
de inconstitucionalidade, no 
ano passado, contra altera-
ções feitas nas leis orgânicas 
de João Pessoa e Cabedelo que 
tratam deste tema.

A política no Brasil tornou-se 
motivo de escárnio, zombaria. 
Essa lista com nomes e alcunhas 
de políticos que supostamente 
teriam recebido doações não 
contabilizadas para campanhas 
eleitorais lembra as listas de 
bicheiros e traficantes que pa-
gavam propina a policiais no Rio 
de Janeiro, na década de 1980. 
No caso do apelido de Eduardo 
Cunha – ‘Caranguejo’ – achei 
bem adequado. Com ele, o Brasil 
só anda para trás.    

“Isso é absurdo, surreal”. Do 
prefeito de Campina Grande, Ro-
mero Rodrigues (PSDB), negan-
do ontem que tivesse recebido 
doação irregular da empreiteira 
Odebrecht. O nome do prefeito 
estaria na lista apreendida pela 
operação Lava Jato com um 
executivo da empresa, Bene-
dicto Barbosa. O senador Cássio 
Cunha Lima afirma que recebeu 
doação da empreiteira, mas que 
esta foi contabilizada na sua 
prestação de contas ao TRE. 

PATROCíNIOS: BNB PRORROGA DATA DE INSCRIÇõES 
A assessoria do Banco do Nordeste informa à coluna que o prazo para inscrição de projetos no programa 
de patrocínios da instituição, período 2016/2017, foi prorrogado até próximo dia 8 de abril. O edital está 
disponível no portal www.bancodonordeste.gov.br e contempla valor máximo de R$ 100 mil por projeto. 
Serão selecionadas apenas propostas de cunho institucional ou mercadológico. 

Os ministros Ademar Gonzaga Neto e 
Tarcísio Vieira de Carvalho, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) darão palestras 
em João Pessoa nos dias 30 e 31 deste 
mês, no Congresso Paraibano de Direito 
Eleitoral 2016, que ocorrerá no auditó-
rio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
no Centro da capital. No dia 1o de mar-
ço, o ministro Luiz Fux, que também in-
tegra o Supremo Tribunal Federal (STF) 
participa da mesa-redonda “Eleições 
2016: perspectivas de um pleito”.

Na próxima terça-feira, o Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia da Paraíba vai 
entregar ao Ministério Público laudo técnico 
sobre a obra do Parque Solon de Lucena, con-
firmou sua presidente, Giucélia Figueiredo. O 
documento foi solicitado pelo promotor de 
Justiça João Geraldo Barbosa, que constatou 
em visita à obra deficiências técnicas relacio-
nadas à drenagem e à durabilidade do piso, 
que apresentava rachaduras. 

OBRA COM FALHAS
MINISTROS EM JP

LICENÇA SEM RENúNCIA NÃO RECEBI

Há indícios de que a 
Presidência da Câma-
ra Municipal de João 
Pessoa está procras-
tinando a instalação 
da CPI da Lagoa, sob 
o argumento de que 
está à espera de um 
parecer da Procura-
doria da Casa. Esta é, 
em síntese, a leitura 
que fazem os verea-
dores que assinaram 
o requerimento soli-
citando a criação do 
colegiado, disse à coluna o vereador do PSB, Renato Martins (foto), líder da bancada oposicionista. O 
pedido de criação da CPI foi protocolado no dia 8, portanto há mais de 15 dias. Enquanto aguarda o 
desenrolar dos empecilhos burocráticos no âmbito da Câmara Municipal, a oposição vem atuando em 
outras frentes para que as investigações sobre denúncia de desvio de R$ 9,6 milhões, apontadas pela 
Controladoria Geral da União (CGU), possam seguir adiante, independentemente da instalação do co-
legiado. Ontem, entregaram ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, Paulo Maia, 
o relatório do órgão federal em que são detalhadas as irregularidades – com evidências de ilícitos. 
Provocada, a OAB-PB, então, vai instalar comissão especial para apurar a denúncia, com o intuito de 
averiguar se há caracterização de improbidade administrativa por parte do prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD).  De acordo com Renato Martins, até a próxima semana a entidade indicará os advogados que 
irão compor a comissão especial. O relatório da CGU, disse, também será enviado à Polícia Federal e ao 
Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco).  
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Ricardo assina convênio e capital vai 
sediar os Jogos Escolares da Juventude 
Evento em João Pessoa 
reunirá em setembro 6 mil 
estudantes de todo o País

O governador Ricar-
do Coutinho assinou, nessa 
quarta-feira (23), no auditó-
rio da Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad), um 
convênio com o Comitê Olím-
pico do Brasil para a realiza-
ção dos Jogos Escolares da 
Juventude, em João Pessoa, 
entre os dias 20 e 29 de se-
tembro. O evento vai reunir 
cerca de 6 mil estudantes de 
12 a 14 anos vindos de todo 
o País, que vão disputar mo-
dalidades como: basquete, 
futsal, judô, natação, atletis-
mo, tênis de mesa, ginástica 
rítmica e outras categorias. 

Durante a solenidade, 
Ricardo Coutinho disse que 
a vinda dos Jogos Escolares 
da Juventude vai movimentar 
o esporte, o turismo e a eco-
nomia da Paraíba. “Este é um 
grande evento para o esporte, 
obviamente, mas também é 
grandioso para a economia e 
o turismo. Há um investimen-
to no setor hoteleiro para que 
a rede possa dar as condições 
necessárias para que os jogos 
aconteçam aqui. João Pessoa 
vai se tornar, em setembro, 
a capital nacional do espor-
te escolar, isso movimenta a 
nossa economia e gera renda. 
Hoje temos bons equipamen-
tos, modernos e com estrutu-
ra de primeiro mundo, como 
é o caso da Vila Olímpica Pa-
rahyba.”, enfatizou.

FOTO: José Marques/Secom-PB

O governador ainda re-
forçou que a parceria com o 
Comitê Olímpico do Brasil é 
sempre bem-vinda. “Esta é 
a quinta vez que, enquanto 
gestor, me envolvo nos Jogos 
Escolares da Juventude. O 
convênio com o Comitê Olím-
pico é sempre muito satisfa-
tório. Estamos contribuindo 
para o futuro do esporte no 
Brasil”, concluiu.

“Aqui em João Pessoa, no 
mês de setembro, vamos re-
alizar a etapa final nacional 
da categoria de 12 a 14 anos. 

Neste período, a cidade vai 
ser o foco das atenções em 
relação ao esporte escolar, 
já que este é um dos cinco 
maiores eventos escolares do 
mundo. O Governo do Estado 
disponibilizou o Centro de 
Convenções, a Vila Olímpica 
Parahyba e demais praças es-
portivas para que as compe-
tições sejam realizadas. A Pa-
raíba, especificamente João 
Pessoa, foi escolhida pela es-
trutura esportiva que possui 
e pela parceria oferecida pelo 
Governo”, destacou o gerente 

geral dos Jogos Escolares do 
Comitê Olímpico do Brasil, 
Edgar Hubner.

Para o secretário de Es-
porte, Juventude e Lazer, Ti-
bério Limeira, este é um dos 
mais importantes eventos es-
portivos escolares do País. “O 
abraço do Governo do Estado 
ao evento foi fundamental 
para que a parceria se con-
cretizasse. Durante o período 
dos Jogos Escolares da Juven-
tude vai haver uma grande 
circulação de pessoas por 
aqui, elas vão aquecer o setor 

turístico e ampliar o esporte 
na Paraíba. Vamos receber 
cerca de 6 mil estudantes en-
volvidos com diversas moda-
lidades esportivas”, adiantou.    

A presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, desta-
cou que os Jogos Escolares da 
Juventude vão gerar 28 mil di-
árias em hotéis e movimentar 
cerca de 7 milhões na econo-
mia. “Estes jogos acontecem 
em setembro, período que 
seria de baixa estação, mas 
com o evento teremos 28 mil 

diárias disponibilizadas nos 
nossos hotéis. Isso movimen-
ta o setor hoteleiro e o turis-
mo como um todo”, disse.

A estudante July Lima 
prestigiou o evento e repre-
sentou todos os atletas es-
colares paraibanos. “Venho 
em nome dos alunos-atletas 
agradecer ao governador por 
trazer os Jogos Escolares da 
Juventude para nossa cidade. 
Tenho certeza que vai ser um 
evento grandioso e tudo vai 
ser realizado da melhor ma-
neira possível”, comemorou. 

Jovens atletas de 12 a 14 anos vão disputar na capital paraibana as modalidades: basquete, futsal, judô, natação, atletismo, tênis de mesa, ginástica rítmica, entre outras

Pleno escolhe 
listas tríplices na 
categoria Jurista 
para o TRE-PB

O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba es-
colheu, em sessão admi-
nistrativa realizada na 
manhã desta quarta-feira 
(23), duas listas tríplices 
com as indicações dos no-
mes para o preenchimen-
to das vagas de membros 
efetivos do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraí-
ba (TRE-PB), na categoria 
de Jurista. Ambas vota-
ções tiveram a presença 
do presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB-PB), Paulo Maia.

Os juristas indicados 
ocuparão as vagas após os 
términos dos biênios dos 
advogados Sylvio Pélico 
Porto Filho e Breno Wan-
derley César Segundo, 
que ocorrerão no mês de 
julho deste ano.

A primeira lista trí-
plice, para a vaga de Syl-
vio Pércio, foi composta 
pelos advogados Alfredo 
Rangel Ribeiro, Cleanto 
Gomes Pereira e Sheyner 
Yàsbeck Asfóra. Já para a 
segunda lista, para vaga 
de Breno Wanderley, fo-
ram indicados os juristas 
Breno Wanderley César 
Segundo, José Augusto 
Meirelles Neto e Wilson 
Sales Bechior. Conforme 
dados da assessoria do 
Tribunal Pleno, cerca de 
15 advogados concorre-
ram as duas postulações.

A vice-governadora Lígia Felicia-
no entregou, nessa terça-feira (22), 
os sistemas de abastecimento d’água 
nas comunidades de Acari em Vista 
Serrana e na comunidade Sítio Bor-
ges, beneficiando dezenas de famí-
lias no Sertão do estado. 

Lígia ressaltou a importância da 
água para quem não tem. “É através 
da participação popular que as trans-
formações estão sendo feitas, pois é 
ouvindo o povo e as lideranças, que o 
governo sabe onde atuar. Veja a im-
portância do abastecimento de água, 
que só sabe quem não tem. esse é o 
governo que vê de perto e realiza, 
que trabalha ouvindo e trazendo 
melhorias para a população. Tenho 
orgulho como vice-governadora de 

fazer parte dessa nova forma de go-
vernar”, comentou Lígia.

O morador da comunidade de 
Acari, João Silva, disse que acredi-
tou e a melhoria chegou. “eu estou 
muito contente. O governo está tra-
zendo muitas melhorias para nossa 
região e melhorando a vida de quem 
vive aqui”, destacou.

Na ocasião, o secretário-execu-
tivo dos Recursos Hídricos, Deusde-
te Queiroga, falou sobre os investi-
mentos feitos nas melhorias hídricas. 
“Foram mais de 300 mil investidos 
nos sistemas de abastecimento entre-
gues hoje. Ouvir as pessoas da região 
é muito importante para preparar os 
programas de investimentos em re-
cursos hídricos”, completou.

Acari e Vista Serrana ganham  
sistemas de abastecimento

ÁGUA NO SERTÃO

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano participou, na 
noite dessa terça-feira (22), 
no ginásio da Escola Arru-
da Câmara, em Pombal, da 
quarta plenária (ciclo 2016) 
do Orçamento Democrático 
Estadual. Na ocasião, ela fez 
entregas de equipamentos 
para a 13ª Gerência de Saú-
de, cheques do Empreender 
Paraíba, equipamentos e 
uma moto para o Batalhão 
do Corpo de Bombeiros, ma-
teriais para setores técnicos 
administrativos das escolas 
e regionais, além da entre-
ga dos selos “Parceiros do 
Orçamento Democrático” e 
“Escola que ensina o valor 
da vida”.

Para a 13ª Gerência de 
Saúde foram entregues duas 
câmaras frias e aparelhos de 
ar-condicionado (R$ 67 mil); 
ao Batalhão de Bombeiros da 
região foram entregues uma 

moto (R$ 20 mil) e equipa-
mentos de desfibrilador e 
oxímetros (R$ 30 mil); pelo 
Empreender foi liberado o 
valor de R$ 402 mil e 500, 
beneficiando 115 microem-
preendedores; pelo Progra-
ma Habilitação Social foram 
entregues habilitações e ca-
pacetes, totalizando a entre-
ga de 79 Carteiras de Habi-
litação; e aquisição de 2.500 
computadores para atender 
setores técnicos-administra-
tivos das escolas.

Lígia destacou que é um 
orgulho e uma alegria repre-
sentar o governador Ricardo 
Coutinho, que trabalha e de-
fende a Paraíba. “Agradeço a 
presença de todos que saí-
ram de suas casas para vir 
dialogar com um Governo in-
teiro. Este é um governo que 
inovou escutando a popu-
lação e vendo de perto suas 
necessidades e demandas. 

Lígia participa de 4a 
plenária do ODE 

EM POMBAL

“Veja a importância do abastecimento de água, que só sabe quem não tem”, ressaltou Lígia

Vice-governadora entregou diversos equipamentos na plenária

FOTO: Alex Alburquerque/Secom-PB
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Políticas

API e ADUFPB assumem postura 
contra o impeachment de Dilma
Entidades se posicionaram 
diante do momento de 
acirramento político no País

Mais duas entidades na 
Paraíba assumiram publi-
camente a postura contra o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Nessa quar-
ta-feira, 23, a Associação Pa-
raibana de Imprensa (API) e 
a Associação dos Docentes da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (ADUFPB) divulgaram 
notas oficiais em defesa da 
democracia e do Estado de Di-
reito. Abaixo, leia a íntegra das 
duas notas:

Em favor da História, 
da Democracia e do Estado 
de Direito

  
Reunidos em sua sede 

central em João Pessoa, di-
retores da Associação Parai-
bana de Imprensa avaliaram 
exaustivamente a conjuntura 
nacional e resolveram aprovar 
a seguinte posição oficial:

1) Ao longo dos anos, em 
toda sua história,  a API sem-
pre se posicionou em favor 
das liberdades democráticas, 
das Garantias Coletivas e In-
dividuais sem abdicar da livre 
manifestação da sociedade;

2) Em momentos de 
instalação do arbítrio,  a API 
sempre se posicionou a favor 
da Democracia plena respei-
tando os principais legais con-
solidados na Constituição sa-
bendo dimensionar os graves 
efeitos do estado de exceção 
convergindo em perseguições 
e retrocessos;

3) Como entidade de-
mocrática a API não pode se 
furtar ao papel protagonista 
de defender a Sociedade e 
Legalidade das instituições e 
instâncias referendadas pelo 
voto soberano popular;

4) Na atual conjuntura, 
a API defende apuração e pu-
nição rigorosa a todos os des-
vios éticos e morais na direção 
e aplicabilidade para todos;

5) Destarte, a API tam-
bém se posiciona contrária 
aos excessos cometidos

Por Fim, diante os argu-
mentos expostos,  a API se po-
siciona contra o Impeachment,  
a favor das investigações e pu-
nição a todos envolvidos, mas 
com observância aos princí-
pios do Estado Democrático e 

FOTO: Divulgação

em favor da Democracia .
  
João Pessoa, 23 de Março 

de 2016
 
 A DIRETORIA

Em defesa das liberda-
des, das lutas e organizações 
da classe trabalhadora e 
contra o Golpe

A conjuntura de crise 
em curso no País exige uma 
enorme capacidade crítica 
para entender a dinâmica 
do atual acirramento da dis-
puta político-ideológica que 
ultrapasse o maniqueísmo 
simplista de muitas leituras 
correntes, presas na armadi-
lha da dualidade “governistas 
versus golpistas”.

A presente crise política 
é gravíssima e pode resultar 
num quadro de profundas 
derrotas para o conjunto da 
classe trabalhadora, expressas 
na cassação de liberdades, des-
truição de direitos e elimina-
ção de mecanismos e proces-
sos democráticos.

As manifestações dos 
últimos dias 13 e 18 de mar-
ço, que são qualitativamente 
diferentes, colocam enormes 

desafios que temos pela fren-
te. O desenrolar das ações 
do juiz federal Sérgio Moro, 
iniciadas com a condução 
coercitiva do ex-presidente 
Lula e coroadas com a divul-
gação de escutas telefônicas 
envolvendo a presidente da 
República, foram responsá-
veis por incentivar as mani-
festações pró-impeachment 
e pró-governo. Mas o juiz 
Moro, ao divulgar as escutas 
telefônicas, acabou por reve-
lar a associação de seus atos 
com os daqueles setores que 
desenvolvem uma arquitetu-
ra nitidamente conspiratória.

O conjunto dos aconte-
cimentos recentes mencio-
nados acima exige uma clara 
tomada de posição frente a 
esses novos acontecimentos. 
É lógico que há um setor cla-
ramente apoiando o gover-
no em todas as suas ações, 
mas há também pessoas que 
criticam várias ações do Go-
verno Federal e, ainda assim, 
apoiam o governo.

Nas manifestações con-
tra o golpe em gestação, de-
vem estar presentes – assim 
como estiveram no ato do dia 
18, incluindo a nossa entida-
de, ADUFPB – pessoas que 

expressam um setor que não 
tem qualquer solidariedade 
às práticas equivocadas (que, 
aliás, devem ser apuradas, in-
vestigadas e caso comprova-
das, punidas). Manifestantes 
que têm expressado críticas 
contundentes aos governos 
do PT e às suas plataformas, 
incluindo suas alianças, mas 
que identificam que, da últi-
ma quarta-feira (16/3) para 
cá, a conjuntura ficou muito 
mais complexa e revelou uma 
nítida ação golpista.

A política em curso no 
País desde o primeiro gover-
no Lula tem revelado opções 
claras por uma aliança com 
setores da burguesia, que 
vem resultando em ações di-
recionadas contra inúmeros 
direitos da classe trabalha-
dora, como a recente propos-
ta de reformas na Previdên-
cia, os cortes do orçamento 
na Saúde e Educação e as 
terceirizações. Elas são em-
blemáticas desses ataques 
aos direitos e das opções 
dos governos Lula e Dilma. 
Neste campo não há como 
fazer concessões à política 
posta em prática por esses 
governos. Ao contrário, te-
mos denunciado e enfrenta-

do essas questões. Todavia, 
a conjuntura nacional tem 
sofrido profundas alterações 
de forma assustadoramen-
te rápida. As ações do Po-
der Judiciário, do Congresso 
Nacional e da grande mídia 
– essa última, em geral, iden-
tificada como as das organi-
zações Globo, mas o campo 
é bem maior – têm posto em 
marcha setores que clamam 
pela direita, pelas Forças Ar-
madas, pois são contra a de-
mocracia, as organizações de 
esquerda, as bandeiras dos 
movimentos LGBT, das Mu-
lheres, do MST, dos Sem Teto, 
e de forma raivosa contra a 
população pobre do País.

Quanto a isso não pode-
mos titubear: somos contra 
qualquer tipo de Golpe no 
Brasil e temos que fazer um 
enorme esforço de unidade 
classista em torno da defesa 
das lutas e das organizações 
dos trabalhadores. A cultura 
fascista em plena ascensão 
no País não distinguirá, nas 
ações que empreenderá, 
usando toda a sua trucu-
lência, os objetos de sua 
agressividade. Qualquer 
sujeito social que, minima-
mente, se oponha aos seus 

desígnios será, certamente, 
atingido: entidades repre-
sentativas de movimentos 
populares, sindicatos e par-
tidos de esquerda.

A presença nas ruas, nes-
te momento, não é uma defesa 
formal do Estado de direito, 
mas é preenchida, com den-
sidade, pelo que ele significa 
como patamar a partir do qual 
é possível, hoje, lutar por hori-
zontes de maior democracia e 
justiça social para o nosso País.

Justiça essa que, para ser 
alcançada, não pode prescindir 
da derrubada da Lei Antiterro-
rismo recentemente sancio-
nada (15/03) pela presidente 
Dilma, nem da revogação do 
último pacote de medidas de 
“enxugamento” do serviço pú-
blico, que dá continuidade ao 
ajuste fiscal e penaliza os tra-
balhadores em geral.

Nosso maior desafio é 
tentar contribuir para a cons-
trução de ações de massa, que 
possibilitem a defesa das lutas 
e das organizações da classe 
trabalhadora. Esse é o desafio 
do qual não abrimos mão!

João Pessoa, 23 de março 
de 2016.

ADUFPB- Diretoria Exe-
cutiva

Jornalistas integrantes da Associação Paraibana de Imprensa foram unânimes ao defender o Estado democrático de direito sem abdicar da livre manifestação de opinião

O deputado estadual 
Frei Anastácio (PT) profe-
riu palestra, ontem, no Mos-
teiro de São Bento, em João 
Pessoa, para lideranças de 
assentamentos da refor-
ma agrária e técnicos de 13 
municípios  das regiões do 
Agreste e Litoral, sobre o 
atual momento  político por 
que passa o País. A reunião 
foi organizada pela Comis-
são Pastoral da Terra (CPT).

“Estamos vivendo uma 
tentativa de golpe à demo-
cracia e precisamos cons-
cientizar e mobilizar as 
comunidades sobre essa 
situação pela qual estamos 
passando”, disse o deputado.

Na palestra o deputado 

falou da situação enfrenta-
da pelo povo brasileiro em 
1945 e 1964 e agora. “Vi-
vemos situações parecidas, 
com tentativas de golpes. A 
grande diferença hoje é que 
o povo tem  acesso à infor-
mação e sabe ver os dois la-
dos”, afirmou.

Ao falar sobre o gover-
no da presidente Dilma,  o 
deputado afirmou que uma 
mulher que foi presa, tor-
turada na ditadura e não 
passou as informações que 
os militares queriam, não 
pode ser mal caráter e não 
está envolvida em corrup-
ção. Ele também afirmou 
que Dilma jamais renuncia-
ria  ao governo. 

Frei Anastácio orienta 
trabalhadores rurais 

DEFESA DA DEMOCRACIA

O vereador Raoni Mendes 
(DEM) se mostrou insatisfeito com 
o secretário municipal de Saúde, 
Adalberto Fulgêncio, nessa quar-
ta-feira (23). Segundo o parlamen-
tar, o gestor não teria assinado a 
ata com encaminhamentos das 
negociações firmadas em reunião, 
nessa segunda-feira (21), com o 
Sindicato dos Trabalhadores Públi-
cos em Saúde no Estado da Paraí-
ba (Sindsaúde-PB). 

A categoria esteve na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), 
na sessão ordinária de ontem, para 
reivindicar uma audiência públi-
ca com o secretário. O pedido foi 
aprovado em plenário e a audiên-
cia marcada para o dia 1º de abril. 
O intuito é reivindicar os pontos 
acordados na ata.

“Há insatisfação com baixa re-
muneração, ausência de reajustes 
e ainda há servidores que ganham 
abaixo do salário mínimo no muni-
cípio porque o vencimento básico 
não foi ajustado. Os profissionais 
também cobram a existência de 
uma mesa permanente de negocia-
ções com a prefeitura, que os plan-
tões passem de R$ 65 para R$ 100, 
incorporação da Gratificação de 
Desempenho de Produção (GDP) 
e, entre outros pontos, tratamen-
to isonômico, pois há disparidades 
com relação a outras categorias”, 
denunciou Raoni.

O parlamentar comentou que 
o secretário se comprometeu, na 
ocasião, a garantir o salário retro-
ativo a 1º de janeiro deste ano; um 
calendário de negociações e estu-

dos para incorporar a GDP e trans-
formar ela em indenizatória, como 
foi feito para a categoria dos médi-
cos; o reajuste para R$ 100,00 nos 
plantões; e assinar portarias a fim 
de efetivar as reivindicações dos 
profissionais. 

O democrata destacou que, 
após firmar planos em ata com o 
Sindsaúde-PB, o secretário teria se 
recusado a assinar o documento. 
“A palavra de segunda-feira (21) 
não valeu para a terça-feira (22) 
e a ata ficou sem a assinatura do 
secretário porque ele se recusou a 
assinar o documento. Como pode-
mos confiar numa gestão que não 
honra com a palavra?”, questio-
nou Raoni, afirmando que estão 
prorrogando o atendimento ou 
resolução das questões. 

Raoni cobra promessas de Fulgêncio
AUDIÊNCIA PÚBLICA MARCADA



Polícia desarticula grupo 
suspeito de tráfico, 
roubos e homicídios
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Ação começa hoje e segue 
até domingo nas rodovias 
federais que cortam a PB

PRF reforça policiamento nas BRs
SEMANA SANTA 

FotoS: ortilo Antônio

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Há quem diga que a Semana Santa 
é o momento certo pra viajar e aprovei-
tar os dias do feriadão. Para o comércio, 
a época também é muito favorável para 
vender ovos de páscoa e chocolates em 
geral. No entanto, por conta dessas prá-
ticas populares, muita gente desconhece 
o real significado da Semana Santa, que 
é uma tradição cristã, de celebração do 
renascimento de Jesus Cristo.

O jornal A União foi às ruas e quis 
saber a opinião das pessoas: "Ainda há 
quem conheça o real significado da Se-
mana Santa?". A maioria acha que não, e 
mesmo os católicos e cristãos que conhe-
cem, não seguem mais as práticas tradi-
cionais da igreja nessa época. 

Pessoenses dizem que cristãos não seguem mais a tradição
CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA

Enquete

“Eu acho que 
não se importam 
mais, a tradição 
já perdeu o sen-
tido para muita 
gente. Nos meus 
60 anos de vida, 
lembro de passar 
esses dias de 
Semana Santa 
com a minha avó, de jejuar, de rezar com 
ela. Hoje em dia as pessoas bebem vinho, 
ficam muito bêbadas, não respeitam as 
tradição.”

Marlene SantoS
Professora

“As pessoas não 
respeitam mais 
nada. E eu queria 
muito entender o 
porquê disso, elas 
olham a Semana 
Santa como um 
dia pra descansar, 
pra passear, e até 
para beber, elas estão esquecendo de Deus 
e principalmente, perderam o respeito. Para 
eles, é só uma data para trocar chocolate e 
nada mais que isso.” 

tereSa oliveira
Dona de casa

“Hoje em dia 
as pessoas não 
conhecem mais 
o verdadeiro 
significado da 
Semana Santa. 
Tanto faz pra elas 
se é Semana Santa 
ou um dia como 
outro qualquer. 
Não existe mais a tradição de comer peixe, 
de guardar os dias para Deus, é como um fe-
riado qualquer pra ficar em casa e aproveitar 
na praia.”

Davi Silva
Estudante

“Não acreditam 
mais no que diz as 
escrituras sagradas 
e nem as respeitam. 
O mundo está infiel, 
sem fé alguma e 
perdendo os seus 
valores. A Semana 
Santa é uma época 
de manter as tradições, de jejuar, de estar na 
igreja com a família e de celebrar o renasci-
mento de Cristo, mas infelizmente poucas 
pessoas fazem isso.”

angélica BatiSta 
Doméstica

“Hoje em dia não 
se sabe mais o 
que significa a 
Semana Santa, que 
marca a morte e o 
renascimento de 
Cristo. As pessoas 
ligam a Páscoa ao 
chocolate, aos ovos 
de páscoa, só se importam com a questão 
comercial e não entendem que a Semana 
Santa é muito mais do que isso, como algo 
que deve ser comemorado com a família.”

roque SouSa
Guarda Municipal

“As pessoas estão 
muito diferentes 
de como deveriam 
estar em uma época 
como essa. Elas 
estão descrentes, 
não querem mais 
saber de Deus e dos 
antigos costumes 
da religião. Só vejo violência e coisas ruins 
acontecendo e acredito que um dos culpados 
seja isso, a falta de respeito das pessoas por 
Deus.”

naMartiM  cavalcanti
Agente penitenciário

As pessoas ainda 
respeitam sim. 
Conheço muita 
gente que man-
tém as tradições, 
que jejuam, 
começam a partir 
da quinta-feira 
a parar de comer 
carne, comem 
só peixe. A Semana Santa marca o 
renascimento de Jesus, isso é muito 
importante, por isso as pessoas ainda 
mantém os antigos costumes.” 

Maria De FátiMa
Estudante

“Eu acho que 
ainda tem gente 
que respeita, mas 
não é mais como 
antigamente. 
porque fazem 
coisas que não é 
certo, como beber 
e aproveitar o 
feriado em praias 
e bares. No passado não era assim, tudo 
mudou. O mundo continua o mesmo, são 
as mesmas tradições, mas o povo mudou e 
não as respeita mais.”

Suely Bezerra
Vendedora

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FotoS: Edson Matos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) inicia hoje a Ope-
ração Semana Santa nas ro-
dovias federais que cortam a 
Paraíba. Durante este período, 
policiais rodoviários federais 
reforçarão os trechos mais 
vulneráveis a acidentes e com 
maior registro de criminalida-
de, de acordo com estatísticas 
do órgão. A ação seguirá até a 
meia-noite do domingo (27).

A operação, que visa 
garantir segurança, confor-
to e fluidez do trânsito aos 
usuários das rodovias fede-
rais, contará com atividades 
para diminuir a incidência 
de acidentes relacionados ao 
excesso de velocidade, à al-
coolemia ao volante, ao uso 
inadequado do cinto de se-
gurança, às ultrapassagens in-
devidas e aos veículos de duas 
rodas. Também serão realiza-
das ações direcionadas para o 
combate à criminalidade.

O planejamento da ope-
ração levou em consideração 

análise de dados estatísticos 
com foco no comportamento 
dos motoristas e nas caracte-
rísticas dos acidentes consi-
derados graves. Essas análises 
permitiram a otimização dos 
recursos humanos e materiais, 
com foco na fiscalização em 
pontos e horários críticos para 
coibir comportamentos de ris-
co como ultrapassagens inde-
vidas, excesso de velocidade e 
a mistura de álcool e direção.

Na Paraíba, consideran-
do suas características, a PRF 
dará uma atenção diferencia-
da às BRs 230, 101 e 104. A 
BR-230 é a mais movimenta-
da do Estado, independente 
do período. Já a BR-101, tam-
bém de grande movimento, 
liga a Região Metropolitana 
de João Pessoa aos estados de 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. Mas a diferença nes-
te feriado fica com a BR-104. 

Localizada no Agreste da Pa-
raíba, esta rodovia dá acesso à 
cidade pernambucana de Bre-
jo da Madre de Deus, onde é 
realizado o espetáculo teatral 
da Paixão de Cristo, que atrai 
milhares de pessoas. Ainda na 
BR- 104, mais especificamente 
no trecho norte, que dá acesso 
ao Rio Grande do Norte, have-
rá reforço da PRF por ser um  
local com muitas curvas, acli-
ves e declives. 

A PRF identificou, du-
rante fiscalização na terça-
-feira (22), inúmeros moto-
ristas cometendo manobras 
arriscadas de ultrapassagens 
proibidas, além de excesso 
de velocidade. Os radares fo-
tográficos da PRF captaram 
300 veículos trafegando além 
da velocidade limite ao lon-
go de quatro horas e 35 con-
dutores foram autuados por 
realizarem ultrapassagens 
proibidas. Alguns motoristas 
cometeram as duas infrações 
ao mesmo tempo.

Educação 
Além do patrulhamento 

ostensivo, a PRF também pro-
moverá ações educativas bus-
cando sensibilizar motoristas 
e passageiros de seus papéis 
na construção de um trânsito 
mais seguro. Em alguns postos, 
o condutor que for flagrado co-
metendo alguma infração será 
abordado e, enquanto aguarda 
a notificação, será convidado a 
assistir a vídeos que mostram 
comportamentos inadequados 
no trânsito e as consequências 
dessas condutas. 

Restrição 
A PRF também faz um 

alerta aos motoristas profissio-
nais. Como acontece em todos 
os feriados prolongados, o trá-
fego de combinações de veícu-
los de carga (CVC), de combina-
ções de transporte de veículos 
(CTV) e de outros veículos por-
tadores de autorização especial 
de trânsito será restrito nos 
trechos de pista simples em de-
terminados dias e horários. A 
restrição visa aumentar a flui-
dez do trânsito nas rodovias de 
pista simples, maior parte da 
malha viária nacional. Nos dias 
e horários de maior movimen-
to, esses veículos não poderão 
transitar, independentemente 
de estarem descarregados ou 
possuírem Autorização Espe-
cial de Trânsito (AET).

O descumprimento desta 
proibição constitui infração de 
trânsito prevista no artigo 187 
do Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB), punível com multa de 
R$ 85,13. As datas e horários 
de restrição são: quinta-feira 
(24), das 16h às 24h; sexta-fei-
ra (25), 6h às 12h, e domingo 
(27), das 16h às 24h. 

Corpo de Bombeiros intensifica ações de prevenção nas praias
A partir de hoje até a 

próxima segunda-feira, 49 
guarda-vidas vão reforçar os 
trabalhos de prevenção a in-
cidentes aquáticos no Litoral 
paraibano. O reforço acontece 
dentro da Operação Via-Sacra 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar da Paraíba, com ações 
que incluem a distribuição de 
panfletos educativos para a 
população em pontos estraté-
gicos, distribuição de pulseira 
de identificação para crianças 

nas praias e orientações a ta-
xistas. A corporação  emprega 
cerca de 200 militares por dia 
em todo o Estado.

Um total de 20 postos 
com guarda-vidas em alerta 
será instalado nas praias, so-
bretudo nas áreas mais críti-
cas onde há maior incidência 
de ocorrências - a exemplo de 
Gramame, Praia Bela e Ponti-
nha de Lucena. Duas unidades 
móveis estarão circulando em 
Camboinha, Cabo Branco, Sei-
xas, Coqueirinho, Praia do Sol, 
Manaíra, Bessa, Praia Bela, In-
termares, Ponta de Campina e 

outras, onde o fluxo de banhis-
tas aumenta nos feriados.

Além do pronto-atendi-
mento aos cidadãos em caso 
de emergência, a operação 
também inclui ações de pre-
venção, com a instalação de 
viaturas em pontos bases es-
tratégicos e blitze preventi-
vas de orientação ao público. 
Conforme o chefe da seção de 
Planejamento e Estatísticas 
do CBMPB, tenente coronel 
Nazareno de Oliveira, entre os 
locais que receberão ambu-
lâncias de prontidão estão os 
postos da Polícia Rodoviária 

Federal em Bayeux e Mata Re-
donda, além do posto da Man-
zuá na PB-008.

Posto de Comando 
 No Quartel do Comando 

Geral, em Marés, na capital, 
será instalado o Posto de Co-
mando da Operação Via-Sacra, 
para que haja agilidade no ge-
renciamento e no repasse das 
informações durante as ações. 
A operação envolve todas as 
unidades do Corpo de Bom-
beiros, bem como as modali-
dades de atendimento da cor-
poração: combate a incêndio, 

atendimento pré-hospitalar, 
busca e salvamento – incluin-
do a prevenção aquática.

Capitania dos Portos
A Divisão de Segurança 

do Tráfego Aquaviário da Ca-
pitania dos Portos da Paraí-
ba também estará presente 
nas áreas de maior fluxo, a 
exemplo do Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha 
e Praia do Jacaré, em Cabe-
delo e na Prainha, em Lucena. 
Nas abordagens é verificada a 
superlotação, validade do se-
guro obrigatório, disponibi-

lidade do colete salva-vidas, 
habilitação e uso do etilô-
metro para aferição da alco-
olemia dos condutores. As 
multas variam de R$ 40, por 
seguro obrigatório vencido, 
por exemplo, até R$ 3,2 mil 
por conduzir embarcação sob 
efeito de álcool, não possuir 
habilitação, excesso de passa-
geiros e outras situações que 
coloquem em risco a vida dos 
banhistas. A penalidade apli-
cada é a suspensão de até 120 
dias do Certificado de Habili-
tação, que pode ser cancelado 
em caso de reincidência.

OPERAÇÃO VIA-SACRA

Além do policiamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas voltadas aos motoristas 

A programação da Arquidiocese da Paraíba para a 
Semana Santa tem continuidade hoje, às 8h30, com 
a Missa dos Santos Óleos, e às 17h, com a Missa do 
Lava-Pés na Catedral. Em seguida começa a Adora-
ção ao Santíssimo Sacramento e às 21h tem início 
a Procissão do Silêncio. Na Sexta-Feira Santa, às 9h, 
será realizada a Via-Sacra na Catedral. Às 12h tem o 
Ofício da Agonia do Senhor e às 15h a Celebração da 
Paixão e Morte do Senhor, seguida da Procissão com 
a imagem do Senhor Morto. No sábado Santo, às 19h, 
ocorrerá a Vigília Pascal. No domingo da Ressurreição 
do Senhor, serão celebradas três missas na Catedral:  
às 6h, às 9h, e a última às 18h. 

Saiba mais
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Polícia desarticula grupo suspeito 
de tráfico, roubos e homicídios
Ação integrada resultou na 
prisão de quatro pessoas 
no Litoral Norte da PB

O trabalho integrado das 
Polícias Civil e Militar que 
atuam na 7ª Área Integrada 
de Segurança Pública (Aisp), 
Litoral Norte da Paraíba, re-
sultou na prisão de quatro 
pessoas e na apreensão de 
dois adolescentes, na terça-
feira (22). Todos são suspeitos 
de integrar um grupo respon-
sável por tráfico, roubos e ho-
micídios no Vale do Maman-
guape. A ação foi executada 
por equipes da 7ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil e da 
2ª Companhia Independente 
de Polícia Militar, ambas com 
sede em Mamanguape.

O delegado seccional 
Walter Brandão afirmou 
que as investigações desen-
volvidas pela Polícia Civil, 
por meio do Grupo Tático 
Especial (GTE) e Núcleo de 
Homicídios, apontam que o 
grupo foi responsável por as-
saltos ocorridos na segunda-
feira (21) em Mamanguape, 
incluindo o roubo de duas 
motos, de equipamentos de 
informática e aparelhos ce-
lulares, que foram recupera-
dos. Ainda foram apreendidas 
duas armas de fogo, meio qui-

lo de maconha, duas balanças 
de precisão e um colete de 
uma empresa de vigilância 
que presta serviço aos Cor-
reios de Sapé, também rou-
bado pelo grupo criminoso. 
Há investigações ainda sobre 
a participação de integrantes 
desse grupo em outros cri-
mes, como homicídios. 

O capitão Alberto Filho, 
comandante da Companhia, 
explicou que a ação começou 
na cidade de Mataraca, com 
a prisão de um homem e um 
adolescente e a apreensão 
de um revólver calibre 38. 
“Recebemos a informação 
sobre a ocorrência em Mata-
raca por parte dos setores de 
Inteligência. A dupla estava 
pronta para efetuar roubos. 
Durante a madrugada, mais 
três pessoas foram presas 
em Mamanguape e um ado-
lescente apreendido, durante 
esse trabalho integrado, com 
a participação da Força Táti-
ca”, frisou. 

“Esse é mais um trabalho 
bem articulado entre as forças 
policiais, no sentido de pren-
der suspeitos de crimes na re-
gião, como também prevenir 
e reprimir a violência. Em 15 
dias são pelo menos três gru-
pos criminosos desarticulados 
na região do Vale do Maman-
guape”, lembrou Brandão.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Polícia apresentou os acusados e o material apreendido, entre armas, maconha, balanças de precisão e colete de empresa de vigilância

FOTO: Edvaldo Malaquias/Secom-PB

Uma pequena rua, com 
aproximadamente 15 imóveis 
e cerca de 50 metros de ex-
tensão apresenta um grande 
movimento de veículos. A Rua 
Joaquim Manoel, localizada 
no Bairro de Cruz das Armas 
tem um trânsito considerado 
perigoso. Moradores e comer-
ciantes solicitam da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa que 
aquela rua seja apenas mão 
única. “Não importa se em 
direção à Avenida Cruz das 
Armas ou vice-versa, o impor-
tante é que seja mão única”, re-
clama José Vieira, comerciante 
há mais de dez anos.

Moradores reclamam que 
os motoristas não obedecem 
a sinalização e estacionam 
na frente da entrada de ga-
ragens. O problema é maior 
nos dias de pagamento de 
servidores do Estado e Pre-
feitura, quando a agência do 
Banco do Brasil de Cruz das 
Armas apresenta um grande 
fluxo de clientes e  muitos 

veículos utilizam aquela ar-
téria.

A Rua Joaquim Manoel 
fica entre as avenidas Cruz das 
Armas e Porfírio Costa e ter-
mina na frente do estádio Leo-
nardo da Silveira, a “Graça”. O 
comerciante Ilmar Vasconce-
los reclama da falta de respei-
to dos motoristas que mesmo 
tendo que transitar em baixa 
velocidade provocam aciden-
tes. Os flanelinhas que traba-
lham no local também fazem a 
mesma advertência.

Ilmar e José Vieira lem-
bram ainda que por enquanto 
não está havendo jogos na “Gra-
ça”, no entanto, quando o está-
dio sedia partidas de futebol o 
trânsito é intenso, provocando, 
inclusive engarrafamentos e 
discussões entre motoristas. 
“Já presenciei diversas colisões, 
discussões e até agressões”, dis-
se José Vieira. 

A reportagem tentou 
contato com a Secretaria de 
Mobilidade Urbana da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa mas não obteve re-
torno.

Moradores pedem mão 
única para rua do bairro

EM CRUZ DAS ARMAS

Rua Joaquim Manoel fica em frente ao portão do estádio da “Graça”

FOTO: Evandro Pereira

A Polícia Militar da Paraíba 
lançou ontem a Operação Semana 
Santa, que tem a finalidade de re-
forçar o policiamento em todo o 
Estado, durante o feriado prolon-
gado. Serão empregados cerca de 
500 policiais a mais, para reforçar 
as ações na Região Metropolitana 
de João Pessoa, no Brejo e no Ser-
tão. Entre as medidas preventivas, 
está a realização de bloqueios po-
liciais e abordagens a pessoas, veí-
culos e ônibus, com check points 

em pontos estratégicos.
A operação prevê atenção es-

pecial às áreas de maior fluxo de 
turistas e eventos religiosos. O 
policiamento também será inten-
sificado nas praias. E nas rodovias 
estaduais a Companhia de Policia-
mento Rodoviário Estadual (CPRv) 
realizará blitze itinerantes, em ho-
rários e locais alternados, durante 
todos os dias. O Bope, Batalhão 
Ambiental, Força Regional e Cea-
tur também serão empenhados 

em áreas específicas.
De acordo com o comandante 

geral da PM, coronel Euller Chaves, 
todos os recursos necessários para 
garantir um feriado mais seguro 
serão empenhados. “Por ser um 
feriado prolongado, a Polícia Mili-
tar terá especial trato com as áreas 
que demandam maior atenção, 
seja pelo fluxo de pessoas, seja pela 
incidência de ocorrências e estará 
comprometida em buscar garantir 
a segurança do cidadão”, afirmou.

PM reforça policiamento na PB
OPERAÇÃO SEMANA SANTA

A Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos em João 
Pessoa (CBTU), juntamente 
com a prefeitura de Santa 
Rita, decidiram em reunião 
na tarde da última terça-fei-
ra (22), pela implantação 
de cancelas na Passagem de 
Nível (PN) de Várzea Nova, 
como medida emergencial 
para aumentar a segurança 
do trecho onde ocorreu um 
grave acidente envolvendo 
um trem e um ônibus, dei-
xando cinco mortos e mais 
de 20  feridos. 

O projeto de instalação 
da cancela desenvolvido pelo 
engenheiro da CBTU, Pedro 
Gomes, já está pronto e será 
repassado nos próximos dias 
para que a prefeitura de San-
ta Rita possa dar início ao 
processo de construção dos 
equipamentos e a CBTU co-
mece a fazer um apoio téc-
nico com supervisão diária. 
O prazo de execução da im-
plantação e a operação das 

cancelas é de 45 dias. 
Segundo o chefe de ga-

binete da prefeitura de Santa 
Rita, Clóvis Alves, logo depois 
que as cancelas forem im-
plantadas, serão colocados 
funcionários no local para 
controlar o uso, chamados 
popularmente de bandeiri-
nha de trens. As cancelas se-
rão manuais devido a falta de 
aceitação e obediência dos 
usuários com as eletrônicas.

Além disso, Clóvis Alves 
informou que logo depois 
da instalação da cancela em 
Várzea Nova, mais duas serão 
implantadas no município de 
Santa Rita, sendo uma na PN 
do bairro de Santo Amaro e 
outra na Vila Operária de Ti-
biri, no centro do município.   

De acordo com o chefe 
de gabinete da prefeitura de 
Santa Rita, foram debatidas 
na reunião outras soluções 
para melhoria do trânsito 
na localidade e a realização 
de estudos na área. Foi de-
batida a possibilidade de 
alargamento da pista da via 
no cruzamento, a constru-
ção de um desvio de maneira 

que possibilite a conversão 
em um ângulo de 90 graus, 
o nivelamento da rodovia 
com relação à via férrea e 
maior regramento nas vias 
adjacentes. Entretanto, por 
se tratar de uma rodovia 
estadual, a ausência do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) na reunião 
impossibilitou que essas 
medidas fossem tomadas no 
momento, pois é necessária 
a ação conjunta de todos os 
órgãos envolvidos. Apesar 
de não ter comparecido ao 
encontro, o DER disse estar 
à disposição para colaborar 
com o que for necessário.

O setor de engenharia 
foi ontem ao local onde se-
rão instaladas as cancelas e 
verificou a possibilidade de 
aumentar a entrada da PN, 
para melhorar a mobilidade 
urbana no local. Essas são 
medidas a curto prazo para 
solucionar o problema e evi-
tar possíveis acidentes.

Acidente e protesto
A reunião e essas medi-

das de segurança que estão 

sendo tomadas e discutidas 
atualmente foram motiva-
das pelo grave acidente que 
aconteceu no dia 29 de feve-
reiro na Passagem de Nível 
em Várzea Nova, Santa Rita, 
onde um trem bateu em um 
ônibus, deixando cinco pes-
soas mortas e mais de 20 fe-
ridas. A população se revol-
tou com a tragédia e fez uma 
série de protestos reivindi-
cando medidas para  acabar 
com a falta de segurança no 
local, que segundo os mora-
dores da localidade, foi o que 
ocasionou o acidente.

CBTU vai instalar cancelas manuais
APÓS ACIDENTE ENTRE TREM E ÔNIBUS

Iluska Cavalcante
e Adrizzia Silva
Especial para A União

Projeto de 
instalação da 
cancela já está 
pronto e será 
repassado nos 
próximos dias 
para a prefeitura
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UFCG publica edital de concurso 
público para preencher 125 vagas
Inscrições podem ser feitas 
da próxima segunda-feira 
até o dia 12 de abril

Foto: Arquivo

O Conselho Universi-
tário (Consuni) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) autorizou, em re-
união ordinária realizada 
ontem, no auditório da Bi-
blioteca Central, no Campus 
de Bodocongó, a abertura 
do calendário eleitoral para 
a consulta aos cargos de 
reitor e vice-reitor da ins-
tituição, atendendo às nor-
mas contidas na Resolução 
UEPB/Consuni/003/2008, 
que rege o processo eletivo.

Conforme deliberado 
pelo Conselho, o processo 
de escolha do novo reitor e 
vice-reitor da UEPB aconte-
cerá no dia 17 de maio, em 
todos os campi da Univer-
sidade. Docentes, técnicos 
administrativos e estudan-
tes terão-direito a voto. 

A consulta junto a comu-
nidade acadêmica é realiza-
da sempre no mês de maio, 
como forma de não associar 
o pleito da Universidade às 
eleições municipais que acon-
tecem no segundo semestre.

O Consuni também 
aprovou os nomes dos in-
tegrantes da Comissão Elei-
toral. São eles: o professor 
Fábio José, juiz de Direito e 
docente vinculado ao Centro 
de Ciências Jurídicas (CCJ); 
o professor Roberto Coti 
Vanderley; o técnico admi-
nistrativo Alberto Lima, re-
presentando o Sindicato dos 
Trabalhadores em Ensino 
Superior da Paraíba (SIin-
tespb-UEPB); e a estudante 
Gabriela Matos do Ó, repre-
sentando o Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE). 
O quinto integrante da Co-
missão será indicado pela 
Associação dos Docentes 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (Aduepb), após 
deliberação em assembleia. 
A Comissão será presidida 
pelo professor Fábio José.

Como suplentes da Co-
missão foram aprovados os 
nomes do professor Félix 
Araújo Neto, do Centro de 
Ciências Jurídicas (CCJ); do 
técnico administrativo Gus-

tavo Araújo, do SINTESPB/
UEPB; e Gustavo Cruz, do 
DCE. A Comissão vai se re-
unir para definir as normas 
da consulta, que serão di-
vulgadas posteriormente. 
Os futuros candidatos terão 
mais de 45 dias para apre-
sentar as suas propostas 
junto a comunidade univer-
sitária, conforme estabele-
ce a Resolução.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

O Diário Oficial da União 
de ontem trouxe a publicação 
do edital do concurso públi-
co da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
para o preenchimento ime-
diato de 125 vagas, sendo 99 
para ampla concorrência, dez 
para pessoas com deficiência 
e 16 para negros. De acordo 
com o edital, as inscrições 
vão ser abertas a partir das 
9h da próxima segunda-feira 
(28) e podem ser feitas até o 
dia 12 de abril exclusivamen-
te no site da UFCG.

O concurso destina-se a 
selecionar candidatos para 
o provimento de cargos va-
gos, dos que vierem a surgir 
e forem necessários ao qua-
dro de pessoal da UFCG, bem 
como para os que forem cria-
dos durante o prazo de vali-
dade do certame. Os salários 
variam entre R$ 1.739,04 e 

R$ 3.665,54, para os níveis 
fundamental, médio e supe-
rior e as taxas de inscrição 
são de R$ 40 para cargos de 
nível fundamental, R$ 60 
para médio e técnico e R$ 75 
para superior, sendo as pro-
vas de seleção realizadas em 
duas fases.

A primeira será a prova 
escrita objetiva que tem ca-
ráter eliminatório e classifi-
catório para todos os cargos. 
A segunda fase destina-se ao 
cargo de Secretário Execu-
tivo e terá exame em duas 
línguas estrangeiras (Inglês 
e Espanhol); enquanto que 
para os candidatos aos car-
gos de Tradutor e Intérpre-
te de Linguagem de Sinais, 
Revisor de Textos Braille 
e Transcritor de Sistema 
Braille terão caráter elimi-
natório e classificatório, 
com prova prática. O edital 
pode ser conferido no site 
do Diário Oficial da União 
http://pesquisa.in.gov.br/
imprensa/jsp/visualiza/in-
dex.jsp?data=23/03/2016&-
jornal=3&pagina=60&tota-
lArquivos=268.

Três prefeituras abrem inscrições
Três prefeituras munici-

pais estão inscrevendo para 
realização de concurso pú-
blico na Paraíba que somam 
171 vagas e salários que po-
dem chegar até R$ 5.000,00. O 
maior número de vagas, 103, 
está sendo ofertado para os 
três níveis de escolaridade e 
preenchimento de cargos nos 
quadros da Prefeitura de Matu-
réia, nas funções de auxiliar de 
serviços, coveiro, farmacêutico 
e outros.

Os salários variam de R$ 
880,00 a R$ 5.000,00 e as ins-
crições podem ser realizadas 
até o dia 8 de abril através do 
site www.educapb.com.br. A 
Prefeitura de Cachoeiras dos 
Índios realiza inscrições até o 

dia 10 de abril próximo para 
o preenchimento de 42 vagas 
nos níveis de escolaridade fun-
damental, médio e superior 
nas funções de auxiliar de saú-
de bucal, nutricionista, técnico 
em enfermagem e outros.

Os salários variam entre 
R$ 880,00 a R$ 1.726,38 e as 
inscrições estão sendo reali-
zadas no site www.conpass.
com.br. até a próxima segun-
da-feira (28) para o preenchi-
mento de 27 vagas nos cargos 
de agente comunitário de 
saúde, costureira, engenhei-
ro civil e outros, com salários 
que variam de R$ 700,00 a 
R$ 3.000,00. As inscrições es-
tão sendo realizadas no site 
www.funvapi.com.br.

Consuni aprova consulta aos 
cargos de reitor e vice-reitor

MEC amplia ações do Pacto 
Nacional pela Alfabetização

CoNSELHo DA UEPB

CRIANÇAS E JoVENS

O Ministério da Edu-
cação (MEC) vai oferecer 
as bolsas que não foram 
preenchidas no proces-
so de seleção regular do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni). Os 
interessados poderão se 
inscrever pela internet 
até o dia 31 deste mês.

Podem concorrer 
professores da rede pú-
blica, além dos estudan-
tes que fizeram alguma 
edição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2010. 
O candidato não pode 
ter nota 0 na redação e 
precisa ter, no mínimo, 
450 pontos na média no 
Enem. As inscrições se-
rão pelo site do ProUni.

As bolsas integrais 
são para os candidatos 
com renda familiar bru-
ta por pessoa de até 1,5 
salário mínimo por mês 
e as bolsas parciais, para 
os participantes com 
renda familiar bruta por 
pessoa de até três salá-

rios mínimos. Os profes-
sores estão dispensados 
do critério de renda.

Os candidatos terão 
dois dias úteis para com-
provar as informações 
prestadas na inscrição 
nas instituições e ensino. 
Cabe ao estudante veri-
ficar o local, a data e o 
horário de atendimento 
e demais procedimentos. 

O ProUni oferece a 
estudantes brasileiros de 
baixa renda bolsas de es-
tudos integrais e parciais 
(50% da mensalidade) 
em instituições privadas 
de Ensino Superior. Na 
primeira edição de 2016, 
o ProUni ofertou 203.602 
bolsas para 30.931 cursos. 
As bolsas que não foram 
preenchidas nas chama-
das regulares serão ofer-
tadas nesta etapa.

O edital de seleção 
para as vagas remanes-
centes do ProUni foi pu-
blicado na semana pas-
sada no Diário Oficial da 
União.

Inscrições serão 
encerradas dia 31

PRoUNI

O Ministério da Edu-
cação (MEC) alterou três 
programas  para garantir a 
alfabetização de crianças e 
jovens no ensino fundamen-
tal. A portaria, publicada no 
Diário Oficial da União, cria o 
Pacto Nacional pela Alfabeti-
zação na Idade Certa, amplia 
as ações do pacto e define di-
retrizes gerais.

Em parceria com insti-
tuições de ensino superior 
e os sistemas públicos de 

ensino dos estados, Distrito 
Federal e municípios, o MEC 
apoiará a alfabetização dos 
estudantes do ensino funda-
mental em escolas rurais e 
urbanas. As redes de ensino 
serão responsáveis pelo de-
senvolvimento das atividades 
e resultados do programa.

Com a parceria, o MEC 
busca reduzir os índices de 
alfabetização incompleta e 
letramento insuficiente nos 
demais anos do ensino fun-
damental, diminuir a distor-
ção idade-série na Educação 

Básica e contribuir para o 
aperfeiçoamento da forma-
ção dos professores que atu-
am na alfabetização de alu-
nos do ensino fundamental.

O pacto trabalha tam-
bém para uma melhor for-
mação dos professores das 
escolas das redes de ensino 
participantes das ações. E 
visa, também, conceder bol-
sas de estudo a coordena-
dores estaduais, regionais e 
locais do pacto, aos orienta-
dores de estudo e aos profes-
sores das redes públicas.

Processo de 
escolha dos 
novos dirigentes 
acontece no dia 
17 de maio em 
todos os campi 
da Universidade 
Estadual da 
Paraíba

Professores da 
rede estadual 
podem cursar 
Letras pelo IFPB

Os professores da rede es-
tadual de ensino têm uma nova 
oportunidade de se qualificar 
profissionalmente ou seguir 
outra área dentro da sala de 
aula. É que o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) está 
oferecendo o curso superior 
de Licenciatura em Letras com 
Habilitação em Língua Portu-
guesa, na modalidade a distân-
cia, com vagas específicas para 
os docentes da rede pública. 
As inscrições para o processo 
seletivo vão até o dia 8 de abril.

Ao todo são 200 vagas, 
sendo 67 destinadas aos pro-
fessores da rede pública es-
tadual e municipal de ensino. 
As vagas serão preenchidas 
em quatro polos: João Pessoa, 
Campina Grande, Picuí e Sousa. 

A seleção segue critérios 
que levam em consideração 
itens como: ser professor de 
Língua Portuguesa e não pos-
suir formação superior em ne-
nhuma área; atuar como pro-
fessor de Língua Portuguesa, 
com formação superior em 
outra área, mas não em licen-
ciatura; ou atuar como pro-
fessor de Língua Portuguesa, 
com formação superior em 
outra licenciatura. 

Os documentos devem 
ser protocolados nos campi 
do IFPB. Os documentos origi-
nais devem ser apresentados 
juntamente com as cópias. O 
candidato deverá comprovar 
que seu vínculo com a rede 
pública de ensino permanece 
ativo na data de inscrição no 
processo seletivo.

Início das aulas
O resultado final do Pro-

cesso Seletivo está previsto 
para o dia 18 de abril de 2016. 
As matrículas dos candidatos 
aprovados na primeira cha-
mada para o primeiro semes-
tre de 2016 serão efetuadas 
no polo para o qual o candi-
dato foi inscrito e classificado, 
nos dias 19 e 20 de abril. O 
início das aulas tem previsão 
para o dia 14 de maio.

UFCG vai selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos e os que vierem a surgir e forem necessários ao quadro de pessoal 

Da Agência Brasil
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Preso acusado de se passar por um 
delegado da PF para aplicar golpes
Itamar Batista Miguel aplicou 
golpes em vários estados, 
entre eles a PB, CE e PE 

As Polícias Civil e Militar 
da Paraíba, em ação conjunta 
realizada ontem, na cidade de 
Pedras de Fogo, prendeu Ita-
mar Batista Miguel, suspeito 
da prática de estelionato e fal-
sidade ideológica em vários 
estados do Nordeste, entre 
eles Paraíba, Ceará e Pernam-
buco. A ação aconteceu em 
cumprimento a mandado de 
prisão preventiva contra Ita-
mar, que chegou a se passar 
por delegado da Polícia Fede-
ral para aplicar os golpes.

Segundo o delegado 
Aneilton Castro, da 6ª Dele-
gacia Seccional de Alhandra, 
o suspeito responde a vários 
processos em cidades diferen-
tes da Paraíba e é investigado 
pelo crime de estelionato. “O 
suspeito em questão respon-
de a vários processos nos es-
tados do Ceará, Pernambuco 
e, principalmente, Paraíba, 
respondendo a crimes de es-
telionato, falsidade ideológica 
e falsificação de documentos 
públicos, chegando a se iden-
tificar como delegado da Po-
lícia Federal e falsificando a 
sua própria certidão de óbito. 

Licenciatura em 
Letras pelo IFPB

Crianças internas 
comemoram Páscoa

Profissionais são 
qualificados

Templos religiosos 
não pagam impostos

Os professores da rede es-
tadual de ensino têm uma nova 
oportunidade de se qualificar 
profissionalmente ou seguir outra 
área dentro da sala de aula. É que 
o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) está oferecendo o curso 
Superior de Licenciatura em Letras 
com Habilitação em Língua Portu-
guesa, na modalidade a distância, 
com vagas específicas para os do-
centes da rede pública. As inscri-
ções para o processo seletivo vão 
até o dia 8 de abril. Ao todo são 200 
vagas, dentre as quais 67 destina-
das aos professores da rede pública 
estadual e municipal de ensino. As 
vagas serão preenchidas em quatro 
polos: João Pessoa, Campina Gran-
de, Picuí e Sousa.

Levar alegria para o ambiente 
hospitalar e promover o riso de quem 
não pode sair de lá. Esse é um dos ob-
jetivos dos projetos voluntários que 
estiveram, ontem, no Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, na capital. A ação é alu-
siva às comemorações da Páscoa, com 
apoio da Capelania Hospitalar Evangé-
lica do hospital, Serviço Social e Psico-
logia. Para a coordenadora do Serviço 
Social do hospital, Neuma Ribeiro, essa 
parceria com grupos voluntários traz 
benefícios para as crianças internas. 
“Esses momentos ajudam a minimizar 
o sofrimento da criança. Parcerias como 
esta é extremamente importante, por-
que tira um pouco o foco da dor e pro-
porciona momentos de descontração, 
através das brincadeiras. Uma criança 
feliz se recupera mais rápido”, explicou.

Profissionais que trabalham  nos 
Centros de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas III – médicos, enfermeiros, 
psicólogos e outros profissionais da 
saúde, de nível superior – participaram, 
ontem, da Qualificação Profissional para 
Abordagem e Tratamento do Fumante 
do Programa Nacional de  Controle do 
Tabagismo/INCA, realizada pela Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES), por 
meio do Núcleo de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis, em parceria com a 
Coordenação Estadual de Saúde Mental 
e a Secretaria de Saúde de João Pessoa. 
A capacitação, destinada a profissionais 
com perfil para trabalharem com o Pro-
grama de Cessação do Tabagismo, foi no 
auditório do Cefor e teve a participação 
dos profissionais que trabalham no Caps 
AD III - Jovem Cidadão, da SES, e no Caps 
AD III - David Capristrano, da capital.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), vereador 
Durval Ferreira (PP), articulou, junto 
ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD), a 
derrubada do Veto à Lei que garante 
aos Templos Religiosos, instalados 
em prédios alugados, a concessão de 
isenção de impostos, dentre eles o Im-
posto Predial Territorial Urbano (IPTU). 
A medida, que entrará em vigor a partir 
de 2017, também beneficia as lojas 
maçônicas. Em atendimento à solici-
tação de vários pastores evangélicos, 
Durval Ferreira iniciou uma discussão 
sobre o assunto. Ele avaliou a legalida-
de do pedido e chegou à conclusão de 
que a proposta, sendo aprovada, traria 
importantes benefícios aos templos 
existentes na capital, que hoje funcio-
nam com muito esforço, em imóveis 
alugados.

FOTO: Secom-PB
Na Paraíba, há procedimentos 
policiais contra Itamar Batista 
Miguel em João Pessoa, Cam-
pina Grande, Patos, Sapé e Pe-
dras de Fogo”, destacou.

De acordo com as inves-
tigações, o suspeito também 
utilizava os nomes Itamar 
Batista dos Santos e Itamar  
Batista da Silva. “Vários pro-
cessos estavam suspensos de-
vido ao suspeito estar em lo-
cal incerto, mas hoje (ontem) 
conseguimos localizá-lo em 
Pedras de Fogo. O fato é que 
ele deu vários golpes financei-
ros, sempre se utilizando de 
empresas de fachadas, como 
clínicas médicas e construto-
ras. Vários documentos falsos 
e um veículo foram apreendi-
dos com o suspeito”, disse a 
autoridade policial.

Ainda pesa contra o sus-
peito uma denúncia do pro-
curador da República da 13ª 
Vara Federal do Ceará, que 
pede a prisão preventiva de 
Itamar Batista Miguel pela 
prática de vários crimes como 
falsificação de documentos 
públicos naquele Estado.

No curso da investiga-
ção, o Departamento de Polí-
cia Federal recebeu da Secre-
taria de Segurança e Defesa 
Social do Ceará a informação 
de que em desfavor de Ita-

mar Batista Miguel existe um 
mandado de prisão em aber-
to expedido pelo Juízo da Co-
marca de Campina Grande 
desde 12/12/2002, por vio-
lação do Art. 171, parágrafo 
2ª do Código Penal. Ainda fo-
ram encontradas, junto ao In-
foseg, informações da cartei-
ra de habilitação do suspeito.

Após ter sido preso em 
flagrante, Itamar Batista Mi-
guel e todo material apreen-
dido foram encaminhados 
para a Delegacia de Polícia 
Civil de Pedras de Fogo, onde 
foi autuado em flagrante por 
uso de documento falso, já 
que se apresentou com um RG 
falsificado. Ele confessou, in-
clusive, que no Ceará chegou 
a comprar uma carteira de in-
vestigador federal”, concluiu o 
delegado Aneilton Castro.

Disque Denúncia 
O delegado informou 

que a população poderá 
contribuir com as investiga-
ções ligando para o Disque 
Denúncia (197). Qualquer 
pessoa que reconheça o 
suspeito após a divulgação 
de sua foto ou tenha sido 
vítima do mesmo. Não será 
necessário se identificar e a 
polícia garante sigilo abso-
luto sobre a denúncia. Itamar Batista responde a vários processos em cidades da Paraíba

As unidades de saú-
de do Estado montaram 
esquema especial de fun-
cionamento para o fe-
riado da Semana Santa. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 
nesse período, algumas 
unidades reforçarão as 
equipes; outras funciona-
rão em horários especiais 
e outras continuarão tra-
balhando normalmente.

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, 
em João Pessoa, dispo-
nibilizará à população 
estrutura especial com 
reforço de toda a equi-
pe assistencial, incluindo 
médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, 
e ainda oferecerá supor-
te contando com UTIs 
móveis.

De acordo com o di-
retor técnico da unidade 
hospitalar, Edvan Benevi-
des, o atendimento será 
intensificado a partir da 
zero hora de hoje até as 
6h da segunda-feira (28). 
“O feriadão referente ao 
período Pascal é conside-
rado o mais movimenta-
do entre os demais, até 
mesmo com relação ao 
Carnaval”, frisou.

No Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga, em Cam-
pina Grande, a equipe 
será a mesma de dias 
considerados normais, 
durante 24 horas. “Tra-
balhamos em esquema 
especial todo o tempo 
e estamos sempre pre-
parados para receber a 
população”, explicou o 
diretor-geral da unidade, 
Geraldo Medeiros.

No Hospital General 
Edson Ramalho, na ca-
pital, o funcionamento 

também será normal do 
atendimento de urgên-
cia e emergência, ma-
ternidade, laboratórios, 
raio-X e vários outros 
setores. “Apenas a parte 
de atendimento ambula-
torial e consultas é que 
vai seguir a portaria da 
Secretaria de Adminis-
tração, fechando hoje e 
retornando às atividades 
na segunda (28)”, informou 
o diretor administrativo da 
unidade, major Pontes.

O Complexo Hospi-
talar de Doenças Infecto-
contagiosas Clementino 
Fraga, em João Pessoa, 
funcionará 24h duran-
te todo o feriado e final 
de semana, exceto pelo 
ambulatório, que fecha 
hoje, voltando ao seu 
funcionamento normal 
na segunda (28).  Da 
mesma forma, a Materni-
dade Frei Damião, na ca-
pital, também funciona-
rá normalmente durante 
todo o feriado, fechando 
apenas a parte adminis-
trativa da unidade de 
hoje à segunda. 

O Banco de Leite 
Anita Cabral estará fe-
chado de hoje ao do-
mingo (27), conforme 
estabelecido pela Secre-
taria de Administração 
do Estado. “Os hospitais 
estarão abastecidos com 
leite para distribuição. 
Além disso, acrescenta-
mos um percentual para 
alguma demanda extra 
que possa surgir. Já os 
Postos de Coleta nos hos-
pitais estarão funcionan-
do em regime de plantão 
durante todo o feriado, 
para atendimento das 
mães com dificuldades 
na amamentação ou in-
tercorrências mamárias”, 
explicou Thaíse Ribeiro, 

diretora do banco de leite. 
Por sua vez, o Hemo-

centro da Paraíba, loca-
lizado em João Pessoa, 
funcionará até as 13h 
de hoje, para doação de 
sangue. Amanhã estará 
fechado, retornando ao 
seu horário normal no 
sábado (26). A distribui-
ção de bolsas de sangue, 
entretanto, funcionará 
normalmente, 24h, du-
rante todo o feriado.

O Hospital Regional 
de Itabaiana manterá 
o atendimento normal, 
24h, com urgência e 
emergência, clínica mé-
dica, pediatria e obste-
trícia. “Estaremos com 
uma equipe completa, 
preparada para atender 
qualquer eventualida-
de durante o feriado”, 
disse a diretora-geral da 
unidade, Gilvânia Alves. 
Os hospitais regionais de 
Pombal, Cajazeiras e Pa-
tos também funcionarão 
normalmente, 24h, exce-
to os setores burocráticos. 

A Central de Trans-
plantes da Paraíba tam-
bém permanecerá aberta 
24 horas. “Nosso traba-
lho é realizado através 
de um sistema de busca. 
O paciente que está na 
lista de espera realiza o 
transplante, indepen-
dente de ser feriado ou 
não”, explicou a chefe 
do Núcleo de Ações Es-
tratégicas da Central, 
Myriam Carneiro.

Já o Centro de 
Diagnóstico do Câncer 
(CEDC), por atender ape-
nas demanda encami-
nhada pelos Postos de 
Saúde da Família (PSFs), 
estará fechado hoje, re-
tornando às suas ativida-
des na próxima segunda-
feira (28).  

Saúde monta esquema especial
Semana SanTa

As 15 toneladas de ali-
mentos arrecadados no 
Futebol Solidário foram en-
tregues ontem no Hospital 
Padre Zé pela Rádio Taba-
jara. O evento aconteceu no 
domingo (20) na preliminar 
entre Botafogo e Campinen-
se pelo Campeonato Paraiba-
no de Futebol 2016, quando 
o torcedor teve acesso ao Es-
tádio Almeidão, levando um 

quilo de alimento juntamen-
te com o ingresso, que também 
deu direito a assistir o jogo dos 
másteres de João Pessoa con-
tra os de Campina Grande.

O gestor do Hospital Pa-
dre Zé, desembargador Júlio 
Aurélio Coutinho, agradeceu 
a iniciativa do Futebol Soli-
dário e afirmou que muitas 
pessoas carentes serão be-
neficiadas.

A partida entre Botafogo 
e Linense-SP será no dia 6 de 
abril, às 19h30, no Estádio Al-
meidão, no jogo de volta pela 
Copa do Brasil. O confronto es-
tava programado para o próxi-
mo dia 19, mas a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) re-
solveu mudar. A alteração deve 
refletir no Campeonato Parai-
bano, já que a FPF terá proble-
mas nas datas para realizar o 

mata-mata da competição. O 
problema é que o Belo deverá 
jogar no início do próximo mês. 

No primeiro duelo as duas 
equipes empataram (1 a 1), no 
Estádio Gilbertão, no interior 
paulista. Diante da situação o 
Alvinegro terá a vantagem de 
atuar por um empate sem gols 
para avançar na  próxima fase. 
Quem ganhar pegará o vence-
dor de Goiás ou River-PI. 

Quais os problemas e as 
soluções para o Centro Histó-
rico de João Pessoa? E como 
envolver os Poderes - Federal, 
Estadual e Municipal - com 
a realidade dos que moram 
ou investem na região aonde 
nasceu a capital paraibana? A 
partir destas premissas, será 
realizado em João Pessoa, nos 
dias 1 e 2 de abril, o seminário 
Plano Estratégico de Gover-
no para o Centro Histórico de 

João Pessoa: Pensando Co-
letivamente. Para participar 
é preciso fazer a inscrição 
on-line até hoje, preenchen-
do a ficha no endereço: ht-
tps://www.facebook.com/
vents/1720817528163585. 
As vagas são para 100 partici-
pantes, entre representantes 
do poder público, comercian-
tes, moradores e agentes pre-
servacionistas e culturais que 
atuam no Varadouro.

Tabajara entrega 15 t de 
alimentos ao Padre Zé

CBF define partida 
para o dia 6 de abril

Inscrições on-line para 
seminário terminam hoje

FuTeBOL SOLIdárIO

BOTaFOgO x LInenSe-SP

CenTrO HISTórICO de JOãO PeSSOa



Obama afirma que sua 
prioridade no governo é 
derrotar Estado Islâmico 
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Dilma diz que barrará impeachment

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem ter 
a convicção de que conse-
guirá os votos necessários 
para barrar o processo de 
impeachment na Câmara 
dos Deputados. Para impe-
dir que o processo tenha 
seguimento no Congresso, 
o governo precisa de 172 
votos em seu favor na Câ-
mara, que tem 513 deputa-
dos.

“Eu tenho convicção de 
que nós teremos os votos 
necessários”, disse a pre-
sidente em resposta a jor-
nalistas, após visitar obras 
de infraestrutura para ins-
talação do satélite geoesta-
cionário de defesa e comu-
nicações estratégicas, em 
Brasília.

O plenário da Câmara 
vai analisar o parecer, caso 
seja aprovado pela Comissão 
Especial do Impeachment, 
criada na semana passada. 
Os 65 deputados da comis-
são apreciarão o relatório 

Presidente afirma que vai  
conseguir os votos para 
evitar a sua cassação

crIsE POlítIca

Yara Aquino
Da Agência Estado

de Jovair Arantes (PTB-
GO), que poderá acatar ou 
rejeitar o pedido de impea-
chment.

A presidente foi noti-
ficada sobre o processo na 
última quinta-feira (17), e 
tem o prazo de 10 sessões 
da Câmara para apresentar 
sua defesa.

Estabilidade 
Dilma  afirmou ontem 

que é preciso estabilidade 
política para o Brasil voltar 
a crescer. Dilma disse ainda 
que o governo está traba-
lhando fortemente para re-
duzir o desemprego e que a 
inflação já mostra sinais de 
declínio.

“Nós temos duas gran-
des preocupações em ter-
mos da economia. Temos 
uma que é reduzir o de-
semprego e fazer o Brasil 
voltar a crescer, e fazer isso 
controlando a inflação. A 
boa notícia é que a inflação 
já mostra todos os sinais de 
declínio”, disse a presiden-
te, após visitar, em Brasília, 
obras de infraestrutura do 
satélite de defesa e comu-
nicações estratégicas, no 
Centro de Operações Espa-
ciais (Cope), do 6º Coman-
do da Aeronáutica.

Da agência Brasil 

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) pediu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) que as de-
núncias feitas pelo senador Delcí-
dio do Amaral (sem partido/MS), 
em sua delação premiada, sejam 
divididas em 20 casos. O pedido 
precisa ser autorizado pelo mi-
nistro Teori Zavascki, relator da 
Operação Lava Jato no STF.

Caso a divisão seja aceita, 
cada um dos fatos passará a ser 
um processo independente. A 
Procuradoria vai decidir como 
procederá em relação a cada um 
dos fatos relatados por Delcídio.

A delação do senador Del-
cídio do Amaral foi aceita pelo 
ministro do STF Teori Zavascki 
no último dia 15. No acordo, o 
senador se comprometeu a co-
laborar com as investigações da 
Lava Jato.

Prisão
O senador Delcídio do Ama-

ral foi preso no dia 25 de novem-
bro do ano passado depois que 
Bernardo Cerveró, filho de Nes-
tor Cerveró, entregou ao Minis-
tério Público a gravação de uma 
reunião na qual Delcídio propu-
nha o pagamento de R$ 50 mil 
por mês à família e um plano de 
fuga para o ex-diretor da Petro-

bras deixar o País. Cerveró estava 
preso em Curitiba. O senador di-
zia poder interferir no caso, re-
correndo a alguns ministros do 
Supremo para conseguir um ha-
beas corpus para Nestor Cerveró.

Delcídio foi solto no dia 18 
de fevereiro sob condição de se 
manter em casa, mas podendo 
deixar a sua residência para ir 
ao Senado. Desde então, ele 
está de licença médica. A dela-
ção premiada é um instrumen-
to pelo qual o acusado fornece 
informações para esclarecer os 
crimes investigados. Em troca, 
ele pode obter benefícios, tais 
como a redução de pena, se for 
condenado.

PGR pretende dividir denúncias de 
Delcídio em 20 casos independentes 

DElaçãO PrEmIaDa

O senador Delcídio Amaral, que se encontra em prisão domiciliar, foi acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato

O juiz federal Sérgio 
Moro decidiu ontem colocar 
em segredo de Justiça uma 
lista de pagamentos a cerca 
de 200 políticos, apreendi-
da em uma busca da Polícia 
Federal na casa de um dos 
executivos da Odebrecht. A 
medida foi tomada pelo juiz 
após a relação ter sido ane-
xada no processo sobre as 
investigações da 23ª fase da 
Operação Lava Jato, conheci-
da como Acarajé, e divulgada 
pela imprensa.

A lista cita políticos da 
oposição e do governo que 
receberam repasses da em-
preiteira. Nos documentos, 
não há juízo sobre a legalida-

de dos pagamentos. A cons-
trutora é uma das maiores 
doadoras a políticos.

“Prematura conclusão 
quanto à natureza desses 
pagamentos. Não se trata 
de apreensão no Setor de 
Operações Estruturadas da 
Odebrecht e o referido Gru-
po Odebrecht realizou, noto-
riamente, diversas doações 
eleitorais registradas nos 
últimos anos”, argumenta o 
juiz.

Moro decidiu colocar a 
planilha, apreendida na resi-
dência de Benedicto Barbosa 
da Silva Júnior, executivo da 
empreiteira, por citar políti-
cos que têm foro por prerro-
gativa de função e só podem 
ser processados pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

marcelo de moraes
Da Agência Estado

George Hilton vai dei-
xar o cargo de ministro do 
Esporte. Uma negociação 
política entre o Palácio do 
Planalto com seu antigo 
partido, o PRB, custou seu 
cargo, mesmo com ele pro-
metendo lealdade à pre-
sidente Dilma Rousseff. A 
pasta será comandada por 
Ricardo Leyser, integran-
te do PCdoB, mas afinado 
com o comando nacional 
do PRB. Ele é o responsável 
por cuidar dentro do gover-

no da Olimpíada, e ocupava 
a Secretaria Executiva do 
Ministério do Esporte, mas 
foi transferido recentemen-
te por Hilton para a Secre-
taria Nacional de Esporte 
de Alto Rendimento. 

 O restante da pasta 
continuará sob o controle 
do PRB, que poderá ganhar 
mais postos dentro da Es-
planada, como compensa-
ção por recuar da decisão 
de romper com o governo. 
Oficialmente, o partido se 
tornou independente, mas 
voltou a se alinhar infor-
malmente.

Moro coloca sigilo em 
uma lista de políticos

George Hilton deixa 
Ministério do Esporte

PaGamENtO Da ODEBrEcht

muDaNça NO GOvErNO

michèlle canes
Da Agência Brasil 

 A Polícia Federal no 
Paraná indiciou o publicitá-
rio João Santana, a mulher 
dele, Mônica Moura, e mais 
seis pessoas na Operação 
Lava Jato. O despacho de 
indiciamento com relatório 
parcial foi protocolado na 
Justiça Federal, no Paraná, 
na terça-feira (22).

De acordo com o docu-
mento, para a PF há indí-
cios de que João Santana e 
Mônica Moura mantiveram 
depósitos no exterior não 
declarados e que comete-
ram crimes de lavagem de 

dinheiro, corrupção passi-
va e organização crimino-
sa. O casal foi preso na 23ª 
fase da Operação Lava Jato, 
que investiga a relação de 
Santana com a empresa 
Odebrecht.

Além do casal, também 
foi indiciado Zwi Skornicki. 
Para a PF, existem indícios 
de manutenção de contas 
no exterior não declaradas, 
crime de corrupção ativa, 
lavagem e organização cri-
minosa. Skornicki foi pre-
so igualmente na 23ª Fase 
da Operação Lava Jato. Ele 
é representante oficial no 
Brasil do estaleiro Keppel 
Fels, de Cingapura, e é acu-

sado de pagamento de pro-
pinas em negócios com a 
Petrobras.

Denúncia
Na lista de indiciados, 

aparecem ainda o ex-ge-
rente de Serviços da estatal 
Pedro Barusco, por corrup-
ção passiva e lavagem de 
dinheiro, e Renato Duque, 
ex-diretor de Serviços da 
Petrobras, com indícios de 
corrupção passiva.

O indiciamento é en-
viado à Justiça e ao Mi-
nistério Público Federal 
(MPF). Com o documento, 
o MPF vai analisar se ofere-
ce ou não denúncia contra 

essas pessoas. Caso a de-
núncia seja oferecida, será 
enviada à Justiça e, se acei-
ta, os indiciados passam à 
condição de réus.

PF indicia casal Santana e mais 
6 pessoas na Operação Lava Jato 

cOrruPçãO Na PEtrOBras

Para a Polícia 
Federal, há 
indícios de 
manutenção 
de contas no 
exterior não 
declaradas

FOtO: Geraldo Magela/Agência Senado

andré richter
Da Agência Brasil
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Geral

A ordem do discurso
Michel Foucault ao assumir uma cátedra no Collège 

de France, profere sua aula inaugural evidenciando a 
centralidade do “discurso”, o discurso como objeto de 
disputa e poder. Em síntese, quem detém a palavra detém 
o poder, um discurso que não emerge livre, mas antes é 
permeado por mecanismos de controle e interdições. A 
primazia da titularidade do discurso e a hegemonia do 
monopólio das interpretações produz uma “economia de 
verdades” que põe em funcionamento um dado regime de 
organização social. A ordem (ética) do discurso imprime 
uma determinada funcionalidade na organização social e 
política ao mesmo tempo que é condicionada por ela.

A retórica das paixões
Quando a presidente Dilma, em discurso, afirma 

que: “Não vai ter golpe!”, frase repetida a exaustão pela 
sua militância e simpatizantes, ao se referir à abertura do 
processo de impeachment, é notório o conteúdo “retórico” 
da afirmação. Ao nomear o processo de impeachment 
de “golpe” o que ela visa é a deslegitimar um instituto 
constitucional. Instituto que o PT acionou contra “todos” os 
presidentes de Collor, Itamar até FHC. Em outros tempos e 
governos não era golpe, só passou a ser quando o alvo do 
Impeachment passou a ser um governo petista. 

Crime(s) de responsabilidade
O processo de impeachment que visa a destituir o 

presidente da República, vice, ministro de Estado quando 
pratica crime conexo com o chefe do Executivo, ministros 
do STF, governadores e prefeitos, tem natureza política mas 
exige um lastro jurídico mínimo: a configuração do crime de 
responsabilidade. O Art. 85 da Constituição Federal afirma 
que “são crimes de responsabilidade os atos do presidente 
da República que atentem contra a Constituição Federal e, 
especialmente, contra: (II) o livre exercício do Poder judiciário; 
(V) a probidade na administração; (VI) a lei orçamentária.” Os 
fatos falam por si, não procede a retórica apaixonada de que 
não existe base jurídica para o impeachment, pelo contrário, 
sobejam. As “pedaladas fiscais” confessadas pela Presidência 
da República ao devolver aos bancos públicos (72,4 bilhões) 
o dinheiro desviado para outros fins e maquiados por 
balanços contáveis, recai no Inciso VI do Art.85 da CF. Se 
não bastasse, a recente nomeação do ex-presidente Lula 
para o ministério com o exclusivo fim de lhe conferir foro 
privilegiado constitui crime de responsabilidade previsto no 
Inciso II do Art.85, pois ato que visa embaralhar a atuação 
autônoma do Poder judiciário deslocando a competência 
do juiz natural para o sobrecarregado STF, um tribunal de 
índole constitucional e não criminal, que em média por ano 
recebe 100 mil novos processos, ao passo que o juiz natural, 
no caso, vem julgando dentro de um ano os casos da Lava 
jato, vide a sentença de Marcelo Odebrecht. Ao mesmo tempo 
que visa a obstaculizar a autonomia do Poder judiciário, 
a presidente atenta contra o princípio da moralidade 
administrativa, Art.37 da CF, ao qual está vinculada ao usar 
suas prerrogativas com desvio de finalidade. 

A voz das ruas
As manifestações populares são o termômetro 

da democracia. As manifestações do dia 13 de março 
reuniram milhões de pessoas em mais de 300 cidades em 
todo o País, basicamente clamando contra a corrupção, 
independente de partido. As manifestações em defesa do 
Governo, do dia 18, foram  manifestações de milhares, em 
defesa de um partido o PT, independente da corrupção. A 
primeira ocorrida em um domingo, reunindo famílias e de 
caráter apartidário; a segunda ocorrida em dia de semana, 
reunindo militantes profissionais. 

Er hat die Mauer in dem Kopf
A expressão é alemã para definir as pessoas que veem 

o mundo ainda dividido em capitalismo e socialismo. A 
defesa ferrenha de um setor cada vez mais minoritário 
da sociedade brasileira em favor do Lulopetismo lembra 
a relutância em aceitar o fim de um ciclo, o muro caiu em 
1989, mas o anacronismo de um socialismo cada vez mais 
utópico movimenta paixões renhidas. A crise que vivemos 
hoje no Brasil não é a crise do “Estado Democrático de 
Direito”, mas antes a afirmação dele. O privilégio de foro de 
cidadãos acima da lei está com seus dias contados, eleições 
fraudadas com uso de recursos ilegais, alimentados por 
uma organização criminosa que reúne a eleite política e 
empresarial em uma metodologia política condenável, é o 
verdadeiro golpe contra a Democracia.

Necessidade imperiosa de uma reforma política
A saída do governo Dilma é necessária para que se faça 

uma reforma política séria. Com o atual governo isso não virá. E 
de muito pouco adiantará o combate à corrupção da Lava jato 
se esse “conluio promíscuo” entre a elite política e empresarial 
não for quebrado, em pouco tempo os corruptos sobreviventes 
se adaptarão à nova realidade institucional.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Liminar suspende inquérito 
sobre tragédia em Mariana

O Superior Tribunal de 
justiça (STj) concedeu limi-
nar suspendendo o inquérito 
da Polícia Civil de Minas Ge-
rais que apurou responsabi-
lidades no rompimento da 
Barragem de Fundão, da Sa-
marco, em Mariana (MG), em 
novembro do ano passado. A 
suspensão vale até que a jus-
tiça decida o conflito de com-
petência e estabeleça se o 
caso vai para a esfera federal 
ou se fica na esfera estadual.

Concluído em fevereiro, 
o inquérito indiciou e pediu 
a prisão preventiva de seis 
funcionários da Samarco, 
entre elas o presidente li-
cenciado Ricardo Vescovi, 
além de um engenheiro da 
VogBR, empresa que pres-
tava serviços à mineradora.

No mês passado, o Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG) e o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
pediram que o inquérito 
fosse enviado à justiça Fe-
deral. A solicitação tinha 
como objetivo reunir, na 
mesma jurisdição, todo o 
julgamento relacionado ao 
rompimento da barragem. 
Segundo o MPMG e o MPF, 

Decisão vale até concluir 
se o caso vai para a esfera 
federal ou fica na estadual

Leo Rodrigues 
Da Agência Brasil

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

A barragem da mineradora Samarco se rompeu no dia 5 de novembro e deixou um saldo de 19 mortos

a medida ajudaria a evitar 
decisões contraditórias, já 
que a justiça Federal vinha 
analisando os delitos am-
bientais ocorridos na Bacia 
do Rio Doce.

No entanto, a juíza Mar-
cela Decat de Moura negou o 
pedido e manteve a tramita-
ção do inquérito na justiça 
Estadual, na comarca de Ma-
riana. Em seu despacho, ela 
argumentou que a sociedade 
do município mineiro preci-
sa exercer a garantia cons-
titucional de julgar, no local 
dos fatos, os indivíduos que 
supostamente praticaram 

os crimes dolosos contra a 
vida. O MPF decidiu então 
acionar o STj. No último dia 
11, o ministro Nefi Cordeiro 
informou à juíza Marcela De-
cat de Moura sua decisão de 
suspender temporariamente 
o inquérito.

A barragem da mine-
radora Samarco se rompeu 
na tarde do dia 5 de novem-
bro, no distrito de Bento 
Rodrigues, zona Rural a 23 
quilômetros de Mariana. A 
tragédia deixou 19 mortos e 
inundou a região com lama, 
causando destruição de ve-
getação nativa e poluindo as 

águas da Bacia do Rio Doce.

Prorrogação
Um segundo inquéri-

to da Polícia Civil de Minas 
Gerais, com foco nos crimes 
ambientais decorridos do 
rompimento de barragem, 
pode ter o prazo ampliado. 
O relatório final das investi-
gações deveria ter sido con-
cluído até anteontem. No 
entanto, os delegados encar-
regados do caso solicitaram 
à justiça a prorrogação do 
prazo. A juíza Marcela Decat 
de Moura será encarregada 
de avaliar o pedido.

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff visitou ontem 
as obras do centro de 
controle do satélite que 
vai levar internet de alta 
velocidade a regiões lon-
gínquas do país, onde 
ainda não é possível che-
gar com cabos de fibra 
ótica. O Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégi-
cas está sendo fabricado 
na França desde janeiro 
de 2014 e o lançamento 
deve ocorrer entre de-
zembro de 2016 e feve-
reiro de 2017.

“Ele vai ser lançado 
em parceria com a França 
e é um patamar tecnoló-
gico que temos de alcan-
çar. Lançar o satélite, mas, 
em um segundo momen-
to, sermos capazes de 
produzir esse satélite no 
Brasil”, disse Dilma. A 
construção está sendo 
acompanhada pela Visio-
na, uma empresa brasilei-
ra de cooperação entre a 

Telebras e a Embraer.
Durante a visita às 

obras da antena de mo-
nitoramento do satélite, 
no 6º Comando Aéreo 
Regional em Brasília, o 
ministro das Comunica-
ções, André Figueiredo, 
explicou que o equipa-
mento é um grande ins-
trumento para alcançar a 
universalização do aces-
so à internet, por meio 
da banda KA, dentro do 
novo programa Nacional 
de Banda Larga.

“Queremos chegar, 
até o fim de 2018, com 
fibra ótica a 70% dos 
municípios que represen-
tam 95% da população, 
propiciando não apenas 
a integração, mas acesso 
ao conhecimento”, disse 
Figueiredo. “No restante 
onde não conseguirmos 
chegar com fibra ótica, 
vamos com satélite, que 
vai servir como redun-
dância para que possa-
mos chegar em locais 
mais longínquos, mesmo 
já cobertos com fibra óti-
ca”, explicou.

Satélite vai permitir 
universalização no país

bANdA LArgA

daniel Lima 
Da Agência Brasil

Com a alta do dólar e 
menor renda, os gastos de 
brasileiros em viagens in-
ternacionais caíram 43,5% 
em fevereiro, na comparação 
com fevereiro de 2015. Os 
dados foram divulgados on-
tem pelo Banco Central (BC).

No mês passado, os 
gastos chegaram a US$ 841 
milhões, contra US$ 1,49 
bilhão registrado no mes-
mo mês do ano passado. De 

acordo com o BC, é o menor 
resultado em sete anos.

Se por um lado, as des-
pesas de brasileiros no ex-
terior caíram, as receitas de 
estrangeiros no Brasil au-
mentaram 14,97%, no mes-
mo período de comparação. 
As receitas de estrangeiros 
no País totalizaram US$ 599 
milhões no mês passado, 
contra US$ 521 milhões em 
fevereiro e 2015.

Com esses resultados, o 
déficit na conta de viagens 
ficou em US$ 242 milhões.

Flávia Villela 
Da Agência Brasil

A expectativa de rece-
ber centenas de milhares de 
turistas durante a Olimpíada 
e Paralimpíada Rio 2016 re-
presenta para o Brasil opor-
tunidades e benefícios, mas 
também potenciais proble-
mas. Um deles é o aumento de 
casos de violações de direitos 
de crianças e adolescentes, so-
bretudo prostituição infantil.

Para prevenir esses cri-
mes durante os jogos, a Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) 
lançou ontem o projeto Rio 
2016: Olimpíadas dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes. 
Com ênfase na proteção in-
tegral da criança e do adoles-
cente, as ações vão priorizar o 
combate a cinco violações con-

sideradas as mais recorrentes 
em grandes eventos: explo-
ração e abuso sexual infantil, 
trabalho infantil, uso de álcool 
e outras drogas, crianças em 
situação de rua e crianças per-
didas e desaparecidas.

A iniciativa foi apresen-
tada na 69ª Reunião Geral da 
FNP, no Museu do Amanhã, 
na Praça Mauá, centro do Rio. 
O projeto tem parceria com o 
Governo Federal, instituições 
nacionais e internacionais e 
cofinanciamento da União 
Europeia, que vai colaborar 
com meio milhão de Euros 
(cerca de R$ 2 milhões).

Para o vice-prefeito do 
Rio e secretário de Desenvol-
vimento Social, Adilson Pires, 
o projeto deverá conscienti-
zar a população e a incidência 
de casos não deverá crescer.

Gastos de brasileiros no 
exterior caem 43,5% 

Projeto irá combater 
violações na Olimpíada

em FeVereIrO

CrIANçAs e AdOLesCeNTes
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Mundo

Obama diz que prioridade dos EUA
é derrotar o grupo Estado Islâmico 

Buenos Aires - Um dia 
após os ataques terroristas 
em Bruxelas, o presidente dos 
EUA, Barack Obama, declarou 
que a luta contra o Estado Is-
lâmico é prioridade em seu 
governo e prometeu que os 
EUA vão perseguir o grupo 
jihadista até que ele seja com-
pletamente destruído.

“Eu tenho um monte de 
coisas no meu prato, mas a 
minha prioridade é derrotar 
o Estado Islâmico e eliminar o 
flagelo deste terrorismo bár-
baro que tem acontecido em 
todo o mundo”, disse Obama 
ontem em discurso ao lado do 
presidente da Argentina, Mau-
ricio Macri, em Buenos Aires. 
“Não há algo mais importan-
te na minha agenda do que 
ir atrás deles e derrotá-los. A 
questão é, como é que vamos 
fazer isso de forma inteligen-
te?”, acrescentou.

 Obama disse que tanto os 
EUA quanto a Argentina com-
preendem a tristeza sentida 

Da Agência Estado

pelos belgas “porque os países 
sentiram o flagelo do terroris-
mo”. Ele convidou o mundo 
para se unir lutando contra o 
que ele chamou de uma ação 
“sem sentido e vicioso”.

O duplo ataque - no ae-
roporto e em uma estação na 
cidade de Bruxelas - matou ao 
menos 31 pessoas e feriu ou-
tras 274, segundo informou 
autoridades do Ministério Pú-
blico belga ontem. Ao lado de 
Macri, Obama disse também 
que os EUA querem recons-
truir a confiança perdida com a 
Argentina depois do golpe mi-
litar no país há 40 anos.

 Ele reiterou a promessa 
de desclassificar documen-
tos militares e de inteligência 
dos EUA sobre o papel dos 
Estados Unidos na ditadura 
militar, o que ele chamou de 
“período negro”. O presidente 
disse também que irá visitar 
um memorial para as vítimas 
da ditadura.

O governo da Argenti-
na estima que cerca de 13 
mil pessoas foram mortas ou 
desapareceram sob a força 
durante a repressão aos dis-
sidentes de esquerda, embora 
ativistas dizem que o número 
chega a 30 mil.

Presidente americano fez 
a declaração na Argentina, 
onde cumpre agenda

Foto: Casa Rosada/Gobierno de Argentina

Visita oficial
O presidente Barack Oba-

ma chegou na manhã de hoje 
à Argentina, vindo de Cuba, 

acompanhado da esposa, Mi-
chelle Obama, das duas filhas e 
de uma comitiva com 400 em-
presários. Passados 100 dias 

da posse do presidente Mauri-
cio Macri, a Argentina precisa 
atrair investimentos estrangei-
ros: os preços das commodities, 

cujas exportações eram a fonte 
de divisas do país, estão em 
queda, e o Brasil, seu principal 
sócio comercial, está em crise.

Na sua visita a Argentina, Barack Obama foi recebido na Casa Rosada por Maurício Macri, com quem assinou uma série de acordos

Acordos são assinados na Argentina

Situação do Brasil é preocupante

Os ministros argentinos 
de Relações Exteriores, Su-
sana Malcorra, de Segurança, 
Patricia Bullrich, e do Interior, 
Rogelio Frigerio, assinaram 
acordos ontem com seus pa-
res norte-americanos nas 
áreas de segurança, coope-
ração para prevenir “crimes 
graves” e de comércio para 
atrair investimentos.

A cerimônia foi no Salão 
Dourado do Palácio San Mar-
tín, em Buenos Aires, durante 
a visita oficial do presidente 
dos Estados Unidos Barack 
Obama. O embaixador nor-
te-americano na Argentina, 
Noah Mamet, encabeçou a 
delegação que assinou os tra-
tados.

“Estes acordos mostram 
um novo caminho de traba-
lho conjunto. É o início de 
uma negociação e implica em 
uma mudança importante na 
relação bilateral entre os dois 
países”, disse Susana durante 
a cerimônia, na qual destacou 
“os resultados concretos já 
obtidos em tão pouco tempo” 
de negociações diplomáticas.

A chanceler reafirmou 
que a “nova forma de traba-
lho” entre Argentina e Esta-
dos Unidos demonstra “rela-

ções maduras e inteligentes 
que nos ajudam a construir 
um futuro melhor”.

De sua parte, o embai-
xador Mamet disse que os 
acordos são o marco de uma 
“visita histórica” de Obama à 
Argentina e reafirma os “es-
forços incansáveis” de repre-
sentantes dos dois países que 
“trabalharam arduamente” 
para a assinatura dos acordos.

Acordos
Os acordos assinados 

foram quatro: um sobre au-
mento da cooperação para 
prevenir e combater crimes 
graves, um sobre seguran-
ça e facilidades de desloca-
mento entre os países, um 
para regular a colocação de 
oficiais de segurança e, por 
último, um sobre comércio e 
investimento.

Sobre o acordo de se-
gurança, a ministra Patricia 
Bullrich explicou que a ideia 
é reforçar o “intercâmbio de 
informações na luta contra o 
crime organizado, o terroris-
mo e o narcotráfico”. Segun-
do ela, “serão formadas for-
ças-tarefas para manter uma 
estreita colaboração em caso 
de pessoas ou quadrilhas que 
possam estar operando em 
um ou outro lado”.

Os presidentes da Ar-
gentina, Mauricio Macri, e 
dos Estados Unidos, Barack 
Obama, manifestaram ontem 
preocupação com a situação 
atual no Brasil, mas ressal-
taram que o país superará a 
crise que atravessa. Macri e 
Obama falaram logo após re-
união na Casa Rosada, sede 
do governo argentino.

 Em entrevista coletiva 
ao lado de Macri, Obama dis-
se que o Brasil vai superar a 
crise política. “Trata-se de 
um país que tem uma demo-
cracia madura, um sistema 
forte, que lhe permitirá pros-
perar e ser o líder de que ne-
cessitamos”, afirmou o presi-
dente americano.

Macri destacou o senti-
mento de afeto da Argentina 
“pelo povo brasileiro” e de-
finiu o Brasil como princi-
pal sócio de seu país. “O que 
ocorre no Brasil reflete-se na 
Argentina”, afirmou o presi-
dente.

“Estamos convencidos 
de que o Brasil vai sair for-
talecido dessa crise e espe-
ramos que seja o mais rapi-
damente possível”, declarou 
o presidente da Argentina, 
Maurício Macri.

As declarações dos dois 
presidentes também trata-
ram dos atentados terroris-
tas em Bruxelas e da dita-
dura argentina, entre outros 
assuntos.

Da Agência Brasil

Pelo menos 4.108 mem-
bros do grupo Estado Is-
lâmico (EI) morreram no 
último ano e meio pelos 
bombardeios da coligação 
internacional na Síria. A 
informação foi divulgada 
ontem pelo Observatório 
Sírio de Direitos Humanos 
(OSDH). Segundo os dados 
do observatório, a maioria 
dos jihadistas mortos não 
tem nacionalidade síria.

As mortes ocorreram 
em bombardeios liderados 
pelos Estados Unidos, contra 
posições, bases e instalações 
petrolíferas controladas pelo 
EI nas províncias de Homs e 
Hama, centro da Síria, e em 
Alepo, Al Hasal, Deir Al Zur e 
Al Raqa, no norte.

A ONG destacou que 
entre as vítimas estão deze-
nas de dirigentes do Esta-

do Islâmico, entre eles Abu 
Omar Al Shishani, um dos 
chefes militares do movi-
mento terrorista, morto na 
sequência de um ataque aé-
reo dos Estados Unidos na 
localidade de Al Shadadi, na 
província de Al Hasaka, no 
dia 4 deste mês.

Os bombardeios da co-
ligação, que começaram em 
23 de setembro de 2014 na 
Síria, não só provocaram a 
morte de terroristas como 
também de civis e membros 
de outros grupos armados.

De acordo com os dados 
do observatório, pelo menos 
380 civis, entre eles 99 me-
nores e 67 mulheres, perde-
ram a vida, enquanto pelo 
menos 136 milicianos da 
Frente al Nusra, filial síria da 
Al Qaeda, foram mortos em 
ataques às respectivas bases 
no oeste de Alepo e no norte 
da província de Idleb.

Os aviões da aliança in-
ternacional também bom-
bardearam posições do Exér-
cito de Sunna (radicais) em 
Idleb, matando 10 pessoas.

Alem dessas vítimas o 
OSDH também cita as mor-
tes de um segurança de um 
campo petrolífero em Al 
Omar, na província de Deir 
al Zur, bem como um diri-
gente do Estado Islâmico, 
que morreu junto com sua 
mulher e seus quatro filhos 
em um bombardeio em Da-
biq, em Alepo.

No fim de junho de 2014, 
o EI proclamou um califado 
na Sìria e no Iraque, depois de 
conquistar partes do norte e 
do centro dos dois países.

A organização terro-
rista reivindicou a autoria 
dos atentados de terça-feira 
(22) em Bruxelas, que dei-
xaram 34 mortos e mais de 
200 feridos.

Coligação mundial matou mais
de 4.100 jihadistas na Síria

Polícia belga procura jovem 
suspeito de planejar ataques

DADoS DE oBSERVAtÓRIo

Bruxelas - A caçada hu-
mana depois dos ataques de 
Bruxelas se concentra em 
um homem belga que as au-
toridades acreditam ser um 
fabricante de bombas para 
o Estado Islâmico. Ele viajou 
para a Síria para treinar e 
recrutar outros combatentes 
estrangeiros no ano passado.

Autoridades belgas 
disseram nessa quarta-fei-
ra que não sabem se Najim 
Laachraoui, de 24 anos, se-
ria o terceiro responsável 
pelo ataque de ontem, que 
teria desaparecido depois 
de dois suicidas detonarem 

suas bombas no aeroporto e 
no metrô de Bruxelas. Essas 
explosões foram as primeiras 
de dois atentados que mata-
ram pelo menos 31 pessoas.

Autoridades ocidentais 
suspeitam, no entanto, que 
Laachraoui estava por trás 
apenas dos atentados em 
Paris, no ano passado, e em 
Bruxelas, ontem.

Promotores belgas iden-
tificaram um dos terroristas 
no aeroporto como Ibrahim 
El Bakraoui, de 29 anos, e 
o homem-bomba do metrô 
como seu irmão, Khalid El 
Bakraoui, de 27 anos. O outro 
homem-bomba no aeroporto 
não foi identificado e investi-

gados ainda não conseguem 
afirmar se ele é Laachraoui.

Os promotores disseram 
que o Laachraoui, nascido em 
Schaerbeek, na região me-
tropolitana de Bruxelas era 
procurado pelas autoridades 
belgas por conexão com os 
ataques de Paris. Seu DNA foi 
encontrado em coletes uti-
lizados por suicidas nesses 
atentados e no apartamento 
onde o material explosivo foi 
montado. Seu suposto papel 
na construção das bombas 
em Paris sugere que ele tam-
bém pode ter feito as bombas 
utilizadas na terça-feira em 
Bruxelas, de acordo com au-
toridades dos EUA.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Premiê afirma 
que a França 
vive maior alerta 
sobre terrorismo
Da Agência Estado

Paris, (AE) - O primeiro-
ministro da França, Manuel 
Valls, disse nessa quarta-feira 
que a ameaça terrorista em 
seu país está no maior nível já 
visto. Segundo ele, autorida-
des francesas não descartam 
a possibilidade de um ataque 
com armas químicas.

Um dia após os ataques 
em Bruxelas, Valls afirmou 
que a ameaça hoje é a mesma 
ou ainda maior que a de antes 
dos ataques terroristas de 13 
de novembro em Paris, que 
deixaram 130 mortos. “Nós 
nunca passamos por uma 
ameaça terrorista tão alta”, 
afirmou Valls à emissora de 
rádio francesa Europe 1.

Os ataques na Bélgica 
reacenderam as tensões na 
França, enquanto investi-
gadores buscam possíveis 
vínculos entre os ataques 
terroristas na França e na 
Bélgica. O governo de Paris 
já respondeu ao fato com o 
envio de forças extras de se-
gurança em suas fronteiras e 
concentrando patrulhas mi-
litares no transporte público.

Valls disse que uma res-
posta à ameaça extremista 
é particularmente difícil, já 
que os militantes mostra-
ram que não recuarão des-
ses ataques. O premiê disse 
que autoridades não descar-
tam a possibilidade de que 
os terroristas usem armas 
químicas, como o Estado Is-
lâmico faz na Síria. “É uma 
preocupação. Nada deve ser 
descartado quando você é 
confrontado com esse tipo 
de terrorismo.”

Ainda assim, Valls con-
firmou que a França realiza-
rá o campeonato de futebol 
Euro 2016 em cerca de três 
meses, como previsto. O 
evento atrai torcedores de 
todo o continente.



João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 24 de março de 2016Publicidade
12 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

Página 15

Dilma libera R$ 1,2  bi 
para pesquisa e 
combate ao mosquito

Paraibanos expõem peças no Centro de Referência do RJ

Artesanato da PB em destaque 
13

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

O artesanato paraibano é des-
taque no Centro de Referência do 
Artesanato Brasileiro (Crab), no 
Rio de Janeiro, considerado um 
dos principais centros de exposi-
ção do artesanato nacional. A mos-
tra, intitulada “Origem Vegetal: 
a biodiversidade transformada”, 
conta com obras de três artistas 
da Paraíba e será uma ótima opor-
tunidade para apresentar as pro-
duções locais ao País e ao mundo, 
tendo em vista que ficará aberta ao 
público até o próximo dia 11 de se-
tembro, semana de realização dos 
Jogos Olímpicos 2016.

Uma das artesãs selecionadas 
para a exposição foi Gilma Pereira, 
da cidade de Caaporã, que produz 
vassouras decorativas feitas de 
cipó e palha de coqueiro, um pro-
duto aparentemente simples, mas 
que traz toda uma nova ambiência 
ao espaço decorado. Para a artis-
ta, a mostra é uma oportunidade 
ímpar para apresentar ao mundo 
aquilo que é produzido no interior 
da Paraíba. 

“Estou muito feliz com a esco-
lha de meu trabalho. Muitas vezes 
temos certa dificuldade para apre-
sentar ao grande público o que 
produzimos no interior do Estado. 
Com a exposição, meu trabalho 
vai ficar visível para muita gente, 
ainda mais que é no período das 
Olimpíadas, quando a cidade vai 
ter muito turista do País e do exte-
rior”, disse a artesã.

A exposição no Crab tem como 
escopo os objetos feitos com maté-
rias-primas derivadas de plantas 
e árvores, tais como madeiras, pa-
lhas, sementes e resina. No total 
são mais de 100 espécies de vege-
tais transformados, a partir da vi-
são do artista, em objetos decora-
tivos dos mais variados possíveis.

Na avaliação da analista téc-
nica do Sebrae Paraíba, Maísa 
Melo, a exposição reforça o poder 
que tem o artesanato paraibano 
no cenário nacional. “Nosso arte-
sanato é rico e nossas produções 
não ficam atrás de nenhum outro 
Estado. Quando fazemos o salão 
do artesanato temos quase 700 ar-
tesãos do próprio Estado, ou seja, 
há muita gente produzindo arte 

Foto: Divulgação

na Paraíba. Exposições como a do 
Crab são espaços excelentes para 
que nossos produtos ultrapassem 
fronteiras e sejam reconhecidos 
em várias regiões”, disse.

Outros dois artesãos selecio-
nados para a exposição do Crab 
foram Eliane Pereira de Souza, do 
município de Pitimbu, que produ-
ziu frutas e animais marinhos em 
fibras, e Oziel Dias Coutinho, da 
cidade de Itabaiana, que produziu 
animais em madeira.

Entraves
De acordo com Maísa Melo, 

alguns entraves dificultam o cres-
cimento do artesanato paraibano 
dentro do próprio Estado. “Perce-
bemos nos nossos estudos que os 
artesãos têm problemas em colo-
car seus produtos nas lojas da Pa-
raíba, em parte porque os lojistas 
alegam que os produtos de outros 
Estados chegam mais baratos já 
que são produzidos em grande 
escala. Por outro lado os artesãos, 
que são maior parte do interior da 
Paraíba, têm dificuldades logísticas 
para entrega dos seus produtos”. 

Para resolver esses proble-
mas, a analista técnica do Sebrae 
Paraíba destaca que diversas ações 
têm sido executadas pelo Sebrae 
para que os artesãos do Estado 
possam ampliar sua presença nos 
mercados locais. “O Sebrae está 
fazendo essa ponte entre artesãos 
e lojistas, através de suas feiras, 
exposições, rodadas de negócios e 
consultorias, mostrando ao lojista 
a importância de investir no nos-
so artesanato, que tem qualidade e 
bom acabamento, e também junto 
aos artesãos, facilitando o contato 
deles com os lojistas”.

A artesã Gilma Pereira acredita 
que tais ações têm potencializado o 
artesanato do Estado. “Já participei 
de consultorias que me ajudaram 
a melhorar meu trabalho, princi-
palmente no acabamento do que 
faço. O Sebrae também tem sido 
um grande parceiro na divulgação 
do nosso artesanato, porque ajuda 
a dar visibilidade ao que a gente 
produz”, destacou.

Dados 
Dados do Programa Brasileiro 

de Artesanato indicam que há mais 
de 92 mil artesãos inseridos no Sis-
tema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro (Sicab). Uma 
pesquisa realizada em 2014 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) – último levan-
tamento disponível – mostra que o 
artesanato persiste como atividade 
econômica presente em 78,6% dos 
municípios.

Sobre o Crab
O Centro de Referência do Ar-

tesanato Brasileiro (Crab), erguido 
na Praça Tiradentes num conjunto 
de prédios construídos em 1808, 
no Rio de Janeiro, possui em seu 
projeto nove salas de exposições 
permanentes e de curta duração 
distribuídas em três pisos, além da 
loja do programa Brasil Original, 
do Sebrae, que vai oferecer peças 
selecionadas, com estimativa de 
negócios ao redor de R$ 1 milhão 
por ano. As peças serão oferecidas 
em sistema de consignação a partir 
de preços definidos pelos artesãos.  
Mais informações: www.crab.se-
brae.com.br.

A mostra (foto), intitulada “Origem Vegetal: a biodiversidade transformada”, tem obras de três artistas paraibanos 

Rota Premium 
apresenta novo 
Jaguar XF para 
o mercado local

Todas as atenções do mercado 
automobilístico na Paraíba se volta-
ram, na noite dessa terça-feira (22), 
para a concessionária Rota Premium, 
na Estrada de Cabedelo. Foi lá que o 
mercado local conheceu, em Avant 
Premiére, o mais novo lançamento 
da Jaguar: o XF, o sedã que está 28% 
mais rígido e 190kg mais leve, graças 
ao uso de 75% de alumínio em sua es-
trutura. Best-seller mundial da marca, 
o XF chega em três versões, com preço 
inicial de R$ 264,7 mil. A gerente-ge-
ral da concessionária, Mônica Paiva, 
junto com seu staff, recepcionou clien-
tes, convidados e a imprensa local, ao 
som dos DJ’s Villarim e Da Rocha, este 
último vindo exclusivamente de São 
Paulo para o evento.

E para apresentar o modelo, que 
chega em três configurações, a XF 
Prestige, a XF Sport e a XF S, foi mon-
tado uma atmosfera de suspense, com 
jogos de luz, com a atração da noite 
estrategicamente colocada no hall de 
entrada da concessionária, devida-
mente coberta com um tecido verme-
lho. Quem fez a apresentação do novo 
modelo, enaltecendo os diferenciais 
do veículo que chega para disputar a 
liderança do segmento, foi a gerente 
da Rota Premium PB, Mônica Paiva. 
“O XF mantém-se fiel à forte herança 
dos sedãs esportivos Jaguar, com ain-
da mais modernidade e diferenciais 
de luxo, tecnologia, requinte, conforto 
e segurança, que o torna único no seu 
segmento. Com certeza, ele tem todos 
os atributos para ocupar a liderança 
do segmento”, destacou Mônica, agra-
decendo a presença dos convidados.

Ninguém resistiu a ver de perto 
todos os detalhes do veículo que ficou 
menor no comprimento e ao mesmo 
tempo maior entre-eixos (51 mm a 
mais), totalizando 2,96 metros e dis-
ponibilizando maior espaço interno 
que seu antecessor.

gora é digital o 
retrato do artista 
quando jovem, lem-
brando James Joyce.

As mais avan-
çadas câmaras digitais, japo-
nesas, alemãs, americanas, ou 
não, compõem e formatam 
construções e descontruções 
das pessoas e suas interativi-
dades com amplas paisagens 
e fechados cenários.

Não imagino como Joyce escreveria 
nesta Babel de imagens e sons, entre es-
cadas rolantes, motos possantes e PCs de 
interferências incessantes. Como seria o dia 
descrito em “Ulisses”.

A Irlanda - que gerou o romancista mais 
revolucionário do planeta - faria nascer, entre 
seus conflitos religiosos, Bono  Vox (foto) e 
sua banda, mais larga que na grande rede. 
Por signo e sinal, um dos shows do U2 foi 
transmitido em tempo real pelo You Tube. 
Revolução musical numa indústria que busca 
reinvenções para não morrer: a fonográfica.

O retrato do artista quando jovem pode 
passar pelo Photoshop.

Tem barba? Tira. O rosto é muito liso? 
Põe barba. Olhos castanho-esverdeados? 
Deixem-nos azuis. Muito gordo? Fica magro. 

Tem quatro dedos na mão direita? Coloca 
mais um. As sobrancelhas são espessas? 
Que fiquem discretas. Rugas em excesso? 
Trocar por dois ou três sinais charmosos. 
Boca aberta? Feche-a. Cabelos curtos? 
Fiquem longos. O artista está excessi-
vamente jovem? Coloca uns dez anos 
mais. Está velho? Formate um retrato do 
artista quando jovem.

nnnnnnnnnn

A evolução de nossa civilização segue a 
tecnologia de ponta que hoje é um troca-tro-
ca interessante entre continentes. Oriente 
e Ocidente se entendem e fixam-se quando 
acontecem as exclusões digitais.

A elite da inclusão quer crescer como 
se seus donos fossem faraós do mundo 
virtual. O único probema: ainda é pequena 
a quantidade de seus sacerdotes.

As pirâmides do Egito - de onde cada 
vez mais sabe-se quantos séculos e segundos 
podem ser contemplados - poderão ser holo-
gramas de nossas estranhas formas de (des)
amar como numa torre de Babel.

nnnnnnnnnn

Que tal um trecho do “Retrato do artis-

ta quando jovem”? Segue-se.
“A noite da festa de Pentecostes tinha 

chegado. E Stephen, da janela do quarto de 
vestir, olhava fora para as pequenas tinas de 
folhagem por entre as quais linhas de lanter-
nas chinesas estavam esticadas. Observava 
os visitantes descerem os degraus da casa e 
passar para dentro do teatro. Atendentes em 
roupas de etiqueta, antigos belvederianos, 
vagavam em grupos pelas imediações da en-
trada do teatro e introduziam os visitantes 
com cerimônia. Debaixo da súbita claridade 
duma lanterna pôde reconhecer a cara dum 
padre.

“O Santíssimo Sacramento tinha sido 
removido do tabernáculo e os primeiros 
bancos tinham sido recuados de maneira 
a deixar a nave e o espaço diante do altar 
livre. De encontro às paredes estavam 
jogos de halteres e tacos indianos; os 
sinos calados estavam enfileirados num 
canto; e, no meio de incontáveis pilhas de 
sapatos, blusões e calções do ginásio em 
parcelas desalinhadas, estava o descomu-
nal cavalo oco, de selim de couro, à espera 
da vez de ser levado para o palco e coloca-
do no centro do grupo vitorioso no final, 
quando do desfile ginástico.

“Stephen, embora em 
deferência à sua reputação 
em escrever peças, tivesse 
sido eleito secretário do 
ginásio, não tinha aparecido 
na primeira parte do progra-
ma; mas na peça que formava 
a segunda parte tinha um 
papel principal, dum peda-
gogo engraçado. Havia sido 
escolhido para isso devido à 
sua estatura e graves manei-
ras, pois estava no fim do seu 
segundo ano no Belvedere e 
era o número dois”.

E por aí vai Joyce.

Quase um retrato do artista quando jovem

A



A presidente Dilma 
Rousseff anunciou ontem 
a liberação de cerca de R$ 
1,2 bilhão para investimen-
to em pesquisas e ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya. Em cerimônia no 
Palácio do Planalto, foram 
anunciados R$ 649 milhões 
para ações do Plano Nacio-
nal de Enfrentamento ao 
Aedes aegypti e à Microce-
falia até 2018.

De acordo com a pre-
sidente, a esse valor serão 
somados outros R$ 550 mi-
lhões em crédito que serão 
disponibilizados para de-
senvolvimento, produção e 
comercialização de novas 
tecnologias. Os R$ 550 mi-
lhões serão ofertados pela 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES). Dilma disse ainda 
que o governo tem o com-
promisso de não deixar fal-
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Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

O dinheiro será usado para 
investimentos e pesquisas 
contra o mosquito 

tar recursos para pesquisas 
de combate ao mosquito e 
explicou como será a apli-
cação da verba.

Diagnósticos
“Nosso objetivo é avan-

çar no conhecimento sobre 

o vírus zika na oferta de 
diagnósticos, de vacinas e 
medicamentos. Vamos in-
vestir R$ 649 milhões em 
pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico, sendo 93% 
desse total aplicado até o 
fim de 2018. Haverá tam-

bém o montante de R$ 550 
milhões em créditos da Fi-
nep e BNDES para financiar 
a geração, adoção e comer-
cialização de novas tecno-
logias. Somando orçamen-
to e recursos derivados de 
empréstimos, chegamos ao 

montante de quase R$ 1,2 
bilhão”, informou a presi-
dente.

Segundo Dilma, o go-
verno trabalha para aprimo-
rar os testes para diagnósti-
cos e adoção de medidas de 
atenção aos que são afeta-

dos pelas doenças causados 
pelo mosquito. “Estamos 
agindo para diminuir a pre-
sença do Aedes aegypti e a 
possibilidade de as pessoas 
contraìrem as doenças por 
ele transmitidas. Estamos 
ampliando e aprimorando 
também o atendimento às 
crianças e famílias atin-
gidas pela microcefalia”, 
acrescentou Dilma.

Durante a cerimônia, o 
ministro da Saúde, Marce-
lo Castro, anunciou que na 
próxima semana será lan-
çado edital liberando R$ 20 
milhões para projetos con-
tra o mosquito e as doenças 
por ele transmitidos. Os 
recursos poderão ser soli-
citados por todo e qualquer 
pesquisador do País.

Estamos 
ampliando e 
aprimorando 
também o 
atendimento 
às crianças 
atingidas pela 
microcefalia 

Presidente Dilma Rousseff: 
“Estamos agindo para diminuir 
a presença do Aedes aegypti e 
a possibilidade de as pessoas 
contraìrem as doenças por ele 
transmitidas”

FOTO: Agência Brasil

A experiência inovadora do 
Sistema Solar Fotovoltaico em 
moradias populares desenvolvi-
da pelo Governo da Paraíba será 
apresentada no maior evento so-
bre gestão urbana e sustentabili-
dade da América Latina – o Smart 
City Business America Congress & 
Expo – SCBAC&E, que este ano 
será realizado no Brasil, de 28 a 
30 deste mês, em Curitiba, no Pa-
raná. 

Esta é a primeira vez que o 
Governo do Estado, por meio da 
Companhia Estadual de Habita-

ção Popular da Paraíba (Cehap), 
participa do evento. A presidente 
do órgão, Emília Correia Lima, foi 
convidada a apresentar a inova-
ção do Sistema Solar Fotovoltaico 
em moradias populares, expe-
riência que já rendeu ao Estado o 
Prêmio Selo de Mérito 2015. 

Energia solar 
O uso da energia solar fo-

tovoltaica começou como um 
projeto piloto da Cehap, que o 
implantou em casas populares no 
bairro de Mangabeira, na capital. 

Com isso, as famílias residentes 
conseguiram até 70% de redu-
ção do consumo médio de ener-
gia elétrica.

No ano passado, o Gover-
no do Estado lançou o manual 
“Construção Consciente”, que 
fixa diretrizes para a utilização 
de tecnologias sustentáveis para 
a habitação de interesse social no 
Estado. O engenheiro eletricista 
da Cehap, Diego Perazzo, infor-
mou que estudos para o proje-
to de Energia Solar Fotovoltaica 
datam de 2011, quando a Com-

panhia avaliou o Plano de Habi-
tação do Programa “Minha Casa, 
Minha Vida II”.

Em sua quarta edição, o 
Smart City Business America Con-
gress & Expo – SCBAC&E estimula 
um debate dinâmico e aprofun-
dado sobre a organização das 
cidades, reunindo gestores públi-
cos, CEOs e especialistas de diver-
sas áreas relacionadas ao tema.

Serão três dias de intensa 
programação com mais de 40 
palestrantes, entre lideranças 
brasileiras e internacionais, que 

irão apresentar diversos temas 
e experiências de administração 
pública. Para a edição 2016 são 
esperados mais de 3 mil partici-
pantes, entre prefeitos brasileiros 
e 30 latino-americanos, CEOs e 
10 delegações internacionais já 
estão confirmadas. 

A participação da Paraíba 
acontece no segundo dia de 
evento. Para acompanhar o con-
gresso, mais informações podem 
ser obtidas através do site http://
www.smartcitybusiness.com.
br/2016pt/

Energia solar em casa popular será tema de debate
EVENTO iNTERNACiONAL

Estado divulga 
o resultado da 
primeira fase 
do Gira Mundo

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), divulgou 
nessa quarta-feira (23), o re-
sultado da seleção dos profes-
sores submetidos ao Toefel, 
que ministrarão aulas no curso 
preparatório de inglês do pro-
grama Gira Mundo. Também 
foi divulgada a lista de alunos 
selecionados na primeira fase 
do programa.

O projeto visa proporcio-
nar aos alunos matriculados na 
segunda série do Ensino Médio 
e professores efetivos licencia-
dos em Inglês da Rede Estadu-
al de Ensino um intercâmbio 
internacional em escolas se-
cundaristas de Língua Inglesa, 
no sentido de oportunizar o 
desenvolvimento linguístico e 
a interação com novas cultu-
ras e métodos de ensino. Mais 
informações sobre o programa 
podem ser obtidas no site do 
programa: paraiba.pb.gov.br/
educacao/giramundo

Paraíba participa de web-conferência com Ministério
Com o objetivo de fazer 

um balanço das ações de 
combate ao Aedes aegypti 
– mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
vírus – o Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
participou, na manhã dessa 
quarta-feira (23), de web-
conferência com equipe da 
Sala de Situação Nacional 
(Ministério da Saúde – Bra-
sília). Nessa reunião, são re-
passadas recomendações e 
direcionamentos adequados 
às diretrizes nacionais no 
que diz respeito ao comba-
te ao mosquito e estudo dos 
agravos causados por ele.

Participaram da reunião 
representantes da SES (Vigi-
lância Ambiental, Vigilância 
em Saúde), 1ª Gerência Re-
gional de Saúde, Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), além da 
equipe de apoio do Ministério 
da Saúde. Por vídeo, partici-
param ainda representantes 
do Piauí, Ceará, Maranhão e 
Rio Grande do Norte.

“Foi mais um momen-
to de avaliação das ações do 

Governo do Estado para o 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti. Recebemos orien-
tações sobre o primeiro Le-
vantamento de Índice Rápi-
do do Aedes Aegypti (Lira) 
de 2016, que acontecerá em 
abril. Além disso, estamos 
próximos do final do segun-
do ciclo de visitas casa a casa, 
então alertamos que todos 
os municípios reforcem as 
atividades para que possa-
mos atingir um número cada 
vez maior de imóveis livres 
da ação do Aedes”, informou 
a gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde da SES, Re-
nata Nóbrega. Ela reforçou o 
alerta para que os gestores 
continuem alimentando as 
planilhas diariamente.

A implantação das Sa-
las Municipais de Coordena-
ção e Controle do Mosquito 
também entrou em pauta. 
“Até então, 44 municípios já 
informaram que têm coor-
denadores nas Salas de suas 
sedes. Agora nosso incenti-
vo é para que sejam criados 
os Comitês Municipais das 
Ações de Combate ao Aedes 
com engajamento de todos 

os segmentos da sociedade 
civil organizada, dando ênfa-
se na articulação de ações de 
combate ao vetor”, pontuou 
Renata.

Também foram discu-
tidas na webconferência as 
ações da grande Mobilização 
Nacional contra o Aedes que 
acontecerá de 4 a 9 de abril. 
“Será uma semana de enfren-
tamento do mosquito em todo 
o Brasil. As atividades vão 
envolver, inclusive, a Caixa 
Econômica, o Banco do Brasil 
e o Ministério da Educação 
(MEC). Já começamos a orga-
nizar as ações e estratégias 
para o Estado”, disse Renata.

A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES 
comentou, ainda, que duran-
te esta semana aconteceu o 
Manejo Clínico da Dengue, 
Chikungunya e Zika para pro-
fissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros e coordenado-
res de Vigilância Epidemio-
lógica e de Atenção Básica) 
da 1ª, 2ª, 8ª e 12ª Gerências 
Regionais de Saúde. O objeti-
vo do manejo clínico é aler-
tar esses profissionais sobre 
como identificar precoce-

mente os pacientes sinto-
máticos. “Foram abordados 
temas como sinais, sintomas, 
diagnóstico e tratamento da 
dengue, zika e chikungun-
ya. Além do comportamento 
dessas doenças, foi abordada 
também a parte de Vigilân-
cia Epidemiológica, quando 
orientamos os coordenado-
res e os profissionais de saú-
de sobre como notificar um 
caso, como encaminhar uma 
amostra e encerrar esses ca-
sos no sistema”, explicou Re-
nata Nóbrega.

Aedes na mira 
O aplicativo “Aedes na 

mira” tem o objetivo de agi-
lizar o combate ao mosquito 
Aedes aegypti (transmissor 
da dengue, zika, chikungun-
ya). Para isso, foi desenvolvi-
do por meio de uma parceria 
entre a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e a Compa-
nhia de Processamento de 
Dados da Paraíba (Codata), 
para celulares das platafor-
mas android e IOS. Do aplica-
tivo as demandas são envia-
das, de forma imediata, para 
a Sala de Situação Estadual, 

localizada na sede da SES, na 
capital, de onde são encami-
nhadas para as Secretarias 
de Saúde dos municípios 
para as providências. 

Além do aplicativo, as 
denúncias podem ser feitas 
pela Central Telefônica (083 
3218-7455 ou 0800 083 
1341) e via WhatsApp (083 
98822-8080). Para facilitar 
o processo, as pessoas po-
dem encaminhar fotos para 
que a equipe da SES analise 
a demanda e as providências 
sejam tomadas rapidamente.

AçõEs

Os ciclos de visitas 
são planejados, ininter-
ruptamente, de forma que a 
totalidade dos imóveis seja 
inspecionada de acordo com 
o seguinte cronograma:

1o ciclo – Concluído em 
29 de fevereiro.

2o ciclo – Conclusão até 
31 de março.

3o ciclo – Conclusão até 
30 de abril.

4o ciclo – Conclusão até 
30 de junho.
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Microempreendedor bate recorde na criação de empresas 

Saldo positivo em janeiro

Economia

15

O número de empre-
sas criadas no Brasil bateu 
recorde no mês de janeiro, 
registrando alta de 10,4% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, com o re-
gistro de mais de 166 mil 
novos cadastros de pes-
soa jurídica (CNPJ), maior 
patamar para o mês no 
acompanhamento iniciado 
há seis anos pela Serasa 
Experian. 

A maior quantidade de 
novas empresas foi criada 
na modalidade Microem-
preendedor Individual 
(137.301), esquema simpli-
ficado de formalização para 
quem estima um faturamento 
de no máximo R$ 60 mil por 
ano. Segundo a Serasa, isso 
reflete o período de retra-
ção da economia, no qual 
as pessoas que perdem o 
emprego veem a abertura 
de um negócio como alter-
nativa.  

O nascimento de Em-
presas Individuais (12.033) 
teve retração de 11,8% em 
janeiro, na comparação 
com o mesmo mês de 2015. 
A abertura de Sociedades 
Individuais (11.752) tam-
bém apresentou recuo de 
8,9%. Empreendimentos 
de outra natureza (6.949) 
tiveram alta de 7,5%.

O setor de serviços 
foi o mais procurado, cor-
respondendo a 62,6% dos 
novos empreendimentos, 
seguido pelo comércio 
(28,7%). A indústria res-
pondeu por apenas 8,4% 
dos nascimentos de empre-
sas em janeiro de 2016.

O Indicador Serasa Ex-
perian de Nascimento de 
Empresas é feito a partir 
do levantamento de novas 
empresas criadas nas jun-
tas comerciais dos estados 
e da apuração de CNPJs 
consultados pela primeira 
vez nos cadastros da con-
sultoria.

Da Agência Brasil 

O saldo da entrada e saída de 
dólares do País, fluxo cambial, fi-
cou negativo em US$ 1,738 bilhão 
no mês de março até o último dia 
21. Os números parciais foram 
divulgados ontem pelo chefe do 
Departamento Econômico do 
Banco Central, Túlio Maciel.

Brasília O chefe do Departa-
mento Econômico do Banco Cen-
tral (BC), Túlio Maciel, divulga a 
nota de Política Monetária e Ope-
rações de Crédito do Sistema Fi-
nanceiro. 

A maior parte do resultado 
negativo no período foi registra-

do no segmento financeiro (in-
vestimentos em títulos, remessas 
de lucros e dividendos ao exte-
rior e investimentos estrangeiros 
diretos, entre outras operações), 
com saídas maiores que as entra-
das em US$ 1,743 bilhão.

No segmento comercial (ope-
rações de câmbio relacionadas 
a exportações e importações), 
o saldo foi positivo, mais muito 
pequeno, alcançando US$ 5 mi-
lhões.

Hoje, Túlio Maciel divulgou 
os números das contas exter-
nas brasileiras e refez projeções. 
Conforme os dados, a estimativa 
para o déficit em conta-corrente 
passou de US$ 41 bilhões para 

um resultado negativo de US$ 25 
bilhões.

Caso o resultado seja confir-
mado, será o menor desde 2007, 
quando houve superávit de US$ 
408 milhões na conta de transa-
ções correntes.

De acordo com números do 
Banco Central, em fevereiro as 
contas externas fecharam o mês 
com déficit de US$ 1,919 bilhão. 
É o menor resultado desde agos-
to de 2009, quando o saldo ficou 
negativo em US$ 828,5 milhões.

A conta representa as transa-
ções correntes, que são as com-
pras e as vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de renda 
do País com outras nações.

Saldo negativo chega a US$ 1,738 bilhões 
FLUXO CAMBIAL EM MARÇO

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil 

Sabrina Craide
Repórter da Agência Brasil 

Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil 
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Os números foram divulgados 
ontem pelo chefe do 

Departamento Econômico 
do Banco Central (BC), Túlio 

Maciel 

A Comissão Mista de 
Orçamento do Congresso 
aprovou ontem a Medida 
Provisória (MP) 715/16, que 
abre crédito extraordinário 
de R$ 316 milhões para o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário. Com a aprovação, a 
MP segue agora para análise 
nos plenários da Câmara e do 
Senado.

A MP tem por objeti-
vo beneficiar agricultores 
afetados pela seca. Os R$ 
316 milhões terão como 
destino o pagamento de 

parcelas do Programa Ga-
rantia-Safra referentes ao 
período 2014-2015, de for-
ma a minimizar os efeitos 
da estiagem para 440 mil 
famílias de agricultores.

Na justificativa da MP, 
o governo argumentou que 
boa parte dos municípios 
atendidos pela Superinten-
dência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) apre-
sentou prejuízos em suas 
culturas. Segundo o governo, 
cerca de 80% dos agriculto-
res familiares que aderiram 
ao programa tiveram perdas 
comprovadas superiores a 
50% da produção.

Congresso aprova uma
MP para abrir crédito 

PARA AtINGIDOS PELA SECA

Uma pesquisa divulga-
da ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
mostra que 67% das em-
presas que usam eletricida-
de como principal fonte em 
seu processo produtivo são 
impactadas de forma signifi-
cativa em razão das interrup-
ções no serviço.

De acordo com o estu-
do, 16% das empresas são 
afetadas frequentemente 
por falhas no abastecimento 
e 34% são atingidas even-
tualmente. Outras 44% se 
depararam com quedas de 
energia em raras ocasiões e 
4% responderam que nunca 
houve falhas.

Segundo a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), no ano passado os 
consumidores ficaram sem 
energia elétrica, em média, 
por 18 horas e 35 minutos. 
O número é maior que o de 
2014, quando foram regis-
tradas 18 horas e 4 minutos 
sem energia.

Paralisação
A CNI diz que o maior 

problema da queda de ener-
gia é a paralisação da pro-
dução da indústria. “Depen-
dendo do tipo de empresa 
e da linha de produção, há 
perdas de matéria-prima, 
produtos e horas de tra-
balho. São prejuízos con-
sideráveis, que acabam se 
revertendo em recursos”, 
informou a confederação.

Segundo a pesquisa, a 
indústria extrativa é o seg-
mento atingido com maior 
frequência pelas quedas 
no fornecimento de ener-
gia. Pelos dados, 51% das 
empresas desse setor re-
lataram prejuízos altos em 
decorrência das falhas do 
sistema. Na indústria de 
transformação, esse per-
centual recua para 35%, en-
quanto na construção fica 
em 14%.

A pesquisa foi feita 
pelo Ibope, que entrevistou 
2.876 empresas – 1.143 pe-
quenas, 1.070 médias e 663 
grandes –entre os dias 1º e 
15 de outubro de 2015.

Pesquisa indica prejuízos 
da indústria por falhas

FORNECIMENtO DE ENERGIA

Icatu Seguros fatura R$ 3,2 bilhões
O grupo Icatu Seguros 

alcançou faturamento de 
R$ 3,2 bilhões em 2015, au-
mento de 18% em relação 
ao ano anterior. A soma dos 
resultados das operações 
de Seguros, Capitalização e 
Previdência Complementar 
chegou a R$ 475,5 milhões, 
crescimento de 27% em re-
lação ao ano passado. Já o 
lucro líquido foi de R$ 216,5, 
em linha com os R$ 215 mi-
lhões registrados em 2014. 
A companhia chegou ao final 
de 2015 com R$ 18 bilhões 
em ativos sob gestão.

O patrimônio líquido 
da Icatu Seguros atingiu 
R$ 858,6 milhões em 2015, 
após distribuição de R$ 100 
milhões em dividendos. Com 
uma sólida posição financei-
ra, a seguradora fechou o 
ano com aproximadamente 
R$ 332 milhões em volume 
de ativos livres.

Fechamos o ano com 
mais de 1.400 funcionários, 
sendo que 150 foram con-
tratados apenas em 2015 
para reforçar nossas equi-
pes e assegurar a qualidade 
dos nossos produtos e ser-

viços diante do crescimento 
da empresa” afirma Luciano 
Snel, presidente da Icatu Se-
guros. 

O faturamento da com-
panhia no segmento de segu-
ros de pessoas atingiu R$ 1,4 
bilhão no ano, crescimento 
de 12% em relação a 2014. 
Destaque para o índice de 
sinistralidade, que apresen-
tou uma redução de 4 pon-
tos percentuais, reflexo do 
aprimoramento contínuo da 
metodologia de subscrição 
de riscos e controle das car-
teiras.

Em previdência aberta, 
a captação líquida (entra-
das e saídas) cresceu 40%, 
chegando a mais de R$ 900 
milhões. A seguradora atin-
giu cerca de R$ 9,5 bilhões 
em reservas de previdência, 
crescimento de 21% compa-
rado ao ano anterior. 

Já o segmento de capi-
talização alcançou R$ 1,9 bi-
lhão em provisões técnicas, 
crescimento de 14% em re-
lação ao ano passado. A em-
presa distribuiu aos clientes 
na forma de sorteios o mon-
tante de R$ 35,4 milhões.

CAPItALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA COMPLEMENtAR

Tesouro Direto vende R$ 1,38 bilhão
Brasília, (AE) - O Ministé-

rio da Fazenda informou nes-
sa quarta-feira,  que o Tesouro 
Direto, programa do governo 
para venda de títulos públicos 
federais para pessoas físicas 
pela internet, atingiu R$ 1,38 
bilhão em vendas no mês pas-
sado. Segundo os dados do 
Tesouro Nacional, os resgates 
totalizaram R$ 446,7 milhões, 
sendo R$ 88,8 milhões relati-
vos aos vencimentos do mês e 
R$ 357,8 milhões relativos às 
recompras no período.

 De acordo com o Tesou-
ro, a maior demanda ficou a 

cargo dos títulos indexados 
ao IPCA, com uma participa-
ção de 57,1%. Os prefixados 
são responsáveis por 16,2% 
das vendas e os atrelados à 
Selic, 26,7%. 

Em relação ao prazo de 
emissão, os títulos com prazo 
entre 5 e 10 anos são os com 
maior representatividade, 
44,5%. Os com prazo entre 1 e 
5 anos correspondem a 37,1% 
do total e os títulos acima de 
10 anos são 18,4% do total. 

O Tesouro informou ain-
da que o estoque alcançou um 
montante de R$ 28 bilhões em 

fevereiro, registrando aumen-
to de 4,8% em relação ao mês 
anterior e de 75,8% sobre fe-
vereiro de 2015. Os títulos 
remunerados por índices de 
preços respondem pelo maior 
volume no estoque, alcançan-
do 60,9%. Na sequência, apa-
recem os títulos indexados à 
taxa Selic, com participação 
de 20,4% e, por fim, os títulos 
prefixados, com 18,7%.

Os pequenos investido-
res compraram até R$ 5 mil 
e corresponderam a 69% do 
total do mês. Já o valor mé-
dio das vendas em fevereiro 

foi de R$ 11.341,41.
No mês passado, o Te-

souro cadastrou 23.786 novos 
participantes no programa. 
Com os novos cadastros, o 
número total de investidores 
cadastrados ao fim de feve-
reiro atingiu 675.255, o que 
representa aumento de 43,2% 
nos últimos 12 meses. O nú-
mero de investidores ativos 
(que efetivamente possuem 
aplicações) chegou a 261.555, 
uma variação de 92,9% nos 
últimos 12 meses. No mês, o 
acréscimo foi de 13.725 novos 
investidores ativos. 

tÍtULOS PÚBLICOS



Advogado Odon Bezer-
ra, médico Aucélio Melo 
de Gusmão, empresá-
rios Ednaldo Trocolli 
e Marcos Guimarães, 
jornalista José Vieira 
Neto, Sras. Leda Ro-
drigues de Carvalho, 
Magda Ângela Ribeiro 
Coutinho, Erika Cristina 
Ferreira Nogueira, Camila 
Leite e Geralda Almeida, 
presidente do Cendac, 
Valquíria Alencar, juiz 
José Marcos da Silveira 
Farias.
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Parabéns

Dois Pontos

  A Apple anunciou uma versão 
menor de seu smartphone, o iPhone 
SE, que possui um chassi de metal 
parecido com o 5S, com potência de 
processamento igual ao do 6S e tela 
com 4 polegadas.
  O aparelho vai custar US$ 400 
(16GB) e US$ 500 (64GB), mas ainda 
não se sabe quando  vai chegar ao 
mercado nacional.

Zum Zum Zum

FOTO: Pedro Júnior

Poesias
O POETA Políbio 

Alves lançou, no 
último sábado, o livro 
“La Habana Vieja - 
Olhos de Ver”, poe-
mas sobre a história 
e cultura de Cuba, 
desde sua origem até 
os dias atuais, obser-
vada através de doze 
viagens que ele fez 
ao País do filósofo 
José Marti.

O lançamento 
reuniu amigos do 
autor na Livraria do 
Luiz, na Galeria Au-
gusto dos Anjos, no 
Centro da capital.

Escritores trocam figurinha: Políbio Alves autografa para a amiga Vitória Lima

“O beijo, amigo, é a 
véspera do escarro. A mão 
que afaga é a mesma 
que apedreja”

“Um homem beijar a sua mão 
pode ser uma delícia, mas 
uma pulseira de safiras e 
diamantes dura para sempre”

AUGUSTO DOS ANJOS ANITA LOOS

    O empresário e ex-superintendente regional da CVC,  Mustafá Dias, bastante 
conhecido no meio turístico paraibano, assumiu o cargo de secretário executivo de Turismo 
e Lazer da cidade do Recife.

FOTO: Pedro Júnior

Reencontro: Políbio Alves e a amiga Cláudia Dias radicada há muitos 
anos em Paris mas que agora retorna de vez para “terrinha”

Artesanato

Menos voos
A TAM Linhas Aéreas 

está reorganizando sua 
malha aérea e cortou 
19 voos internacionais. 
Entre estes está o voo 
entre Manaus e Miami, re-
duzindo para apenas uma 
ligação semanal a rota 
Fortaleza-Miami.

FOTO: Pedro Júnior

Momento feliz: Carlos Alberto Azevedo, Políbio Alves e a atriz Anunciada Fernandes

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados Wilma e Aucélio Gusmão, ele é o aniversariante de hoje

Semana Santa
DENTRO da programação da Semana Santa da Arquidio-

cese da Paraíba, será realizada hoje, às 8h30 na Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das Neves, a tradicional Missa 
dos Santos Óleos e às 17h, a Missa do Lava-Pés, presidida 
pelo arcebispo dom Aldo Pagotto.

Em seguida haverá a Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento e às 21h tem início a Procissão do Silêncio, saindo 
da Catedral até a Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

   No Cinespaço Mag Shopping a novidade é o filme “Batman Vs Superman - A 
Origem da Justiça”, mais um da série da DC Comics que tem lançado heróis clássicos 
dos quadrinhos no cimema.

    Foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALPB o projeto 
de lei do deputado Hervázio Bezerra que reconhece como patrimônio imaterial do Estado 
da Paraíba, o Cordel do Pavão Misterioso, do poeta popular José Camelo de Melo Resende.

FOTO: Dalva Rocha

A aniversariante de hoje Leda Rodrigues de Carvalho, Eulina Maia e Fátima Bronzeado

A ASSOCIAÇÃO 
dos Artesãos de Ca-
bedelo, presidida pela 
artesã Jô do Osso e 
que tem como madri-
nha, a primeira dama 
Jacqueline Monteiro, 
promoveu uma expo-
sição na Fortaleza de 
Santa Catarina, em co-
memoração ao Dia do 
Artesão, transcorrido 
no último sábado.

 O evento cons-
tou da exposição de 
peças dos cerca de 
100 artesãos integran-
tes daquela entidade 
durante todo o final 
de semana naquela 
Fortaleza.

Registradores
O FUNDO de Apoio ao Registro das Pessoas Natu-

rais se reuniu na sede da Corregedoria Geral de Justiça 
da Paraíba, sob a presidência do desembargador Arnóbio 
Alves Teodósio, corregedor geral de Justiça, onde foi 
promovida a aprovação das contas referentes ao mês 
de fevereiro e os atos compartilhados de nascimento do 
mesmo período.

Presentes os presidentes da Anoreg Paraíba, Germano 
Toscano e da Arpen, Onio Lira, membros do Farpen.

   Os advogados têm até o dia 31 de março para pagar a anuidade da Ordem dos 
Advogados do Brasil na Paraíba, com 15% de desconto. 

Maior audiência
A HOMEPAGE do 

UOL, tida como maior 
empresa brasileira de 
conteúdo online, serviços 
digitais e tecnologia, 
obteve, na última quin-
ta-feira, a sua maior 
audiência desde 2009, 
quando passou a com-
putar o seu tráfego com 
a ferramenta Omniture. 
Foram 6,7 milhões de 
usuários únicos e mais 
68,5 milhões de carrega-
mento da homepage.

Delitos

HÁ CERCA de 800 
jovens cumprindo medi-
das socioeducativas em 
meio fechado na Paraíba. 
Na 2a Vara da Infância 
e Juventude da Capital, 
estão em tramitação 
pelo menos 5 mil proces-
sos de crianças e ado-
lescentes infratores que, 
segundo o magistrado 
Henrique Jácome, a maio-
ria de delitos são contra 
o patrimônio.

Cinema

NO PRÓXIMO dia 
30, entra em cartaz nas 
sessões regulares do 
Cine Banguê, no Espaço 
Cultural José Lins, o 
filme “Para Minha Amada 
Morta”, de Aly Muritiba. 
que tem no elenco a 
paraibana Mayanna Neiva.  
O longa foi premiado no 
48o Festival de Brasília 
em várias categorias e 
eleito o melhor filme pelo 
júri da crítica.

    A Feira do Produtor, realizada semanalmente no pátio da Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater foi antecipada para hoje devido ao feriado da Sexta-Feira da Paixão.
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Master de vôlei de praia 
reúne várias duplas do 
País em Tambaú amanhã

FINAIS DO PARAIBANO

Capital pode ter só um clube
Foto: Sales Nascimento/Divulgação

Botafogo está garantido, 
mas Auto Esporte e CSP 
dependem da última rodada

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

Este será um final de semana es-
pecial para o futebol paraibano. A úl-
tima rodada do Campeonato Estadual 
vai decidir quatro vagas para a próxi-
ma fase da competição, e duas outras, 
para o quadrangular da morte. Dentro 
do campo das possibilidades, uma 
preocupa o torcedor de João Pessoa. 
É que dependendo dos resultados dos 
cinco jogos, a capital do Estado pode-
rá ter apenas o Botafogo na segunda 
fase do Campeonato Paraibano. Auto 
Esporte e CSP não estão ainda garanti-
dos entre os seis clubes que irão conti-
nuar na luta pelo título de 2016, e por 
uma das duas vagas para a Série D do 
Campeonato Brasileiro deste ano.

Para o Auto Esporte, o Botauto 
do próximo domingo passou a ser 
uma decisão. Qualquer resultado que 
não seja a vitória do Clube do Povo, 
pode significar o fim do sonho da 
classificação para a fase seguinte do 
Campeonato Paraibano, e o início do 
pesadelo do quadrangular da morte. 
É que o Auto tem 12 pontos e está na 
terceira posição do Grupo A, mas tem 
o Sousa na cola, com 11 pontos. 

Diante desta situação, o treina-
dor do Alvirrubro, Índio Ferreira, está 
orientando os seus jogadores para en-
trar em campo, como se fosse o jogo 
da vida deles. O técnico sabe que não 
será uma tarefa nada fácil vencer o fa-
vorito Botafogo, que ainda luta para 
terminar a fase de classificação, em 
primeiro lugar geral, e assim entrar 
com vantagem na próxima fase da 
competição.

"Sei que será um jogo difícil, mas 
não impossível. O Auto Esporte vem 
crescendo na competição, e temos 
totais condições de surpreender o ad-
versário, assim como fizemos contra o 
Treze, que também era favorito para 
nos vencer", disse o treinador.

Para esta partida, Índio terá mui-
ta dor de cabeça para escalar o meio 
campo. É que ele perdeu dois volan-
tes, Tita e Emerson Bastos, que terão 
de cumprir suspensão. Por outro lado, 
quem retorna a equipe é Rhuan. O za-
gueiro David ainda é dúvida, está se 
recuperando de uma contusão. Já o 
atacante Ricardinho está vetado pelo 
Departamento Médico.

"Eu perdi meus volantes, super 
importantes em um jogo decisivo 
como este, e por isto, terei de mexer 
totalmente no esquema de jogo. Va-
mos trabalhar muito nos treinos que 
faltam até o dia do jogo, para que a 
equipe entre focada e certinha no 
clássico. Sabemos que não podemos 
errar diante de uma equipe como a do 
Botafogo. Qualquer vacilo será fatal", 
concluiu Índio.

Situação parecida
Asim como o Auto Esporte, o CSP 

também entra na rodada no G3, por-
tanto classificado para a próxima fase, 
mas pode sair dela, no quadrangular 
da morte. O Tigre tem 10 pontos e 
ocupa a terceira posição do Grupo B. 
Tem na cola o Esporte de Patos, com 
9 pontos. Na teoria, a situação do CSP 
é melhor do que a do Auto Esporte, 
porque terá um adversário mais fraco, 
o Santa Cruz de Santa Rita, já no qua-
drangular da morte. Enquanto isso,  
o Esporte, o time com condições de 
ultrapassá-lo, terá o Paraíba, em Caja-
zeiras. 

Mas apesar da aparente tranqui-
lidade, o CSP não vem nada bem nos 
últimos jogos. Depois de um começo 
arrasador, o Tigre está há seis jogos 
sem vitória, e o ataque não vem cor-
respondendo. As novidades do técni-
co Tazinho para reverter esta situação 
diante do Santa são Leandro e Carlos 
Caaporã. Os dois atletas devem retor-
nar à equipe. Por outro lado, ele terá 
os desfalques de Peu e Henrique, sus-
pensos pelo terceiro cartão amarelo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Auto Esporte, que jogou e empatou em Patos no último domingo diante do Esporte (1 a 1), precisa vencer o Botafogo no clássico do próximo fim de semana

A confirmação oficial da CBF do 
aumento no número de clubes parti-
cipantes do Campeonato Brasileiro da 
Série D para 68, foi recebida com muita 
satisfação pelos dirigentes paraibanos, 
já que o Estado acabou sendo contem-
plado com mais uma vaga na competi-
ção. A partir de agora, além do Bota-
fogo, já garantido na Série C, os dois 
melhores colocados do Campeonato 
Paraibano deste ano, terão vaga ga-
rantida na Série D de 2016 e de 2017.

A competição será distribuída de 
forma regional, com 17 chaves de qua-
tro clubes cada. Os clubes jogarão en-
tre si, com jogos de ida e volta, o que 
somará seis jogos na primeira fase. 
Para a segunda fase, seguirão os 17 
primeiros colocados dos grupos, além 
dos 15 melhores segundo colocados, 
totalizando 32 clubes. A partir daí, a 
competição será eliminatória, no sis-
tema mata-mata, em jogos de ida e 
volta. Até a terceira fase, que terá 16 
clubes, os confrontos serão regionali-
zados. Das quartas de final em diante, 
haverá o cruzamento com equipes de 
outras regiões do País.

Para o presidente do Auto Esporte, 
Watteau Rodrigues, a decisão da CBF 
veio engrandecer o futebol do Estado, 

e tornar o Campeonato Paraibano mais 
dinâmico e mais disputado. "Eu quero 
aqui elogiar a atitude do presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues, que não se 
conformou com o aumento de clubes 
para outros Estados, enquanto a Paraí-
ba acabou sendo prejudicada ficando 
com apenas uma vaga. A sua insistência 
foi fundamental para que a CBF aumen-
tasse ainda mais o número de clubes na 
Série D, reparando o prejuízo que podia 
causar aos Estados como a Paraíba, por 
exemplo. Acho que foi um marco admi-
nistrativo da gestão de Amadeu Rodri-
gues, e que vai colaborar muito com o 
desenvolvimento do futebol paraiba-
no". disse o dirigente do Alvirrubro.

Para o diretor de futebol do Treze, 
Fábio Azevedo, a medida vai favorecer 
e muito aos clubes, porque abre a pers-
pectiva de ter um calendário anual, e 
não só semestral, como acontece hoje 
com o Galo, por exemplo. "Hoje fica 
difícil para um clube contratar apenas 
para uma competição de 3 meses. Os 
jogadores não querem fechar contra-
tos curtos. Com um calendário anual, 
a coisa é diferente. Outro benefício é 
que será possível assim, tentar man-
ter uma base para o próximo ano, já 
que o clube que conseguir a vaga para 

a Série D, não terá de se desfazer do 
elenco, tão logo termine o Campeona-
to Paraibano, para formar um outro, 
totalmente diferente, no ano seguinte. 
Foi uma vitória do futebol paraibano". 

Outro dirigente que vibrou mui-
to com o surgimento desta nova vaga 
para o futebol paraibano na Série D foi 
o presidente do Sousa, Aldeone Abran-
tes. Ele, que costumeiramente faz du-
ras críticas aos dirigentes do futebol do 
Estado, reconheceu a importância des-
ta mudança. "Olha, isto vai engrande-
cer e muito o nosso campeonato. Ima-
gina se o Campinense consegue, este 
ano, uma vaga para a Série C, e o Bo-
tafogo se mantém, ou vai para a B. Nós 
teremos, desta forma, mais duas vagas 
para a Paraíba na Série D. O Campeo-
nato passa a ser super disputado, todo 
mundo tentando garantir um calendá-
rio cheio", disse o presidente do Dinos-
sauro. 

De acordo com o comunicado da 
Confederação Brasileira de Futebol, o 
Campeonato Brasileiro da Série D terá 
início já no dia 29 de maio, poucos dias 
portanto depois do término do Cam-
peonato Paraibano, dando tempo as-
sim, para que os clubes possam fazer 
uma pequena intertemporada. (IM)

Dirigentes vibram com o aumento de vagas para a PB
BRASILEIRO DA SÉRIE D

Fábio Azevedo vê um planejamento bem melhor Aldeone Abrantes aplaudiu a decisão da CBF Watteau Rodrigues destacou o presidente da FPF

FOTOS: Herbert Clemente
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Mayra Aguiar volta ao tatame no 
Grand Prix de Tbilisi amanhã 
Brasileira é uma esperança 
de medalha na disputa que 
acontece na Geórgia

O futebol paraibano tem 
produzido craques para a Sele-
ção Brasileira como Mazinho, 
Júnior, Marcelinho Paraíba e 
agora Hulk, sem falar no jovem 
Douglas Santos (foto). Temos 
história bonita pra contar 
quando falamos de jogadores, 
porém nossos clubes não 
precisam se impor, demonstrar 
dentro de campo que temos 
uma boa produção de jogado-
res, capazes de figurar numa 
Série C ou até mesmo B como já fez o Campinense 
em 2009 e não se acomodar numa Série D com o 
firme propósito apenas de ter um calendário durante 
o ano. É pouco. Tá na hora de reagir.

PB de craques

Paraíba precisa reagir 
na Quarta Divisão

Na última terça-feira, foi de muita comemoração 
no futebol paraibano, afinal a Confederação Brasileira de 
Futebol confirmou mais uma vaga a Paraíba na Série D 
do Campeonato Brasileiro, tornando a fase final do Es-
tadual de 2016 bem mais interessante porque o critério, 
inteiramente técnico, leva em consideração os resulta-
dos deste ano. Quem chegar a fase mais importante 
estará na briga e pode até desbancar favoritos. Futebol, 
todos sabem, é uma caixinha de surpresas e aqui e acolá 
nos deparamos com situações nada comum.

Depois do anúncio alguns dirigentes vibraram, a im-
prensa fez a sua parte ao enaltecer a luta da Federação 
Paraibana em prol desse benefício, e o torcedor também 
deu a sua opinião altiva e confiante em melhor sorte 
para o futebol de nosso Estado. Até aí tudo beleza, 
divinamente maravilhoso. E o que vem depois? Essa já é 
a minha preocupação.

Nos últimos anos os nossos clubes, a exceção do 
Botafogo que entrou na disputa e já saiu com o título 
de campeão em 2013, a dupla Campinense/Treze só tem 
decepcionado na Série D, sem dar a devida importância 
na formação de um elenco capaz de superar até adver-
sários inexpressivos em âmbito nacional ou sem tradi-
ção alguma. Se olharmos para a Série C de 2016 vamos 
nos deparar com equipes do Piauí e de Sergipe, do inte-
rior de Pernambuco e de Alagoas, todas sem tradição 
alguma nacionalmente.

Nessa Série C era pra ter mais um clube da Paraíba 
ou até mesmo o Botafogo mais na frente, já na Série B. 
Porém o nosso planejamento diante de recursos escas-
sos nos impedem de sonhar muito no Brasileiro, daí não 
conseguirmos avançar no ranking de federações e assim 
ficar mendigando vagas. O Campinense, por exemplo, 
não levou a sério a fase de classificação da Série D 
em 2015, perdendo na última partida, mesmo com vaga 
garantida, para um time de garotos do Globo. Podia ter 
pego um adversário diferente, mas esnobou e se deu 
mal na decisão de pênaltis contra o Operário. Vamos 
mudar esse cenário em 2016?

A rodada do fim de semana vai definir os classificados para 
a fase mais importante do Estadual de 2016, notadamente 
até o sexto lugar e João Pessoa corre o risco de ter só o 
Botafogo, caso Auto e CSP fracassem no domingo.

Botafogo solitário?

Na próxima segunda-feira a 
FPF vai reunir os seis clubes 
melhores classificados para 
a fase seguinte da disputa. 
A entidade já enviou comu-
nicado aos dirigentes para a  
discussão dos jogos.

Reunião
Os clubes têm até o últi-
mo dia útil anterior a sua 
participação na segunda 
fase do Paraibano faz ter 
jogador publicado no BID da 
CBF. Quem for se reforçar 
observar o prazo.

Contratações

O assunto a gente sabe que é delicado, mas infelizmente 
não podemos ser omissos quando há invasão de pessoas 
estranhas a um jogo de futebol. Quando é um torcedor, 
o dirigente de um clube trata de suavizar, embora seja 
contrário a atitude. E quando é o dirigente, o que dizer? 
Vergonha. Quem poderia dar exemplo, apenas incentiva.

Péssimo exemplo

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Grand Prix de Tbili-
si, na Géorgia, que começa 
amanhã e vai até domin-
go, vai marcar o retorno de 
Mayra Aguiar às competi-
ções após o valorizado título 
do Grand Slam de Paris, no 
início de fevereiro. Na Sele-
ção Brasileira Feminina, a 
campeã mundial de 2014 e 
bronze olímpico em Londres 
2012 do peso-meio-pesado 
(até 78kg) terá a companhia 
de Érika Miranda (52kg), 
Rafaela Silva (57kg), Mayra 
Aguiar (78kg) e Maria Sue-
len Altheman (+78kg), um 
grupo fortíssimo. Para re-
presentar a seleção masculi-
na, a CBJ chamou cinco atle-
tas: Eric Takabatake (60kg), 
Marcelo Contini (73kg), Tia-
go Camilo (90kg), Luciano 
Corrêa (100kg) e Rafael Sil-
va (+100kg).

“Vai ser uma competi-
ção cheia porque dá mui-
tos pontos para o ranking 
olímpico. Nessa época, todo 
mundo está querendo pon-
tuar. Na minha primeira 
competição no ano que foi 
o Grand Slam de Paris já ti-
nha muita gente boa e essa 
deve ser igual - disse Mayra, 

lembrando que as etapas do 
Grand Prix dão 300 pontos 
ao campeão, 180 ao vice e 
120 ao terceiro colocado.  

Ciente de que será o 
alvo das rivais após vencer 
a disputa mais importante 
deste ano olímpico até aqui, 
Mayra, atual número 6 do 
ranking mundial, comemora 
a dificuldade que encontra-
rá em Tbilisi.

“Eu gosto de lutar na 
realidade do que vão ser os 
Jogos Olímpicos. Não tem 
chave fácil, então, tenho que 

estar preparada para o mais 
difícil mesmo. Independen-
temente do resultado, quero 
lutar bem e ter esse ritmo de 
competição.

De volta à seleção de-
pois de estar em ação ape-
nas no Grand Prix de Dus-
seldorf (ALE), quando caiu 
precocemente, o duas vezes 
medalhista olímpico Tiago 
Camilo, do peso-médio (até 
90kg) diz estar bem prepa-
rado após uma semana de 
treinamentos com na Mari-
nha.

“Passamos uma semana 
treinando com a seleção na 
Marinha. Foi bem produtivo, 
teve bastante volume, o que 
é importante agora nesta 
fase do meu treinamento. 
E eu espero lutar bem. O 
treinamento foi bom tam-
bém para me dar confiança, 
voltar a ter ritmo, melhorar 
alguns aspectos. Ajustes fo-
ram feitos. Agora é competir 
e ver como tudo vai funcio-
nar “comentou Tiago, atual 
número 20 do ranking mun-
dial dos pesos-médios.

Evento-teste vai contar com 331 atletas
Considerado um dos 

evento-testes mais importan-
tes da reta final do Aquece 
Rio, o Qualificatório Final de 
Ginástica trará à Cidade Ma-
ravilhosa 331 atletas de 62 
países nas três modalidades 
do esporte (artística, rítmica 
e trampolim). A competição, 
que acontecerá entre os dias 
16 e 22 de abril, na Arena 
Olímpica do Rio, terá venda 
de ingressos. As entradas já 
estão disponíveis para com-
pra através do site do Aquece 
Rio, com preços entre R$ 20 e 
R$ 30.

Para os atletas, o evento 
representa a última chan-
ce de fazer parte dos Jogos 
Olímpicos. Para o Comitê Rio 
2016 o desafio é ainda mais 
complexo: a competição vai 

permitir testar em grande 
escala operações simultâneas 
de gestão de competição e 
público de três modalidades 
em uma única arena.

“É um evento que consi-
deramos “major”. Nele, simu-
lamos praticamente todas as 
operações que teremos nos 
Jogos, como gestão da instala-
ção, transporte, alimentação, 
arbitragem e força de traba-
lho. Uma das mais importan-
tes é o controle de fluxo dos 
espectadores, especialmente 
no dia 17, quando teremos 
quatro sessões em um dia” 
afirmou a líder de competi-
ção da ginástica trampolim 
do Comitê Rio 2016, Mariana 
Accardo.

Só no Aquece Rio de gi-
nástica artística, serão 232 

atletas de 57 países, com 
disputas individuais e de 
equipes. Dezesseis equipes 
masculinas e femininas bri-
gam pelas últimas oito vagas 
(quatro para cada gênero) 
da competição por equipes 
do Rio 2016. No feminino, 
as brasileiras têm no evento-
teste a última chance de pro-
piciar ao País a oportunidade 
de disputar os Jogos com o 
time completo. Para isso, elas 
terão que enfrentar as equi-
pes da França, Bélgica, Ale-
manha, Romênia, Austrália, 
República da Coreia e Suíça.

Já no masculino, quem en-
tra na briga pelas vagas são os 
ginastas da Alemanha, França, 
Holanda, Ucrânia, Espanha, 
Romênia, Canadá e Bielorrús-
sia. O Brasil conquistou a clas-

sificação inédita no Mundial 
de Glasgow, no ano passado.  
Mesmo assim, Arthur Zanetti, 
atual campeão Olímpico nas 
argolas, confirmou presença 
no evento-teste.

A Qualificatória completa 
ainda as vagas para o torneio 
individual (sendo no mínimo 
18 homens e 24 mulheres). Os 
ginastas de países ainda não 
classificados na competição 
por equipes que conseguir os 
melhores resultados no even-
to-teste levam a vaga. Além 
deles, ginastas de equipes já 
classificadas - com destaque 
para China (ouro na competi-
ção geral em Londres 2012), 
no masculino; e Grã-Bretanha, 
no feminino - também partici-
pam do evento, sem direitos à 
classificação.

AQUECE RIO DE GINÁSTICA

A campeã olímpica Sarah Me-
nezes puxa o time brasileiro para o 
primeiro evento de 2016 do Super 
Desafio de judô - série amistosa de 
torneios em que uma equipe mis-
ta do Brasil recebe uma seleção 
estrangeira para cinco confrontos 
diretos. O adversário desta vez será 
a Mongólia, em duelos marcados 
para o próximo domingo, no giná-
sio do Esporte Clube Pinheiros, em 
São Paulo - evento com transmissão 
ao vivo dentro do Esporte Espetacu-
lar, da TV Globo.

Além de Sarah, que compete 
na categoria 48kg, o time brasilei-
ro contará ainda com Maria Porte-
la (70kg), Rochele Nunes (+78kg), 
Alex Pombo (73kg) e Victor Penal-
ber (81kg). Já o time da Mongólia 
será formado por Narantsetseg 
Ganbaatar (48Kg), Khadbaatar 
Narankhuu (73Kg), Gaajadamba 
Bayanmunkh (81Kg) ou Munkhjar-
gal Erdenekhuu (81Kg), Davaasu-
ren Munkhbat (70Kg) e Gandiimaa 

Sarah Menezes no Super Desafio contra a Mongólia

Erdenebileg (+78Kg). 
“A Mongólia tem uma carac-

terística diferenciada no judô. É 
uma mistura de estilos. Eles gostam 
de fazer força e são explosivos ao 
mesmo tempo. São perigosos e, por 
isso, é preciso ter atenção o tempo 
todo na luta. Mas, as minhas expec-
tativas são sempre as melhores, de 
lutar bem e ajudar a equipe a ven-
cer” avaliou Sarah.

Brasileiro com a melhor colo-

cação no ranking mundial mascu-
lino da Federação Internacional de 
Judô, Penalber, atual número qua-
tro do mundo no meio-médio, tam-
bém reconhece a força dos judocas 
da Mongólia, mas já tem traçado o 
melhor caminho para superar seu 
adversário. “É um País que tem tra-
dição no judô, tem atletas muito 
duros e que gostam de lutar muito 
perto, com técnicas de abraço “ dis-
se Penalber.

Judoca vai competir  no próximo domingo e se constitui no grande nome nacional

Mayra Aguiar levou o ouro no Grand Slam de Paris no início de fevereiro e está pronta para o desafio

FOTOS: Reprodução



Juventude vence a experiência
alisson

Goleiro do Internacional 
supera os demais e tem 
a confiança de Dunga

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

Em grandes clubes e 
seleções, o goleiro costuma 
ser referência de segurança, 
experiência e liderança. É a 
posição em que, normalmen-
te, o jogador mais demora a 
se tornar titular, só alcançan-
do o posto munido de certa 
maturidade. Mas na seleção 
mais vencedora da história 
do futebol, essa lógica tem 
sido quebrada pela persona-
lidade do jovem Alisson.

O goleiro do Internacio-
nal, titular nos últimos três 
jogos e principal candidato 
a iniciar também amanhã, 
contra o Uruguai, no Recife, 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2018, é o mais 
novo dos 13 atletas da posi-
ção que entraram em campo 
pelo torneio, após quatro ro-
dadas.

Aos 23 anos, ele desban-
cou Jefferson, titular da pri-
meira etapa desta era Dun-
ga, aproveitou-se das lesões 
de Diego Alves, mais séria, 
e Marcelo Grohe, durante 
a primeira viagem das Eli-
minatórias, e embalou uma 
sequência de três partidas: 
Venezuela, Argentina, maior 
desafio de todos, em Buenos 
Aires, e Peru.

Alisson é também o mais 
jovem entre os 11 titulares 
do Brasil para o jogo diante 
do Uruguai. Apenas o zaguei-
ro Marquinhos, de 21 anos, 
tem menos idade na lista de 
23 convocados.

Quem ouve o goleiro, en-
tretanto, pensa estar lidando 
com alguém mais experiente. 
Sem receio de ser o novato 
da turma, Alisson diz que 
pode ser um líder na seleção, 
tanto dentro de campo, gra-
ças à sua técnica, como fora 
dele, pela personalidade. 

“Não há outra maneira 
além de jogar bem, me de-
dicar. O respeito no futebol 
é adquirido pelo que se faz 
dentro de campo, a primeira 
forma de liderar é técnica. 
Manter a regularidade é o 
principal fator para ser líder 
da equipe. No Internacional 
foi assim, sempre tive perso-
nalidade forte, cobro muito 
minha equipe, meus defen-
sores. Até me tornei líder 
fora de campo também, hoje 
sou capitão do Inter. É uma 
responsabilidade que tenho 
de assumir”.

Quando Daniel Alves es-
treou na seleção, por exem-
plo, Alisson ainda tinha 13 
anos. Era um adolescente. 
Hoje, o lateral direito é um 
dos que escutam orientações 
do jovem na linha defensi-
va. Alisson não se intimida. 
Garante que na hora de uma 
palavra mais dura, não quer 
saber a idade nem o currí-
culo de quem vai ouvir. Só 
promete uma coisa: respeito, 
sempre.

“Não me incomodo nem 
me preocupo com minha 
idade. É preciso cobrar, não 
importa se é consagrado ou 
mais novo, mas com respei-
to acima de tudo. O papel do 
goleiro é orientar a defesa. 
É fundamental que alguém 
veja o jogo totalmente de 
frente, sou privilegiado. É 
importante estar atento à 
movimentação adversária, 
à nossa movimentação de-
fensiva, notar algum detalhe 
que possa contribuir para 
sermos bem-sucedidos” con-
cluiu.

Os novos atentados na 
Europa, desta vez na Bél-
gica, geraram novamente 
preocupação em relação 
a organização da Euroco-
pa, que será disputada na 
França no meio deste ano. 
Jacques Lambert, presi-
dente do Comitê Organiza-
dor do torneio, descartou a 
realização de partidas sem 
torcida.

“Seria um absurdo gi-
gante organizar jogos da 
Euro com estádios vazios”, 
disse à emissora francesa 
Europe 1. “As fans fest es-
tarão sujeitas às mesmas 
medidas de seguranças dos 
estádios”, completou.

Em sua entrevista, 
Lambert ainda falou sobre a 
importância de ter respon-
sabilidade na organização 
daqui para frente e ter cui-
dado para não gerar pânico.

Em novembro de 2015, 
a França já havia sido alvo 
de atentados terroristas. 
Um deles teve a partida 
amistosa entre franceses e 
alemães como alvo. 

A partida entre Bél-
gica e Portugal que havia 
sido cancelada ainda acon-
tecerá. A Federação Belga 
anunciou que chegou a um 
acordo com os portugueses 
para que o jogo fosse dis-
putado em Leiria.

Atentados em Bruxelas 
preocupa a Eurocopa

ORGANIZAÇÃO

Embora a CBF negue que 
tenha participado de caixa dois 
da campanha de seu vice-pre-
sidente Gustavo Feijó para a 
prefeitura de Boca da Mata, 
em Alagoas, os e-mails obtidos 
pela CPI do Futebol são claros. 
Marco Polo Del Nero, então 
presidente da confederação, 
negociou as doações.

Em um dos e-mails, Feijó, 
que é vice pela região Nordeste 
da CBF, diz textualmente que já 
havia recebido R$ 300 e que o 
acertado com Ricardo Teixeira, 
ex-presidente da entidade, era 
que “a participação da casa se-

ria 30% do orçamento”.
Ele cobra o recebimento 

dos R$ 300 mil restantes. O or-
çamento de sua campanha, de 
acordo com o próprio, foi de R$ 
2.013,900. Fazendo as contas, 
30% é justamente pouco mais 
de R$ 600 mil.

De acordo com a CPI, Feijó 
declarou ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que sua campa-
nha custou R$ 130 mil e entre 
os doadores da campanha não 
aparecem nem a CBF, nem a Fe-
deração Alagoana de Futebol.

Além das trocas de e-mail 
que indicam caixa dois, a CPI 

também conseguiu informa-
ções que mostram que o Comi-
tê Organizador da Copa, pre-
sidido por José Maria Marin, 
utilizou contas em paraíso fis-
cal (Ilhas Canárias) para pagar 
empréstimo da Fifa de mais de 
R$ 121 milhões.

As informações foram ob-
tidas por compartilhamento 
de informações da Operação 
Durkheim, realizada pela Po-
lícia Federal em 2012, quando 
Del Nero era presidente da Fe-
deração Paulista. Os arquivos 
foram liberados pela 6ª Vara 
Federal, de São Paulo.

Marco Polo negociou doações 
para o vice-presidente da CBF

CAIXA DOIS

Segundo colocado nas Eliminatórias da Copa-
2018, o Uruguai vai com força máxima para encarar 
a Seleção Brasileira amanhã, às 21h45, na Arena Per-
nambuco. 

De volta após nove partidas de suspensão (impos-
ta pela Fifa devido à mordida em Chiellini, no último 
Mundial) e principal jogador da seleção uruguaia, Luis 
Suárez fez questão de enaltecer que ele aprendeu 
com o erro.

“Temos que jogar com cautela contra o Brasil. 
Minha missão é ajudar o Uruguai e posso afirmar que 
aprendi com tudo que aconteceu. Nossa equipe é forte 
e não depende de Cavani ou Godín ou Suárez...”disse 
o atacante do Barcelona.

Também durante a entrevista coletiva da última 
terça-feira, Suárez ainda brincou dizendo que apos-
tou com Neymar e Daniel Alves, seus companheiros de 
equipe, hambúrgueres. 

A provável equipe de Tabárez será Muslera. Fucile, 
Coates, Victorino, Pereira; Arevalo Rios, Sanchez Gon-
zalez, Laxal; Suarez e Cavani. A equipe de Tabárez ain-
da enfrenta o Peru, no dia 29, no Estádio Centenário.

Suárez diz que aprendeu muito com a suspensão de nove partidas

Suárez foi punido por 
ter mordido o zagueiro 
italiano Chiellini na Copa 
do Mundo no Brasil

A seleção belga tem amistoso contra Portugal em outra cidade

Alisson tem treinado bastante e se beneficiou das contusões de Diego Alves e Marcelo Grohe, além de superar o experiente Jefferson para ganhar a camisa de número 1

Marco Polo Del Nero continua sendo alvo da CPI do Senado ao se envolver em mais um escândalo

FoTos: Reprodução



Disputas acontecem na 
Praia de Tambaú e vão 
até o próximo domingo

Torneio reúne melhores do País
MASTER DE VÔLEI DE PRAIA

Foto: FPV/Divulgação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 201620

Começa na manhã desta 
sexta-feira a edição nacional 
do Jampa Master na Praia 
de Tambaú em João Pessoa.  
De amanhã até domingo se-
rão disputados mais de duas 
centenas de jogos nas se-
guintes categorias: 35+, 40+, 
45+, 50+, 55+, 59+ e 63+ nos 
dois naipes em seis quadras, 
com um complexo de tendas 
para público, atletas, organi-
zação e gastronomia.

Atletas do Rio de Janeiro, 
Brasília, Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Amazonas e Paraíba dispu-
tarão esta programação na-
cional que abre a temporada 
2016 dos eventos master no 
País numa preparação para o 
Master de Saquarema / RJ no 
mês de novembro.

Duplas femininas  já 
consagradas nacionalmen-
te como Danny / Luciene, 
Valéria / Su Ribeiro, Andrea 
Terra / Beatriz, Myrian / Ná-
dia e Elzete / Sulenice , todas  
do Rio de Janeiro;  Andrea / 
Andrezza do Amazonas, Dea 
/ Josélia, Diandra / Karyne e 
Diana / Edijailma da Paraíba 
são os destaques da compe-
tição. Inclusive a paraibana 
Dea já esteve em dois mun-
diais Master, o último em To-
rino na Itália no ano passado.

Pelo naipe masculino 
os paraibanos medalhistas 
em Saquarema em 2015, 
Alexandre Guimarães, Zeno 
Assis e Chicão são os des-
taques da programação, 
seguido de perto pelos ca-
riocas Mauro / Rodrigo. 
Também nomes de desta-
ques são presença garanti-
da neste evento nacional a 
exemplo: Américo / Glau-
ber, Leo Boreo / Galego no 
35+, Fabio / Neildo e Mucio 
/ Marcelo no 40+, Juca / 
Cajú e Ninahua / Americo 

no 45+, Mario / Juca e Sér-
gio / Marcelo no 50+, Edson 
/ Zeno e Lincoln / Guilardo 
no 55+ e Alexandre / Tenio, 
Tadeu / Chicão e Giovanni / 
Valder no 59+

No primeiro dia serão re-
alizados jogos nos grupos, no 
sábado os jogos das quartas 
de final e semifinais e no do-
mingo as decisões do 3º lugar 
e do título de campeão de cada 
categoria do Jampa Master.

As atletas Danny e Lucie-
ne, do Rio de Janeiro, que já 
se encontram em João Pessoa 

não se cansam de elogiar a 
capital paraibana, a beleza da 
orla, do mar e a hospitalidade 
da população. Danny que é pa-
raibana mas mora no Rio de 
Janeiro há muito tempo e tem 
filhas cariocas  ficou impres-
sionada com o crescimento da 
cidade e com a quantidade de 
pessoas que praticam espor-
tes na orla, principalmente o 
vôlei de praia. 

“Fiquei espantada ao ver 
às 5h30 gente caminhando e 
jogando vôlei de praia na orla 
de Tambaú e Cabo Branco. Fa-

lei muito bem de João Pessoa 
para minha parceira Luciene 
e para outras amigas do Rio 
de Janeiro que vem disputar o 
Jampa Master mas realmente 
me surpreendi, finalizou Dan-
ny, que espera voltar com o 
título da sua categoria.

Outro que rasga elogios 
à João Pessoa é o carioca Val-
der Mesquita, da Confede-
ração Brasileira de Voleibol, 
que virá disputar o Jampa 
Master com o paraibano Gio-
vanni Marques. Ele já veio 
diversas vezes à cidade com 

a família para desfrutar dos 
passeios pela orla e náutico.

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Volei-
bol, Carlos Fernandes de Lima 
Filho, este evento vem coroar 
a programação da temporada 
2016 do Departamento de Vô-
lei de Praia que realiza etapas 
Sub-15, 17, 19, 21 e 23 e agora 
as categorias master 35, 40, 
45, 50, 55, 59 e 63+ com este 
evento nacional que tem du-
plas de várias partes do País.

“O voleibol paraibano 
está em alta com a realização 

do Jampa Master, evento na-
cional que será realizado no 
período de 25 a 27 de março 
na Praia de Tambaú com ho-
mologação da Confederação 
Brasileira de Voleibol.  Além 
de vários atletas master de 
renome teremos a presen-
ça de empresas paraibanas 
de peso na programação a 
exemplo da Brascon, Ataca-
dão dos Eletros, Manaçai, Ca-
chaça São Paulo, Assistempa-
ck, Teo UV, que nos ajudaram 
bastante na realização deste 
evento, concluiu Fernandes.

Os jogadores que já se destacaram no vôlei de praia vão se enfrentar neste fim de semana em João Pessoa tanto no masculino como no feminino no Jampa Master

Unipê vai sediar a 1a etapa do Paraibano
Nos próximos sábado e 

domingo, o Centro Universi-
tário de João Pessoa – Unipê 
recepcionará a 1ª etapa do 
Campeonato Paraibano de 
Jiu-Jitsu, evento oficial da 
modalidade no Estado. Nes-
ta fase do campeonato, serão 
duas categorias em disputa: 
Adulto e Master (feminino 
e masculino). As disputas 
ocorrerão no Ginásio da Ins-
tituição, começando às 10h e 
terminando às 18h, no sába-
do e no domingo.

A categoria Master 

ocorrerá no próximo sábado 
e receberá atletas a partir 
dos 30 anos de idade. Esta 
categoria foi subdivida em 
outras seis: master 1 (en-
tre 30 e 35 anos); máster 2 
(36-41); master 3 (42-45); 
master 4 (45-50); e master 
5 e 6 (a partir dos 51 anos 
em diante). Já a categoria 
Adulto terá participantes en-
tre 18 e 29 anos e acontecerá 
no domingo (27). O evento é 
realizado pela Federação Pa-
raibana de Jiu-Jitsu – FJJ/PB.

Conforme o presidente 

da FJJ/PB, Keysserling Silva 
Pessoa, o campeonato segue 
as regras oficiais estabeleci-
das pela Confederação Bra-
sileira de Jiu-Jitsu – CBJJ e 
pela International Brazilian 
Jiu-Jitsu Federation – IBJJF. 
O presidente ainda disse que 
cerca de 300 pessoas deve-
rão disputar o campeonato, 
com a participação de atle-
tas tanto da Paraíba quanto 
dos Estados vizinhos.

“São pessoas dos Es-
tados do Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Alagoas 

confirmadas até agora, po-
dendo vir gente de outros 
estados também”, indicou. O 
campeonato funciona como 
uma pré-seleção para o Bra-
sileiro e os atletas que ga-
nharem se classificarão no 
ranking oficial da Paraíba. “A 
ideia é acirrar ainda mais a 
competição, fazer com que o 
nível seja mais alto, até por-
que o Campeonato Brasileiro 
acontecerá no mês que vem 
em Barueri (SP), do dia 27 
abril ao 1º de maio”, comple-
mentou.

JIU-JITSU

O município de Bananeiras se-
diará no dia 2 de abril o II Adventu-
re Tour Paraíba, pelo calendário ela-
borado pela empresa PEC Eventos. 
Durante o mês a disputa acontecerá 
em Remígio (16) e Boqueirão (30), 
enquanto em maio, serão realizadas 
em Cabaceiras (14) e Conde (28). 
O projeto que envolve atividades 
como caminhadas, bikes, escaladas, 
cavalgadas, esportes náuticos, en-
tre outros. Ano passado os desafios 
ocorreram no Brejo, Sertão, Cariri e 

Litoral paraibano, com a participa-
ção de mais de mil pessoas em sete 
finais de semana consecutivos.

Para a empresária e organi-
zadora do evento, Eduarda Cos-
carelli, o Adventure Tour Paraíba, 
terá outras categorias, como Cross 
Running e Adventure Kids, que es-
tarão em ação nos desafios em solo 
paraibano. Ela frisou que é um pro-
jeto que busca despertar  gestores 
públicos locais como a sociedade 
para a importância de criar ativi-

dades que envolvam a cadeia pro-
dutiva voltada para o turismo de 
experiência. “Uma forma de trazer 
outras pessoas para participarem 
de uma  aventura para toda a famí-
lia. Uma atividade que tem crescido 
no Brasil e que tem a Paraíba como 
referência”, avaliou. Além de incen-
tivar essas atividades, o Adventure 
cria novos roteiros turísticos que 
podem ser continuados e ofereci-
dos para os turistas permanente-
mente.

Bananeiras realiza mais uma etapa 
com diversas atividades em abril

II ADVENTURE TOUR PARAÍBA

As disputas no ginásio do Unipê serão em duas categorias

Foto: teresa Duarte

As caminhadas são o ponto alto do Adventure que mistura o esporte com a natureza

Foto: Reprodução



Assim como os polos se 
atraem ou se afastam, 
a música da cantora 
francesa Robi, que 
se apresenta hoje no 
projeto Música do 
Mundo, traz em seu 
som um equilíbrio 

que encarna a ambiguida-
de mais assumida de sua 
carreira. A apresentação, que 

acontece às 20h30, na Sala 
de Concertos Maestro José 
Siqueira da Fundação Espaço 
Cultural (Funesc) está inclusa 
na programação do mês da 

mulher, além das comemora-
ções da Francofonia. O público 

interessado em assistir o show 
pode adquirir os ingressos no valor 

de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entra-
da). Já para compras antecipadas, a 
bilheteria abre às 18h. 

Sendo uma parceria entre a 
Funesc com a Aliança Francesa e 
apoio do Consulado Geral da Fran-
ça em Recife. O grupo pop francês, 
composto pela cantora ChloéRobi-
neau, Annie Langlois na guitarra e 
teclado, o baterista Martin Wam-
germée e o baixista Valentin Durup, 
realizam turnê no Brasil com o novo 
álbum “La Cavale”.

Durante o show a cantora deve 
apresentar ao público músicas 
como ‘L’Eternité’, que faz parte de 
seu novo CD, com letra e composi-
ção totalmente pessoais. Além das 
canções ‘DevenirFou’ (Enlouque-
cer), ‘Nuit de Fête’ (Noite de Festa), 
‘Le Vent’ (O Vento), ‘A cetEndroit’ 
(Naquele lugar). Segue-se um trípti-
co: ‘Le Chaos’, ‘A Toi’, ‘Par TaBouche’ 

(O Caos, A ti, Por tua boca).
Um fato interessante sobre a 

carreira da cantora é que, em 2013, 
Robi teve um verdadeiro sucesso de 
público com ‘L’Hiver et la Joie’, que 
na verdade foi um primeiro álbum 
entre coldwave e música francesa. 
Esse trabalho rendeu ao grupo o 
prêmio Georges Moustaki. Hoje, seu 
novo álbum ‘La Cavale’ gravado “em 
casa e na estrada” foi visto pela críti-
ca como elegante e com uma primei-
ra faixa inebriante (‘L’Éternité’).

Com sua voz crua, trazendo 
uma verdade nua e choque frontal, 
a cantora faz uma ligação sucinta 
entre o after punk e a língua fran-
cesa. Segundo a artista, o seu mais 
novo disco é mais assumido, mais 
nu e possui uma confissão de ser.

Em seu segundo álbum chama-
do de ‘La Cavale’, a artista trabalha 
um contraste de preta incandes-
cência, impõe-se como a sequência 
lógica e ousada do seu primeiro ál-
bum L’Hiver et laJoie que a revelou 
graças a alguns voos de pop moder-
no (On ne meurtplus d’Amour, Où 
suis-je, Je te tue), um duo memorá-
vel com Dominique A (MaRoute) ou 
uma nova versão aplaudidíssima de 
Trisomie21.

Portanto, se formos definir a 
artista em apenas uma só palavra 
provavelmente ela seria “magné-
tica”, ou seja, pela definição literal, 
“um fenômeno físico pelo qual se 
manifestam forças elétricas em 
movimento”.   

Nascido em Nice, ChloéRobi-
neau cresce na Nigéria. Aos 18 anos, 
ela se mudou para Paris e começou 
a estudar teatro. Apaixonada por 
escrito, ela conheceu o músico Da-
vid têtard seguido do baixista ame-
ricano Jeff Hallam. Logo após, sua 

primeira colaboração nasceu em 
2011, em um EP de seis músicas. 

A iniciativa em fazer esse tipo 
de performances e essa integração 
de artistas com a Paraíba surgiu por 
meio do projeto Músico do Mundo 
que uma vez por mês, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, ar-
tistas são convidados para se apre-
sentar com o objetivo de promo-
ver a valorização da música 
instrumental, em especial. 

O lançamento do pro-
jeto aconteceu em agosto, 
com a participação do grupo 
parisiense Trio In Uno. Em 
setembro, foram duas edi-
ções – uma com o Quinteto 
da Paraíba e outra com o 
pianista francês Pascal Gallet. 
Em outubro, o projeto trouxe 
o grupo Renato Bandeira & 
Som de Madeira. Em novembro, 
quem passou pelo mesmo palco foi o 
violista Ivan Vilela.

Com isso, a Funesc pretende 
oferecer um panorama da produ-
ção instrumental mundial à popu-
lação, ampliando dessa forma o 
acesso às mais variadas vertentes 
da música. O projeto também 
oportuniza aos artistas da região 
terem mais acesso à produção 
mundial, o que reflete, inclusive, na 
criação do trabalho desenvolvido 
pelos músicos do Estado.

Curiosidade
O que é a Francofonia? - É um 

evento anual que tem como objetivo 
divulgar as culturas dos diferentes 
países que integram a Organização 
Internacional da Francofonia (OIF), e 
tem a língua francesa compartilhada, 
falado nos 5 continentes em mais de 
50 países.

Espaço Mundo promove 
debate com integrantes 
das novas bandas 
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fomeNto CINemA

Niskier escreve sobre o 
processo de educação 
inclusiva no Brasil
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Longa “Para Minha Amada 
Morta” tem pré-estreia 
hoje no Cine Bangüê 
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Lucas Silva
Especial para A União

equilíbrio que encanta
Cantora francesa Robi é a atração de hoje do projeto Música do Mundo

Quando provocada a 
fazer uma síntese da sua 

performance artística, 
Robi se auto define como 

“Magnética”



Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques do dia a dia

Germano 
RomeroDiálogo de surdos

Sinopse do sonho (I)

Crônica

Farolito

O perdão deve ser um estado perma-
nente de compreensão e tolerância, que só 
benefícios nos traz, pois, ao extirpar o res-
sentimento, diminui o peso do carma, o que 
nos fará evoluir mais rápido e ascender aos 
estados elevados de transcendência espiri-
tual.

As encantadoras belezas da erosão na-
tural. Um fenômeno que acontece há sécu-
los nas costas litorâneas do mundo inteiro, 
que guarda a sua inconteste beleza, criando 
paisagens em matizes deslumbrantes. Se 
fossem inteiramente preservadas, não se 
desmatassem as bordas das encostas, nem 
se construíssem no seu topo ou sopé, tudo 
seria assistido com a serenidade necessária à 
contemplação do que é natural e espontâneo 
em toda a Criação Divina.

Noite de Lua Cheia.... E lá está ela, mais 
uma vez, por baixo do céu, por cima de nós. 
Magia da noite, poesia de luz. Cintila no mar 
e tudo seduz.

Lembre-se de que você e sua consciência 
serão seus únicos companheiros permanen-
tes na jornada do existir. Seu corpo, seus 
olhos azuis, seus cabelos lisos, seu carro 
novo, sua casa de campo, todas essas coi-
sas serão transferidas e transformadas pelo 
tempo.

A religiosidade é muito mais importante 
do que a religião. Nem todos os religiosos 
agem como cristãos. O verdadeiro cristão 
se conhece pela conduta solidária e frater-
na para com todos, incondicionalmente.O 
cristão de verdade entra em qualquer igreja 
com o mesmo sentimento de religiosidade e 
respeito, independente de crenças.

Aproveitemos para plantar e replantar 
vegetação nativa, como “Boa-Noite” e “Salsa 
da Praia”. Elas florescem facilmente pela bei-
ra-mar, bordas de falésias, margens de ma-
ceiós e até em beira de estrada. Botam lindas 
flores, são muito práticas, resistentes e não 
precisam aguar muito. Adequadas para can-
teiros e jardineiras, convivem solidariamente 
com outras plantas. Basta tirar um pezinho 
com raiz e plantar onde quiser.

O verão pode ter sua luz, o brilho inten-
so, colorir a natureza e o mar, mas, nem de 
longe, tem a poesia e o aconchego dos dias 
de chuva de um doce inverno.

Ah, o tempo... Tic-tac leva a vida. Passa 
rápido que nem sente. Mais importa o que 
fica. E que segue com a gente. Nas fotos há o 
riso. O olhar que mira longe. Sempre a felici-
dade. Era a vida já metade.

Tal como a vida, é a Natureza. Impre-
visível, surpreendente, encantadora. Ora 
brilha, ora chora. Ora canta, ora dorme. Hoje 
foi assim. Manhã invernosa, gostosa e orva-
lhada. Mais tarde, um crepúsculo digno da 
Primavera. Sigamos a sequência. Vivamos o 
momento, a magia do instante. “Não apresse 
o rio”, já dizia Barry Stevens...

E assim sejamos livres, possuindo só o 
amor como bem nos ensinou aquele que nos 
disse: “As raposas têm covis e as aves têm 
seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem 
onde recostar a cabeça”.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Vamos ter uma nova Base Nacional 
Comum Curricular, fruto de obrigação 
constitucional. O MEC disfarça bem os 
seus objetivos, pedindo a contribuição 
democrática dos parceiros envolvidos 
no processo. Hoje, há mais de 10,3 mi-
lhões de sugestões. Muita bobagem tem 
sido proposta, a mais recente das quais 
a ideia de eliminar a literatura por-
tuguesa dos currículos. Segundo essa ló-
gica abstrusa, pra quê estudar Camões 
(foto), Eça de Queiroz, Almeida Garret, 
Fernando Pessoa e José Saramago? 
Quer-se eliminar, na base, a influência 
lusitana em nossa cultura. Mais precisa-
mente o que veio da Europa, para uma 
dedicação total ao que recebemos de 
índios e negros, portanto valorizando 
tais culturas. No caso da África, há bons 
autores que defendem a tese de que a humanidade descen-
de do continente de Nelson Mandela.

O absurdo dessa proposta é tão grande que existe 
a ridícula sugestão de eliminar a Inconfidência Mineira 
dos estudos de História do Brasil. Como não se regis-
trou a presença de afrodescendentes nesse importante 
capítulo da nossa vida, então não deve prosperar o seu 
estudo. Pela mesma lógica, a Revolução Farroupilha tam-
bém deveria ser eliminada. Ou seja, todos os eventos de 
origem eurocêntrica.

Outro lote de barbeiragens refere-se à redução da 
Gramática. Isso já se denota nas questões elaboradas por 
linguistas de visão estreita, nas provas do Enem. Foge-se 
do esquema das quatro linhas essenciais que devem ser 
preservadas no estudo das línguas nativas: leitura, es-
crita, gramática e oralidade. Não se pode estranhar, com 
essa mentalidade, que haja tanta deficiência de leitura na 
escola brasileira. O currículo não equaliza oportunida-
des. Ao contrário, amplia desigualdades. Estamos prepa-
rando nossos alunos para apreender no 9º ano o que os 

americanos dão no 5º ano. Isso não é 
visto pelos educadores que manejam o 
assunto? 

Com  autoridade de diplomado 
em Matemática, posso criticar a forma 
como se ensina frações, percentagens 
e juros. A matéria é levada aos alunos 
de forma atrasada, se compararmos 
com o que acontece na França e nos 
Estados Unidos, por exemplo. Procu-
ra-se entre nós a glória de ensinar as 
crianças a contar até 30 até o final do 
1º ano. Nos países citados, esse núme-
ro chega a 120. A diferença é inexplicá-
vel. Aliás, a boa contagem já se faz no 
pré-escolar.

Pela proposta em discussão, entra 
em cena a discutível palavra “contex-
tualização”, em geral utilizada com 

propósitos nitidamente ideologizantes. Hoje, pretende-se 
que 60% do conteúdo provenha do currículo nacional, a 
fim de assegurar um mínimo de identidade aos nossos 
propósitos educacionais. Os outros 40% seriam “contex-
tualizados” de acordo com a região dos alunos, inclusive 
em Matemática, que já foi conhecida como ciência exata. 
É claro que os exemplos necessários do cotidiano podem 
abordar fatos da cidade de origem dos alunos. Mas não 
vai ser fácil.

São considerações que os técnicos do Ministério da 
Educação devem estar levando em conta, quando ao final 
do ano deverão oferecer à nossa sociedade uma versão 
harmoniosa e inteligente. Só não estamos de acordo com 
os que se preocupam com a troca dos livros didáticos. É 
o menor dos problemas, pois os livros são mesmo tro-
cados de três em três anos e seria de bom alvitre que a 
próxima fornada viesse com base num currículo mo-
derno, coerente e competitivo. Certamente, as editoras 
brasileiras não se furtarão a essa importante e decisiva 
colaboração.

FOTOS: Reprodução/Internet

Dia desses dei uma breve 
notícia sobre a segunda edição do 
meu livro “Dom Sertão, Dona Seca”, 
pela editora Patmos, do intelectual 
e empresário Carlos Roberto de 
Oliveira. Sobre o livro já se pronun-
ciaram Waldemar Solha, em notá-
vel ensaio, o escritor Luís Augusto 
Crispim, em dois ar-
tigos publicados em 
sua coluna, o eco-
nomista e escritor 
Adalberto Barreto, e 
o acadêmico Amaury 
Vasconcelos. 

A nova edição 
será comemorativa 
dos meus seten-
ta anos, evento a 
ocorrer em maio 
próximo. Pois é, já 
sou setentão; ainda 
ontem eu era me-
nino. Lembro-me 
de quando fiz cinco anos. À noite, 
quando minha mãe materna (sic) 
preparava-me para dormir, pergun-
tei-lhe se demorava muito para eu 
fazer quinze anos. Carmélia disse 
que não, que logo eu faria quinze os 
tão sonhados quinze, e que, 
ao chegar esse tempo, iria 
sentir saudades dos meus 
cinco anos.

De fato, sinto saudades 
dos meus cinco anos, claro 
que sinto. Da casa onde vivi 
dos zero aos sete anos, do 
quarto de meus pais, onde 
eu guardava meus sonhos e 
meus brinquedos. Lembro-
me do meu primeiro sonho: 
duas camas estavam reple-
tas de presentes, a cama de 
meus pais e a da minha tia 
Francisquinha. Eu não tinha 
cama, dormia em rede – 
como faço até hoje. 

Perguntei às pessoas 

Lembro-me do 
meu primeiro 
sonho: duas 
camas 
estavam 
repletas de 
presentes

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

grandes pelos meus presentes, pois 
na véspera as duas camas estavam 
cheias deles. Diante da minha insis-
tência, as pessoas disseram que eu 
havia sonhado. E me explicaram 
o que era um sonho. Foi cruel. Eu 
não havia ganhado nenhum pre-
sente, nenhum brinquedo, apear 

das camas estarem cheias 
deles. Acho que foi a prima 
Celene Sitônio quem me 
explicou o que era um 
sonho. Fiquei triste ao 
saber da realidade, o que 
era real e o que era sonho, 
meus brinquedos haviam 
sumido da noite para o 
dia.

Minha casa era 
própria para se guardar 
sonhos. Ficava a poucos 
metros do zoo-botânico da 
Bica, uma dúzia de me-
tros, de onde eu ouvia os 

pássaros da manhã. Junto à cerca 
do parque acumulava-se a areia 
trazida pelas chuvas; nelas fazía-
mos castelos, como na praia e no 
pátio do Jardim de Infância do Gru-
po Epitácio Pessoa – aquele menino 

que foi presidente da República, 
do Congresso e do Supremo Tribu-
nal. Até agora, o único brasileiro 
a presidir os três poderes, um de 
cada vez.

O menino Luís Augusto Cris-
pim era meu parceiro na constru-
ção dos castelos no pátio do grupo, 
junto com a menina Sônia Lúcia 
Ramalho de Farias, que veio a ser 
doutora em Letras. Talvez me caiba 
o que uma pitonisa de Taperoá 
disse de Ariano: “os filhos de Dona 
Ritinha todos deram pra gente; me-
nos Ariano, que deu pra palhaço”. 
Ora, ser palhaço era a vocação dele; 
mais de uma vez confessou isso. Eu 
tentei, mas não consegui. Era ma-
cambúzio para essa função.

De vez em quando volto àquela 
rua para ver meus castelos perdi-
dos na areia do tempo, os sonhos 
que perdi na areia da noite, a festa 
dos meus cinco anos. Mas às vezes 
os sonhos tornam-se realidade, em 
vez de sumirem. É o caso da reedi-
ção de “Dom Sertão, Dona Seca”. A 
primeira edição foi por conta dos 
três prêmios da Academia. Depois, 
nunca mais procurei editores. 

Até que o livreiro e 
editor Carlos Roberto achou 
o caminho lá de casa e foi 
buscar um exemplar de Dom 
Sertão, há tempos esgotado 
e procurado pelas pessoas. A 
segunda edição vai sair a ca-
pricho, você vai gostar. Todo 
mundo gostou da primeira, a 
segunda está ainda melhor. 
Parece a Caatinga depois 
de uma noite de chuva, de 
sonhos, a cama da natureza 
cheia de brinquedos. 

                (Continua.)

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado).



Roteiro

O CONDE

Humor 

 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]

 

Tônio

Em cartaz

Música

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Bandas vencedoras da 10a edição do Projeto 
Demotape fazem debate e shows abertos

Serviço

Depois de receber as inscrições 
e divulgar os vencedores do projeto, 
acontece hoje no Centro Cultural Espaço 
Mundo a 10ª edição do Projeto Demota-
pe. Participam da festividade as bandas 
Fuga de Saturno, Emerald Hill e Cher-
nobyl. A atividade, que acontece às 20h, 
tem como proposta fazer um bate-papo 
sobre o tema “Pré-produção do primeiro 
disco” com os representantes do estú-
dios Mardito e Matuca. Além disso, as 
bandas fazem ainda suas apresentações 
abertas ao público na mesma noite.  

Com um total de 82 bandas inscri-
tas, o projeto teve uma a mais variada 
diversidade musical. Entre as seleciona-
das, tivemos os grupos musicais Fuga de 
Saturno, Emerald Hill e Chernobyl, todas 
residentes da capital. 

O primeiro grupo, A Fuga de 
Saturno, foi formada em 2013 e pos-
sui influências do pop-rock britânico 
dos anos 80 e 90, com vocal feminino 
e riffs “chiclete”. Já Emerald Hill é uma 
banda de shoegaze e post-punk criada 
em 2015, ano em que foi lançado seu 
primeiro EP, Dreams to Come. Por fim, 
temos a Chernobyl, que surgiu em 2013, 
e faz um metalcore passeando pelo new-
core com letras críticas.

Estando em sua 10ª edição, o Pro-
jeto Demotape tem como objetivo a pro-
moção da música independente, além de 
possuir como Norte a apresentação de 
novos grupos no cenário local. Isso é tão 
forte entre os músicos paraibanos que, já 

 

Encontro das Traças
Reunião de amigos e leitores onde livros e trocas fazem o even-

to. Este é o Encontro das Traças, que realiza mais uma edição hoje, 
às 17h 30, no espaço “A Budega Arte Café”, na Rua Arthur Américo 
Cantalice, nº 197, no bairro dos Bancários. segundo os organizado-
res, é um momento de trocas e sorteios de livros, conversas sobre 
leitura e literatura, boa música, poesia e muito mais!

O Encontro das Traças, criado pelo escritor André Ricardo 
Aguiar, teve início em novembro de 2012, dentro de uma necessida-
de: a ideia de poder trocar livros em um momento de integração, em 
um ambiente que fosse favorável e possibilitasse não só o encontro, 
mas a reunião de outras linguagens.

Evento

A reinvenção do jornal

No último sábado tive a satisfação de comparecer 
ao lançamento do mais novo livro de poesias do ami-
go Políbio Alves, “La Habana Vieja: olhos de ver”, na 
Livraria do Luiz, Centro de João Pessoa. Entre poetas, 
professores, jornalistas e outros profissionais também 
formadores de opinião, ouvi entre uma conversa e 
outra o que costumo ouvir semanalmente: comentários 
a respeito do jornal A União.

Se falam sobre o que é publicado em A União quer 
dizer que o jornal é lido. É sim, sempre soube. Muito lido, 
na verdade. Só um político com dor de cotovelo uma vez 
disse o contrário, mas esse é tão contraditório que a pró-
pria história está se encarregando em deixá-lo de lado. 

A notícia ruim é que os impressos, de um modo 
geral, são cada vez menos lidos. A União resiste. Investe 
em conteúdo exclusivo. Além das reportagens, há diver-
sos colunistas que justificam a compra de um exemplar. 
Walter Galvão, Hildeberto Barbosa, Jaldes Meneses, 
William Costa, Carlos Aranha, Rodrigo Caldas, só para 
citar alguns deles. 

A maioria dos jornais segue a jornada perdida de 
lutar contra o digital e tentar trazer uma cobertura 
melhor dos fatos. É impossível. Não dá tempo, e se dá, 
não há espaço. Estão morrendo. Isso é extremamente 
preocupante, porque se morrem todos, de fato, é ruim 
também para A União, que não morrerá, mas se único 
for, sofrerá.

Estamos lidando com um novo problema. Uma 
pessoa que não costuma comprar jornais e está na fila de 
espera em um consultório médico encontra o jornal do 
dia e pega pra ler. Até isso está morrendo, o hábito de ler 
no impresso. E quando este se for, aí sim acabou de vez.

É preciso fazer o jornal de amanhã pensando no ama-
nhã. Antecipar os fatos, as pautas e discussões políticas, 
ser mais analítico, mais opinativo e deixar que do ontem 
e do agora cuidem os portais. O grande problema é que 
essa ladainha eu escuto há quase dez anos, desde quando 
comecei no impresso. Então os jornalistas sabem o que 
fazer, como fazer e não o fazem. 

Como se já não bastasse a crise que toma conta do 
mercado, eis que surge um boato com um quê de terroris-
mo. Vários colegas têm me dito que em 31 de dezembro 
deste ano os dois impressos privados Correio da Paraíba 
e Jornal da Paraíba vão fechar. Desde a primeira vez que 
ouvi isso rebati, disse que era boato. Tomara que seja 
mesmo. Isso foi há um mês. De lá pra cá, mais e mais jor-
nalistas paraibanos estão passando essa notícia adiante, 
mas nenhum deles funcionário de um ou de outro jornal, 
nem com uma confirmação, e o boato só cresce. 

Os profissionais estão com medo, mas é preciso lem-
brar que antes de passar uma notícia adiante, checamos 
as fontes, e isso é próprio da nossa profissão. Um boato 
desse tamanho só piora as coisas, gerando mais incerteza 
sobre o futuro. 

Devemos discutir os problemas do mercado. Quanto 
de culpa têm os patrões, que mantêm suas concessões 
escondendo as margens de lucro? Enquanto brigamos 
pelo nosso futuro, vamos renovar as esperanças e fazer os 
melhores jornais possíveis. 

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque

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: 
14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 17h, 
20h15 e 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 15h45, 19h e 
22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 14h45, 18h e 21h15 (LEG). 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h  (DUB) e 22h15 
(LEG).  Mangabeira5/3D: 14h30, 17h 45 (DUB) e 21h (LEG).  
Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). Tambiá6/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (DUB).

A BRUXA (EUA 2016). Gênero:  Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 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, à beira do bosque, 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. CinEspaço1: 14h30 19h30 (LEG). Manaíra1: 

19h30 e 21h50 (DUB). Mangabeira4: 21h45 (DUB). 
Tambiá1: 16h45 e 20h45 (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:  17h e 21h20 (LEG). Manaíra4: 14h 
(DUB) e 16h40, 22h20 (LEG). Manaíra6: 20h45 (DUB). 
Manaíra7: 22h (LEG). Manaíra11: 13h15, 15h16, 16h, 
18h01, 20h46, 21h30 e 23h31 (LEG). Mangabeira3: 16h 
e 21h25 (DUB). Tambiá2: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. 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 convivem 
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações 
dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada 
da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas 
infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um 
animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que 
afeta toda a cidade. CinEspaço4: 13h50, 15h50, 18h, 20h 
e 22h (DUB). Manaíra2: 13h30 (DUB). Manaíra4: 19h40 
(DUB). Manaíra6/3D:13h, 15h30 e 18h15. Manaíra7/

3D:14h15, 16h45 e 19h30 (DUB). Mangabeira3: 13h30 
e 18h45 (DUB). Mangabeira4/3D: 14h, 16h30 e 19h15 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho 
e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da confra-
ternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendido 
por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser 
malvado.  Manaíra3: 12h45 (DUB). Manaíra8: 14h10 e 
16h30  (DUB). Mangabeira2: 13h e 15h15 (DUB). Tambiá3: 
14h20 e 16h20 (DUB). 

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). Gênero: Ficção Científica. 
Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. Direção: Cyrus 
Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean Bean e Vincent 
Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus vive com sua família 
em Alexandria, Egito, onde eles fugiram para evitar o 
massacre de crianças pelo Rei Herodes de Israel. Jesus 
sabe que seus pais, José e Maria, mantêm segredos 
sobre seu nascimento e o tratamento que o faz diferente 
de outros garotos. Seus pais, porém, acreditam que 
ainda é cedo para lhe contar a verdade de seu milagroso 
nascimento e seu propósito. Com a morte do Rei, eles 
resolvem voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber 
que o herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que ele 
descobre a verdade sobre a sua vida. CinEspaço2:  14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra2: 16h15 (LEG) e 18h50 
e 21h30 (DUB).

A banda Emerald Hill será uma das atrações a se apresentar no evento no Centro Espaço Mundo  

FOTO: Divulgação
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passaram pela empreitada a banda Demo-
tape, hoje reconhecidas no cenário local 
como Hazamat, Mafiota, Vieira, Necrohun-
ter, Coldsleepyhead, Menestréis MCs e Sob 
Aviso entre outras. 

Aos que não puderam se inscrever, 
mas ficaram interessados em conhecer o 
projeto sempre abre inscrições gratuitas 
na plataforma Toque no Brasil (TNB). O 
Demotape é uma iniciativa que democra-
tiza a oportunidade de participação dos 
novos grupos musicais.

Serviço
n 10a Demotape

Debate sobre “Pré-produção do primeiro disco” e 

show das bandas Fuga de Saturno, Chernobyl e 

Emerald Hill

n Quando: hoje

n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo

n Horário: 20h

Entrada Gratuita



Cinema

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2016

Realizando sua pré-estreia hoje, 
o drama produzido pelo dire-
tor Aly Muritiba nomeado de 
“Para Minha Amada Morta” é 
o destaque que o Cine Bangüê, 
da Fundação Espaço Cultural, 
exibe ao público. A sessão, 
que tem início às 20h30, terá 

a participação especial da atriz paraibana 
Mayana Neiva e a entrada é franca. Uma 
novidade para a pré-estreia é que, embora 
ela seja para convidados, serão disponibili-
zados 58 lugares dos 120 existentes no cine 
para o público interessado em participar da 
exibição da obra audiovisual. 

É importante lembrar que, as pessoas 
que forem comparecer a sessão cheguem ao 
local com uma hora de antecedência para po-
der garantir o seu ticket na bilheteria. Logo 

após o evento de pré-estreia, o longa-me-
tragem entra na programação de exibições 
regulares, a partir do dia 30 de março. 

Sendo o primeiro longa-metragem di-
rigido por Aly Muritiba, ‘Para Minha Amada 
Morta’ relata a história de Fernando. Um 
homem que cuida de seu filho único, Daniel, 
após a morte da esposa, Ana. Todas as noites 
ele arruma as coisas de sua amada morta, 
mas um dia ele encontra uma fita VHS que 
mudará tudo.

Seu roteiro teve tamanha elaboração 
que ganhou o Global Filmaking Award do 
Sundance Institut em 2013. 

Segundo a crítica do cinéfilo Pablo Villa-
ça, a morte de uma pessoa amada traz, com 
a dor, a necessidade de se encontrar alguma 
forma de continuar percorrendo um caminho 
obstruído pelo luto. No processo, tentamos 
preservar a imagem de quem perdemos, mas 
– humanos que somos – esta é uma tarefa 
impossível, levando nossas lembranças mais 
ou menos confiáveis a uma gradual substitui-

ção por uma idealização, por um conceito da 
pessoa morta. 

“O que este longa-metragem escrito e 
dirigido por Aly Muritiba busca investigar é 
como reagiríamos caso fôssemos obrigados 
a confrontar a falsidade da imagem que nós 
mesmos criamos de quem partiu”, completou 
o crítico de cinema Pablo Villaça. 

Participando dessa nova empreitada au-
diovisual, fizeram parte do elenco os atores 
Fernando Alves Pinto, Lourinelson Vladmir, 
Mayana Neiva, Giuly Biancato, Vinicius Sab-
bag e Michelle Pucci que são grandes revela-
ções no cinema brasileiro.

Para o diretor Aly Muritiba, o filme 
trabalha com alguns sentimentos como a so-
lidão, melancolia, ciúme, sentimentos univer-
sais e atemporais. São palavras fundamentais 
para se abarcar a natureza humana em sua 
totalidade, eis alguns dos temas tratados no 
drama psicológico Para Minha Amada Morta”, 
ressaltou o diretor. 

Além disso, o filme já foi premiado no 

48º Festival de Brasília em seis categorias 
de melhor direção; melhor ator coadjuvan-
te, para Lourinelson Vladmir; melhor atriz 
coadjuvante, para Giuly Biancato; melhor 
direção de arte, para Monica Palazzo, e me-
lhor montagem, para João Menna Barreto, 
além de ser eleito como melhor filme pelo 
júri da crítica.

Quem é Aly Muritiba?
Roteirista, produtor e diretor cinemato-

gráfico de oito curtas-metragens, Muritiba, é 
um gênio no que se diz respeito à produção 
audiovisual. Com 100 prêmios em festivais 
de cinema, suas principais realizações são os 
curtas ‘A Fábrica’ (vencedor de mais 60 prê-
mios em festivais nacionais e internacionais, 
nominado ao OSCAR 2013), ‘Pátio’ (vence-
dor do É Tudo Verdade, e selecionado para 
a Semana da Crítica do Festival de Cannes), 
‘A Gente’ (vencedor do DOK Leipzig 2013) e 
Tarântula (selecionado para mostra competi-
tiva do festival de Veneza em 2015). 

Lucas Silva  
Especial para A União

Sentimentos
Longa “Para minha amada morta” tem pré-estreia hoje na capital

FOTOS: Divulgação

Os atores Fernando Alves Pinto e 
Mayana Neiva compõem o elenco da 

produção que retrata a forma de lidar 
com a morte de uma pessoa  próxima 

para continuar percorrendo os 
caminhos da vida

Com estreia marcada para acontecer 
hoje nos complexos dos cinemas Cinépo-
lis das regiões Norte e Nordeste, o filme 
nacional “A Luneta do Tempo” marca 
a entrada do cantor Alceu Valença no 
universo cinematográfico. Com roteiro 
e trilha sonora sendo assinados pelo 
músico, o filme já foi apresentado em 
alguns festivais de cinema do Brasil. Até o 
momento não se tem horários das sessões 
ou valores das entradas, entretanto, para 
saber se o filme já estará disponível para 
o cinema de sua região, basta apenas ir 
até ao site cinepolis.com.br/programação 
e conferir a programação completa. 

Estrelado pelos atores Irandhir 
Santos, Hermila Guedes e Ceceu Valença 
o longa foi criado a partir da história 
de Lampião e Maria Bonita no Sertão, 
criando personagens fictícios que viverão 
amores e aventuras num universo circen-
se ao lado dessas lendas folclóricas.

Fazem parte ainda do elenco 
grandes revelações do cinema brasileiro 
como Khrystal, Charles Theony Severo, 
Ari de Arimateia, Helder Vasconcelos, 
Tito Lívio, Roberto Lessa, Ana Claudia 
Wanguestel, entre outros.

Fazendo um resumo geral, a histó-
ria da obra audiovisual fala de Lampião 
(Irandhir Santos), sempre acompanhado 
por sua amada Maria Bonita (Hermi-
la Guedes), que lidera seu bando pelo 
Sertão de Pernambuco, enfrentando a 
polícia local. 

Seu principal antagonista é Antero 
Tenente, que foi abandonado preso 
e de cabeça pra baixo pelo bando de 

Lampião. Esta disputa permanece com 
o passar dos anos, quando o filho de 
Antero torna-se adulto e não aceita 
qualquer provocação à imagem do pai 
ou a simples menção a algo que lembre 
Lampião e seus cangaceiros.

Segundo o diretor do filme Alceu 
Valença, a história do filme começou a 
ser escrita por meio de um poema de 
cordel, logo depois da morte de meu 
pai, Décio de Souza Valença, em 1999. 
“Passei alguns dias na Fazenda Riachão, 
onde nasci e fui criado até os sete anos 
de idade. Imediatamente fui tomado 
pelas referências da minha infância, a 
cultura dos cantadores, violeiros, em-
boladores, cegos de feira, cordelistas, 
vaqueiros, os velhos circos do interior, o 
cangaço”, completou o diretor.

A produção cinematográfica, que 
tem também um viés político, faz ques-
tionamentos a partir do momento em 
que o personagem se questiona com a 
seguinte frase: “Qual meu papel mítico?”. 
Isso no filme traz uma visão diferente das 
apresentadas anteriormente sobre o mito 
de Virgulino. 

“E escolhi um viés lírico, poético, mas 
ainda assim político. Sou de uma geração 
que vivenciou e debateu política ativa-
mente. Meu pensamento é essencialmen-
te político”, revelou Alceu Valença. 

Já na parte musical da coisa, o papel 
de músico veio à tona e fez com que o 
cantor compusesse oitenta músicas intei-
ramente originais. Além delas, entraram 
ainda 30 composições a mais, entre can-
ções e temas incidentais. 

“Canto em boa parte da trilha, 
dobro vozes, toco violão, flauta, viola. 
Também há canções interpretadas por 
Ari de Arimateia, que vive o sanfoneiro 
Severo Filho, o cangaceiro circense que 
queria ser Luiz Gonzaga. Vários músicos 
participaram das gravações, incluindo 
Paulo Rafael, na guitarra e na viola, e 
Jean Dumas nas percussões”, explicou.

Nascido em São Bento do Una, 
Agreste de Pernambuco, em 1946, Alceu 
Valença cresceu com os elementos vivos 
que ajudaram a consolidar a cultura 
nordestina contemporânea. Pelo canto 
dos aboiadores, emboladores, violeiros e 
cantadores de feira; pelas toadas, baiões, 
xotes e rojões, cantigas de cego e toca-
dores de sanfona de oito baixos; pelos 
poetas de cordel, versejadores populares 
e artistas de circo, entre outras manifesta-
ções que conhecera desde o berço, Alceu 
assimilou a cultura e a música do Agreste 
e do Sertão a partir de suas raízes.

Mas, aos 40 anos de carreira e mais 
de 35 discos lançados, Alceu Valença 
continua a se reinventar lançando seu 
primeiro filme. 

Ainda em entrevista o diretor Alceu 
Valença ressaltou que, teve muita sorte 
de contar com grandes atores, como Iran-
dhir Santos e Hermila Guedes, nos papéis 
de Lampião e Maria Bonita. 

“Utilizei a intuição para revelar 
novos atores e não-atores convertidos. 
É o caso de Tito Livio, Ari de Arimateia, 
Ivair Bahia, Charles Teony, Ceceu Valença, 
entre outros, que ajudaram a dar vida e 
verdade à saga da Luneta”, confessou.  

“a Luneta do Tempo” em exibição regional  

Produção marca 
a entrada do 
multiartista 
pernambucano 
Alceu Valença 
no universo 
cinematórafico

A SéTimA ArTe inSpirAdA em COrdel



Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            148,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014888
Responsavel.: SEVERINO MARCULINO DA SILVA 
FILHO
CPF/CNPJ....: 893107054-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            143,30
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014889
Responsavel.: ALPHA & BETA CONSTRUCOES E 
LOCACOES
CPF/CNPJ....: 005046771/0001-33
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.039,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015325
Responsavel.: FIRMINO MOREIRA GUSMAO
CPF/CNPJ....: 001318303/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.411,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015196
Responsavel.: REGINA MARIA CARNEIRO MAIA
CPF/CNPJ....: 142174224-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.731,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015120
Responsavel.: GUARDIAN SERVICOS E COLETAS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 003641702/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.409,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015270
Responsavel.: ASSOCIACAO PARAIBANA DE COM-
BATE AO
CPF/CNPJ....: 003267638/0001-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.711,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015259
Responsavel.: SUELY RATHGE LINS
CPF/CNPJ....: 237846014-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.034,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014787
Responsavel.: LUZENILDA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 287715594-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.066,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015400
Responsavel.: MANOEL VIEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 026025724-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.220,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014649
Responsavel.: WIDEMBERG SOUZA MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 048512334-77
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.531,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014632
Responsavel.: WILDES MAGALHAES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 081518274-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.499,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014677
Responsavel.: JEFFERSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 098233474-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.305,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015384
Responsavel.: IRIS DIANA DE MIRANDA SILVA
CPF/CNPJ....: 093082634-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.176,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015010
Responsavel.: ANGELICA DOS SANTOS PACHECO
CPF/CNPJ....: 012239524-79
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.318,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014591
Responsavel.: EDVALDO DINIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 738406024-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.397,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014560
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,  24/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: MARIZETE DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ....: 281711954-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.835,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014409
Responsavel.: VICENTE CESARIO HANDEL
CPF/CNPJ....: 060483394-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016845
Responsavel.: PEDRO CEZAR LEONARDO DE 
OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 020610338/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016813
Responsavel.: GISELDA RUFINO BARBOSA
CPF/CNPJ....: 965315764-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016853
Responsavel.: B.L.H COM DE ART DO VESTUARIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 017198527/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            554,78
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016169
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 693526584-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.465,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014525
Responsavel.: JACINTA DE LOURDES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 151581362-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.152,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014749
Responsavel.: VIVIANNE EVANGELISTA MARTINS 
LIMA
CPF/CNPJ....: 102512854-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.305,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014733
Responsavel.: SEBASTIANA CAVALCANTE PONTES
CPF/CNPJ....: 026045094-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            185,75
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014854
Responsavel.: ADRIANA NASCIMENTO ROCHA
CPF/CNPJ....: 012642644-96
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.022,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014588
Responsavel.: SANDRA DO N DOMINGOS
CPF/CNPJ....: 789935634-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            604,11
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014848
Responsavel.: JOAO LUIS DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 929872904-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.841,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014539
Responsavel.: JULIANA MATOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 889052842-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.456,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014541
Responsavel.: RAMILSON DA SILVA RAMOS - ME
CPF/CNPJ....: 001960380/0001-79
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.949,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015207
Responsavel.: LUIS GUSTAVO SANTANA LOPES
CPF/CNPJ....: 060920944-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.506,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014746
Responsavel.: SEVERINO DO RAMO C SILVA
CPF/CNPJ....: 395415174-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            148,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014878
Responsavel.: SEVERINO DOS RAMOS MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 450758594-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            148,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014882
Responsavel.: SEVERINO MARCULINO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 893107054-34

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0800237-38.2015.4.05.8200 – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU: PEDRO JEFFERSON ABDON FIGUEIREDO

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº (ID. 4058200.797225) - 17 de Fevereiro de 2016

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
FINALIDADE: CITAÇÃO de PEDRO JEFFERSON ABDON FIGUEIREDO (CPF/MF sob o nº. 

090.890.314-64), de todos os atos e termos da ação acima discriminada, para, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, ficando cientificado de que, não sendo contestada 
a ação dentro do prazo legal, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados pelo 
autor na petição inicial, nos termos do art. 225, II, e 285, 2ª parte, do C.P.C. (art. 232, V, do C.P.C). 
O prazo para ingressar com contestação conta-se do escoamento do prazo de 20

(vinte) dias constante do presente edital.
ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 

terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu PEDRO JEFFERSON 
ABDON FIGUEIREDO, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do 
C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste 
Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro 
do prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), mediante o qual fica devidamente citado.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba aos 17 de Fevereiro 
de 2016. Eu, José A. R. Araújo, técnico judiciário, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, 
Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

CRISTIANA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 14de abril de 2016, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne no 
50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2015;

II– Eleição e Posse do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes)para o novo mandato;
III -Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscale outros 

assuntos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 21 de março de 2016.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46 - JOÃO 
PESSOA – PARAÍBA. EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA.Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 05 de março de 2015, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne no 
50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Quando serão tratados os seguintes assuntos: 
I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2014; II – Eleição e Posse do Conselho de Administração (Titu-
lares e Suplentes) para o triênio 2015/2018;III -  Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal e outros assuntos de interesse social. - AVISO AOS ACIONISTAS: 
Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição dos interessados, na sede 
social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
6.404/76. João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO - Vice-Presidente 
do Conselho de Administração.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo Municipal de 

Assistência Social de Guarabira no período de Março a Dezembro de 2016. FUNDAMENTO LE-
GAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS - 06.00 
- Fundo Municipal de Assistência Social - 08.244.2017.2027 - Manter Atividades de Programas 
Sociais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Março a 
Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
D2 CONTABILIDADE LTDA – CNPJ: 24.095.279/0001-00 - CT Nº 00164/2016 – 10.03.2016 - R$ 
30.000,00 – Trinta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2016.
OBJETO: Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo Municipal de 

Assistência Social de Guarabira no período de Março a Dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 01.03.2016.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00009/2016

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 
IN00009/2016, que objetiva a Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo 
Municipal de Assistência Social de Guarabira no período de Março a Dezembro de 2016. RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: D2 CONTABILIDADE LTDA – CNPJ 
nº 24.095.279/0001-00, R$ 30.000,00 – Trinta Mil Reais.

Guarabira - PB, 09 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Mogeiro, no dia 06/04/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – 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) 3266-1334, até 
o dia 05/04/2016.

Mogeiro, 22 de março de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00016/2016, do tipo menor preço global, contratação de empresa para construção 
de pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluvial, no município de Aguiar, cuja abertura 
será no dia 12.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu 
Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 22 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00017/2016, do tipo menor preço global, contratação de empresa para reforma e 
ampliação de escola, no município de Aguiar, cuja abertura será no dia 12.04.2016 às 14:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 22 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 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 

Manoel de Souza Lima, n.º 143 –Centro–Barra de Santa Rosa - PB, às 09:30 horas do dia 04 de 
abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS 
DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal n.º 10.520/2002e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1058.
Email: camara.barra.pb@hotmail.com

Barra de Santa Rosa - PB, 21 de marçode 2016
EDSONGUEDES MONTEIRO

 Presidente

COMARCA DE JACARAÚ. VARA ÚNICA. EDITAL DE PRAÇA E LEILÕES. Processo: 0000937-
19.2014.815.1071 Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EX O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem ou 
a quem interessar possa, que, o Leiloeiro Oficial, Sr. Miguel Alexandrino Monteiro Neto, JUCEP nº 
012, levará a HASTA PÚBLICA, nas modalidades PRESENCIAL, no dia 11 de ABRIL de 2016, a 
partir das 09:00 horas, no Átrio do Fórum Des. José Martinho Lisboa, Rua Pres. João Pessoa, nº 
481, Centro, CEP: 58.278-000, Jacaraú/PB, o(s) bem(ns) penhorados nos  autos de EXECUCAO DE 
TÍTULO JUDICIAL nº 0000937-19.2014.815.1071, na qual é Exequente  BANCO DO  NORDESTE 
DO BRASIL S/A., e Executado(s) LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO, (Leonel Antonio dos 
Santos Macedo, Fazenda Três Irmãs, Lagoa de Dentro/PB), pelo maior lance oferecido, não inferior 
ao valor da  avaliação em primeira praça. BEM(NS): 01) 01 (um) Trator, marca Massey Fergusson 
290. 4x4, ano 1995, avaliado em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
83.000,00 (oitenta e três mil reais), em 24 de fevereiro de 2015. DEPOSITÁRIO: LEONEL ANTONIO 
DOS SANTOS MACEDO, Fazenda Três Irmãs, Lagoa de Dentro/PB. ÔNUS: Eventuais constantes 
no Detran. Outrossim, caso não haja licitantes na 1ª Praça,  fica designado o dia 25 de ABRIL de 
2016, a partir das 09:00 horas, no mesmo local acima descrito, para  realização da 2ª Praça, caso 
em que o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) a quem mais der, não sendo aceito,  entretanto, preço 
vil, compreendido este o valor inferior a 51% (cinquenta e um por cento) do preço da avaliação. 
O ônus referente ao custo da comissão de arrematação será pago pelo arrematante ao Leiloeiro, 
parágrafo 2º, do art. 23 da LEF, bem como pelo executado, remitente ou adjudicante, nos casos 
de remição da dívida ou adjudicação, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado/
remido/adjudicado. DAS DÍVIDAS DOS BENS: 01) No caso de bens imóveis, as dívidas pendentes 
de IPTU e Taxas Municipais não serão transferidas  para o arrematante, que arcará apenas com 
eventuais despesas de condomínio e outras obrigações civis  referentes à coisa, tais como: foros, 
laudêmios, ITBI e despesas cartorárias; 02) No caso de automóveis, o  arrematante não arcará 
com os débitos de IPVA eventualmente existentes, nem com as multas pendentes, que  são de 
responsabilidade pessoal do proprietário anterior; 03) Quanto aos demais bens, todas as dívidas 
e ônus  não serão transferidos ao arrematante; 04) Dúvidas sobre os débitos ou ônus existentes 
quanto a determinado  bem podem ser esclarecidas na Secretaria da Vara ou com o Leiloeiro Oficial. 
Fica(m) intimado(s) pelo presente Edital o(s) Sr(s). Executado(s) e seu(s) cônjuge(s), se casado(s) 
for(em), caso não tenha(m) sido encontrado(s) para a intimação pessoal, bem como o(s) credor(es) 
hipotecário(s) / fiduciário(s), acerca do Leilão designado. E, para que ninguém alegue ignorância, é 
expedido o presente, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Caso 
não seja(m) localizado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) desta forma intimado(s). Dados 
e passado nesta cidade de Jacaraú/PB, aos 26 de fevereiro de 2016. Eu, Edmilson Lira de Sousa, 
Técnico Judiciário, o digitei. PERILO RODRIGUES DE LUCENA - Juiz de Direito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

CONTRATO Nº 072/2016 - Contratado(a): Soletrando Móveis Escolares EIRELI - ME. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de móveis de escritório diversos. Valor Contratado: R$ 49.400,00.  
Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - 4490.52 Eq. e 
Material Permanente. Vigência: 21/03/2016 a 31/12/2016.

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

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

CONTRATO Nº 075/2016 - Contratado(a): Soletrando Móveis Escolares EIRELI - ME. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de moveis de escritório diversos. Valor Contratado: R$ 28.270,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - 4490.52 Eq. e Material 
Permanente. Vigência: 21/03/2016 a 31/12/2016

Bayeux/PB, 21 de março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIAPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00013/2016, cujo objeto é Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados 
a várias secretarias. Tem como vencedor:

- JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 18.562.663/0001-65, vencedor de todos os itens, 
totalizando o valor global de R$ 234.009,50  (duzentos e trinta e quatro mil, nove reais e cinquenta 
centavos).

 PEDRA BRANCA-PB, 23 de março de 2016.
Braz de Souza Lins
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água potável..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00020/2016 - 16.03.16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 

- R$ 198.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para a prestação 

de serviços postais de correios.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00021/2016 - 17.03.16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 

10.999,98

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da Superintendência de Imprensa e Editora A União para prestação de 

serviços de publicação de atos oficiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00026/2016 - 22.03.16 - A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA - R$ 

350.000,10

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2016.
OBJETO: Contratação da Superintendência de Imprensa e Editora A União para prestação de 

serviços de publicação de atos oficiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 22/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2016.
OBJETO: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para a prestação 

de serviços postais de correios.
FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água potável..
FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 16/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 60003/2016.
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde no Parque Dom Bosco no Município de 

Cajazeiras/PB.
ABERTURA: 10/03/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. Será aberto novo procedimento licitatório para fins de 

execução do objeto licitado.
Cajazeiras - PB, 22 de Março de 2016

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

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
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR

CASA ARISTEDES ALVES DE SOUSA
PORTARIA Nº 02/2016

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR,Estado da 
Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo artigo 38, inciso X da Lei Orgânica do Município. 

RESOLVE.
DESIGNAR Antônio Junior Maia Dantas, para ser Pregoeiro Oficial e equipe de apoio Marcos 

Dantas Pedro e Felícia Maria Barboza Soares, em todos os processos de Licitação na modalidade 
de Pregão.

Publique-se
Registre-se                             

Gabinete do Presidente, em 04 de Março de 2016
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos e materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 22 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, tendo em 

vista o decurso do prazo de interposição de recurso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Tomada de Preços nº 60003/2016, que objetiva: Construção de uma Academia de Saúde 
no Parque Dom Bosco no Município de Cajazeiras/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Cajazeiras – PB, 22 de Março de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARÍBA
PREFEITURA DE MOGEIRO

Chamada Publica n.º 001/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 
26 DE 17 DE JUNHO DE 2013.

A Prefeitura Municipal de Mogeiro PB, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Rua Presi-
dente João Pessoa, nº 47, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.501/0001-67, representado neste ato 
pela Secretaria da Educação a Srª Maria de Fátima Silveira, no uso de suas prerrogativas legais, e 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução 26 de 17 de junho de 2013, 
através da Secretaria da Educação do Município de Mogeiro PB, vem realizar Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no ano de 2016. 
Os grupos Formais/Informais e Individuais deverão apresentar a documentação para habilitação e 
projeto de venda até o dia 05/04/2016, às 12:00 horas, na Secretaria da Educação deste Município, 
com sede à Rua Firmino Florentino, s/nº. A abertura dos envelopes com a documentação e o projeto 
será realizada no dia 06de Abril de 2016, às10:00 horas, na Secretaria de Educação.

Mogeiro/PB, aos 22 de Março de 2016.
Maria de Fátima Silveira
Secretária de Educação

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Rosa Baião de Barros
CPF: 046.896.044-95
Título/Valor – DMI – R$ 30,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106740
Responsável: José Claudiano Vieira Pereira
CPF: 062.690.974-01
Título/Valor – DM – R$ 94,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 106749
Responsável: Francisco das Chagas Batista 
Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 1.275,45
Protestante: Aromallis Industria e Comercio
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106754
Responsável: Francisco das Chagas Batista 
Pontes

CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 1.275,45
Protestante: Aromallis Industria e Comercio
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106736 
Responsável: Raniery Ramos Gomes
CNPJ: 06.250.630/0001-09
Título/Valor – DMI – R$ 964,39
Protestante: Josleiny E. K. C. Moleta
Apresentante: Raniery Ramos Gomes
Protocolo: 106705
Responsável: Isaias Cunha da Silva
CPF: 082.215.624-59
Título/Valor – DSI – R$ 81,50
Protestante: Gonçalves e Ataide LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106688
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 23 de março de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ATA DE SESSÃO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCINA PARA A LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que realizou através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Março 
de 2016, sorteio para escolha dos membros da subcomissão técnica  que irá julgar as propostas 
técnicas neste procedimento licitatório. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 22 de Março de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
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 
IN00004/2016, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de água potável.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS 
DA PARAIBA CAGEPA - R$ 198.000,00.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
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 IN00005/2016, 
que objetiva: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para a prestação de 
serviços postais de correios; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 10.999,98.

Cajazeiras - PB, 17 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2016, 
que objetiva: Contratação da Superintendência de Imprensa e Editora A União para prestação de 
serviços de publicação de atos oficiais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA - R$ 350.000,10.

Cajazeiras - PB, 22 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentício 
e horte frute granjeiros diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 22 de Março de 2016

VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 24 de março de 2016



EDITAL DO LOTEAMENTO PATRÍCIO II
ADSON HUGO PIMENTEL, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO 

TINTO, ESTADO DA PARAÍBA, NA FORMA DA LEI, ETC.
 FAZ PÚBLICO PARA CIÊNCIA DOS INTERESSADOS E CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE 

O ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1.979, QUE  A COMPANHIA DE 
TECIDOS RIO TINTO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CGC/MF. SOB 
O Nº 09.390.014/0001-33, COM ENDEREÇO SITO À RUA DA MANGUEIRA, S/Nº - CENTRO, 
NESTA CIDADE E COMARCA DE RIO TINTO, ESTADO DA PARAÍBA., APRESENTARAM EM 
CARTÓRIO, SITO À RUA DA MANGUEIRA, Nº 29 – CENTRO, RIO TINTO-PB., O MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB, E DEMAIS 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 18 DA CITADA LEI 6.766/79, RELATIVOS AO REGISTRO 
DO LOTEAMENTO DENOMINADO “PATRÍCIO II”, SITUADO, À RUA TENENTE JOSÉ DE FRAN-
ÇA, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB, COM UMA ÁREA DE TERRA 
PRÓPRIA E URBANA, MEDINDO DE 39.216,77M². LIMITES E CONFRONTAÇÕES; NORTE: COM 
RUA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA, COM HOSPITAL, COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE 
TECIDOS RIO TINTO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); SUL: COM ÁREA PER-
TENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); 
LESTE: COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO E UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO (UPA); OESTE: COM RUA DA TIJUCA, RUA TENENTE JOSÉ DE FRANÇA, ÁREA 
PERTENCENTE A CIA. DE TECIDOS RIO TINTO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). 
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: INICIA-SE O PERÍMETRO DO IMÓVEL, NO VÉRTICE 1, DE 
COORDENADAS N 9246658.332 M 270265.215 M; DESTE, SEGUE CONFRONTADO COM RUA 
TENENTE JOSÉ FRANÇA, ATÉ O VÉRTICE 2, DE COORDENADAS N 9246693.518 M E E 
270346.007 M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, 
ATÉ O VÉRTICE 3, DE COORDENADAS N 9246670.392 M E E 270355.866 M; DESTE SEGUE 
CONFRONTANDO COM O HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 4, DE CO-
ORDENADAS N 9246663.793 M E E 270362.246 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM 
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 5, DE COORDENADAS N 9246672.263 
M E E 270388.286 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO 
TINTO, ATÉ O VÉRTICE 6, DE COORDENADAS N 9246678.182 M E E 270402.995 M; DESTE 
SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 7, DE 
COORDENADAS N 9246683.407 M E E 270402.395 M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM 
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 8, DE COORDENADAS N 9246701.525 
M E E 270414.722 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM O HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO 
TINTO, ATÉ O VÉRTICE 9, DE COORDENADAS N 9246713.584 M E E 270418.574 M; DESTE 
SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 10, DE 
COORDENADAS N 9246718.567 M E E 270416.560 M; DESTE  COM RUA TENENTE JOSÉ 
FRANÇA, ATÉ O VÉRTICE 11, DE COORDENADAS N 9246721.697 M E E 270427.039 M; DESTE 
SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O 
VÉRTICE 12, DE COORDENADAS N 9246715.948 M E 270423.536 M; DESTE, SEGUE CON-
FRONTADO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, M ATÉ O VÉRTICE 13, 
DE COORDENADAS N 9246690.355 M E E 270417.951 M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO 
COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 14, DE COORDE-
NADAS N 9246680.701 M E E 270414.222 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA 
PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 15, DE COORDENADAS N 
9246680.308 M E E 270425.312 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCEN-
TE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 16, DE COORDENADAS N 9246685.668 M 
E E 270458.219 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE 
TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 17, DE COORDENADAS N 9246693.421 M E E 270480.344 
M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO 
TINTO, ATÉ O VÉRTICE 18, DE COORDENADAS N 9246709.286 M E E 270504.619 M; DESTE, 
SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O 
VÉRTICE 19, DE COORDENADAS N 9246662.576 M E E 270535.145 M; DESTE SEGUE CON-
FRONTANDO COM O ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 
20, DE COORDENADAS N 9246643.003 M E E 270505.196 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO 
COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 21, DE COORDE-
NADAS N 9246631.383 M E E 270472.037 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM  ÁREA  
PERTENCENTE  A  CIA  DE  TECIDOS  RIO  TINTO,  ATÉ O VÉRTICE 22, DE COORDENADAS 
N 9246624.347 M E E 270428.820 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTEN-
CENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 23, DE COORDENADAS N 9246625.177 
M E 270405.419 M; DESTE, SEGUE CONFRONTADO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE 
TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 24, DE COORDENADAS N 9246606.533 M E E 270403.892 
M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO 
TINTO, ATÉ O VÉRTICE 25, DE COORDENADAS N 9246584.308 M E E 270406.747 M; SEGUE 
CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 
26, DE COORDENADAS N 9246513.740 M E E 270393.026 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO 
COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 27, DE COORDE-
NADAS N 9246493.701 M E E 270391.291 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA 
PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 28, DE COORDENADAS N 
9246485.188 M E 270369.489 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE 
A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 29, DE COORDENADAS N 9246488.109 M E E 
270357.837 M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECI-
DOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 30, DE COORDENADAS N 9246486.945 M E E 270351.460 M; 
DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, 
ATÉ O VÉRTICE 31, DE COORDENADAS N 9246482.802 M E E 270346.559 M; DESTE SEGUE 
CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 
32, DE COORDENADAS N 9246435.494 M E E 270318.160 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO 
COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 33, DE COORDE-
NADAS N 9246441.988 M E E 270307.521 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA 
PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 34, DE COORDENADAS N 
9246455.736 M E 270274.548 M; DESTE, SEGUE CONFRONTADO COM ÁREA PERTENCENTE 
A CIA DE TECIDOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 35, DE COORDENADAS N 9246447.940 M E E 
270268.285 M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ÁREA PERTENCENTE A CIA DE TECI-
DOS RIO TINTO, ATÉ O VÉRTICE 36, DE COORDENADAS N 9246452.193 M E E 270254.628 M; 
DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM RUA PROJETADA, ATÉ O VÉRTICE 37, DE COORDE-
NADAS N 9246475.242 M E E 270232.946 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM RUA 
PROJETADA, ATÉ O VÉRTICE 38, DE COORDENADAS N 9246485.227 M E E 270219.560 M; 
DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM RUA PROJETADA, ATÉ O VÉRTICE 39, DE COORDE-
NADAS N 9246485.265 M E E 270208.666 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM RUA DA 
TIJUCA, ATÉ O VÉRTICE 40, DE COORDENADAS N 9246508.157 M E E 270213.941 M; DESTE, 
SEGUE CONFRONTANDO COM RUA DA TIJUCA, ATÉ O VÉRTICE 41, DE COORDENADAS N 
9246537.176 M E 270215.813 M; DESTE, SEGUE CONFRONTADO COM RUA DA TIJUCA, ATÉ 
O VÉRTICE 42, DE COORDENADAS N 9246578.707 M E E 270216.361 M; DESTE, SEGUE 
CONFRONTANDO COM RUA DA TIJUCA, ATÉ O VÉRTICE 43, DE COORDENADAS N 9246588.253 
M E E 270219.865 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDI-
MENTO (UPA), ATÉ O  VÉRTICE  44,  DE  COORDENADAS  N  9246554.820  M  E  E 270276.381 
M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), ATÉ 
O VÉRTICE 45, DE COORDENADAS N 9246597.853 M E E 270301.838 M; DESTE SEGUE 
CONFRONTANDO COM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), ATÉ O VÉRTICE 46, DE 
COORDENADAS N 9246615.348 M E E 270272.266 M; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM 
RUA DA TIJUCA, ATÉ O VÉRTICE 47, DE COORDENADAS N 9246620.195 M E E 270281.388 M; 
DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM IMÓVEL PERTENCENTE A CIA DE TECIDOS RIO 
TINTO, ATÉ O VÉRTICE 1, PONTO INICIAL DA DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO. O PERÍMETRO 
ORA DESCRITO MEDINDO 1.231,55 METROS, ABRANGE UMA ÁREA DE 39.216,77 M2 (TRIN-
TA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS VÍRGULA SETENTA E SETE METROS QUADRADOS). 
OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE MEMORIAL FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE LEVAN-
TAMENTO EFETUADO COM TECNOLOGIA GPS, DE RESPONSABILIDADE DE JERONIMO 
PAULO MOREIRA LELES, COM O REGISTRO NACIONAL Nº 160278896-0, CONFORME ATES-
TA A ART. Nº PB20150025276, ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO EM PASTA Nº 2015. TODAS AS 
COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO 
BRASILEIRO DE COORDENADAS N M E E M, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO 
SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL FUSU -25 TENDO COMO DATUM 
O SAD-69. TODOS OS AZIMUTES E DISTÂNCIAS, ÁREA E PERÍMETRO FORAM CALCULADOS 
NO PLANO DE PROJEÇÃO UTM., CONSTITUÍDO POR 07 (SETE) QUADRAS COMPOSTAS POR 
91 (NOVENTA E UM)  LOTES, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORME: QUADRA “A”, MEDINDO 
1.633,01M², CONTENDO 06 LOTES; QUADRA “B”, MEDINDO 3.046,07M²,  CONTENDO 12 LOTES; 
QUADRA “C”, MEDINDO 3.061,97M², CONTENDO 13 LOTES; QUADRA “D”, MEDINDO 3.768,93M², 
CONTENDO 16 LOTES; QUADRA “E”, MEDINDO 6.637,91M², CONTENDO 27 LOTES, QUADRA 
“F”, MEDINDO 2.181,11M², CONTENDO 10 LOTES;  E QUADRA “G”, MEDINDO 1.820,47M², COM 
07 LOTES. O EMPREENDIMENTO DENOMINADO “LOTEAMENTO PATRÍCIO II”, POSSUI UMA 
ÁREA TOTAL DE 39.216,77M2, PARCELADA DA SEGUINTE FORMA: 22.149,47M², DESTINADA 
A IMPLANTAÇÃO DOS LOTES, PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 56,47%; 7.902,37M², 
DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA ÁREA VERDE, ONDE ESTÁ INCLUÍDA UMA ÁREA DE 
1.236,89M² DESTINADA A EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, PERFAZENDO UM PERCENTUAL 
DE 20,16% E 9.164,93M², DESTINADOS A ÁREA PÚBLICAS (RUAS E CALÇADAS), PERFAZEN-
DO UM PERCENTUAL DE 23,37%, TOTALIZADO UMA ÁREA PÚBLICA DE 17.067,30M². AS 
IMPUGNAÇÕES DAQUELES QUE SE JULGAREM PREJUDICADOS QUANTO AO DOMÍNIO DO 
REFERIDO IMÓVEL, DEVERÃO SER APRESENTADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 15 (QUIN-
ZE) DIAS A CONTAR DA DATA DA TERCEIRA PUBLICAÇÃO E ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DO 
PRESENTE EDITAL, FICANDO OS DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS 
NESTE CARTÓRIO DURANTE O PRAZO REGULAMENTAR, QUANDO ENTÃO SERÁ PROCE-
DIDO O COMPETENTE REGISTRO. DADO E PASSADO NESTA CIDADE E COMARCA DE RIO 
TINTO, ESTADO DA PARAÍBA, AOS 22 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 
2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS). EU, ADSON HUGO PIMENTEL, TITULAR DO REGISTRO IMO-
BILIÁRIO DA COMARCA DE RIO TINTO, ESTADO DA PARAÍBA, SUBSCREVO E ASSINO.

  ADSON HUGO PIMENTEL
-Titular-

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 15:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
limpeza diversos, destinado as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 22 de Março de 2016

VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2016
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 000011/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de hortifrutigranjeiros, cuja abertura será no dia 08.04.2016, 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, 23 de março de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2016
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 000011/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de hortifrutigranjeiros, cuja abertura será no dia 08.04.2016, 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, 23 de março de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Abril de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de melhoria de 17 unidades habitacionais para o controle da Doença de Chagas 
no Município de Poço Dantas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 23 de Março de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Gabinete da Presidência
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba torna público que recebeuda SEMAM – Secretaria 

de Meio Ambiente, a Licença prévia de nº 033/2016 do Processo nº 2016/301049 para Construção 
e Instalação do Complexo Judiciário de Mangabeira situado a Rua José Roberto Araújo de Souza, 
setor 52, quadra 171, lote 0090, bairro de Mangabeira – João Pessoa –PB.

João Pessoa, 23 de março de 2016.
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br
Caraubas - PB, 01 de Março de 2016

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EN-
XOVAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br
Caraubas - PB, 14 de Janeiro de 2016

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 14 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMAGEM E SOM. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: 
no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br
Caraubas - PB, 16 de Março de 2016

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material 
descartável. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br
Caraubas - PB, 01 de Março de 2016

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 19 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br
Caraubas - PB, 01 de Março de 2016

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE CARAÚBAS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 34.800,00.

Caraubas - PB, 01 de março de 2016
PAULO BRANDÃO JOSÉ  DA SILVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANA CRISTINA ANDRADE NEVES - EPP - R$ 429.600,00. Caraubas - PB, 01 de março de 2016

PAULO BRANDÃO JOSÉ  DA SILVA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Farmaguedes 
Comercio de Prod. Farm. Med. e Hospitalares Ltda - R$ 92.283,90; LARMED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - R$ 192.981,30; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPOR-
TAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 179.629,12.

Caraubas - PB, 17 de Março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Farmaguedes Comercio de Prod. Farm. Med. e Hospitalares Ltda - R$ 15.573,00; 
LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - R$ 79.360,70; MEDICAL 
MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 16.047,80; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 4.293,60.

Caraubas - PB, 01 de março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE SORO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Farmaguedes Comercio de 
Prod. Farm. Med. e Hospitalares Ltda - R$ 13.200,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES - R$ 10.905,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 8.800,00.

Caraubas - PB, 02 de Março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FIOS 
CIRÚRGICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - R$ 4.697,28; NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 6.359,04.

Caraubas - PB, 02 de Março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CASA DO PROTÉTICO LTDA - R$ 39.327,20; MEDONTEC 
MANUT E REPAR EQUIP MEDICO HOSPIT E ODONTOLOGIO - R$ 28.205,53.

Caraubas - PB, 01 de março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
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: AQUISIÇÃO DE SUPRI-
MENTOS PARA LABORATÓRIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 19.300,76.

Caraubas - PB, 01 de março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
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: AQUISIÇÃO DE PNEUS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOCENTER COMERCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 28.656,00.

Caraubas - PB, 08 de Março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDINA MARIA DA SILVA - R$ 56.400,00; LUCINEIDE JOSÉ GENUÍNO 
FERREIRA 03977328484 - R$ 104.040,00.

Caraubas - PB, 11 de Março de 2016
PAULO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 012/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 07 de Abril de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: 
Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a 
manutenção das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 23 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

CAIQUE OLIVEIRA GONÇALVES – CNPJ/CPF Nº 102.405.044-02 Torna público que requereu 
àSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiuLicença Prévia nº 599/2016 
em João Pessoa, 17 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTOre-
sidencial com09(nove) quadras e166lotes Na(o) – Em FRENTE AO CONJ. HAB. PROF. TARCILIO 
PEREIRA,PERÍMETRO URBANO Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB.Processo: 
2015-007887/TEC/LP-2624.

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 013/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 07 de Abril de 2016 as 11h00min, tendo como objetivo: 
Sistema de registro de preços, para Eventual contratação de empresa especializada em shows 
pirotécnicos, destinada a fornecer fogos de artifícios ao município de Caldas Brandão; A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José 
Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações 
e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 23 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 002/2016, 
feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa      MILTON VIEGAS ME, CNPJ: 24.279.655/0001-09, 

no valor total de R$ 228.358,00 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais)
Do julgamento em favor da Empresa: MILTON VIEGAS ME/ CNPJ: 24.279.655/0001-09, no 

valor total de R$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
 São José dos Ramos - PB, 23 de Março de 2016.

Eduardo Gindre Caxias de Lima
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do Pregão Presencial 

Registro de Preço N.º 002/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação para a empresa: MILTON 
VIEGAS ME/ CNPJ: 24.279.655/0001-09, no valor total de R$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais).

 São José dos Ramos - PB, 23 de Março de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira
       

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de M. Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da Secretaria; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA - R$ 96.889,00; JUED COM. 
E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 335.173,20; ORTOSHOP COMÉRCIO 
LTDA - R$ 503.012,19; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 
70.020,00; SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - R$ 99.170,00.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para construção de parte da murada do Campo de Futebol com 
Bilheteria, conforme planilha orçamentária; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA 12108548483 - R$ 9.626,83.

Água Branca - PB, 22 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016 
OBJETO: Aquisição de Combustível Tipo Gasolina comum, Bio Diesel comum, destinados aos 

veículos de propriedade desta Prefeitura, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
do município de Manaíra/PB.  

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/15, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº , de 30 de 
Dezembro de 1899 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: 

Aquisição de Combustível Tipo Gasolina comum, Bio Diesel comum, destinados aos veículos de 
propriedade desta Prefeitura, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município 
de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- CÍCERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA.
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ, S/N - CENTRO - MANAÍRA - PB
CNPJ: 07.075.415/0001-73.
Valor: R$ 762.000,00.  

Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
 SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016 
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados as diversas secre-

tarias e Fundo Municipal de Saúde do Município de Manaíra/PB.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/15, de 02/01/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,   

R E S O L V E:   
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2016, que ob-

jetiva: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados as diversas secretarias e 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Manaíra/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 

- OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP.
ENDEREÇO: RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA, 1150 - NOSSA SENHORA DA PENHA - 

SERRA TALHADA - PB
CNPJ: 07.202.892/0001-52.
Valor: R$ 113.093,00.

 Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
 SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016 
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente e diversos, destinado as diversas secretarias e 

Fundo Municipal de Saúde do Município de Manaíra - PB. 
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/15, de 02/01/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, que 

objetiva: Aquisição de Material de Expediente e diversos, destinado as diversas secretarias e 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Manaíra - PB.; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: 

- EULÁLIA SILVA BEZERRA PALMEIRA.
ENDEREÇO: RUA PLÍNIO SALGADO, 318 - MANGABEIRA I - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 13.433.905/0001-05.
Valor: R$ 154.391,00. 

Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
 SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016 
OBJETO: Contratação de veículo destinado ao transporte de estudantes, que reside na zona 

rural deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, 
todas do município de Manaíra-PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/15, de 02/01/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, que 

objetiva: Contratação de veículo destinado ao transporte de estudantes, que reside na zona rural 
deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, todas do 
município de Manaíra-PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- MANOEL BARBOSA DOS SANTOS.
ENDEREÇO: SITIO LAGOA DO SERROTE, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 514040954-20.
Valor: R$ 38.733,00.

Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09005/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/000451
OBJETO: Contratação para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis 

Destinados a merenda escolar dos Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca a empresa JOÃO PESSOA 

MERCANTIL EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 15.155.318/0001-19, para comparecer na sala da 
Comissão Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, João 
Pessoa/PB, para renegociação de preços, no dia 29 de março de 2016 a partir das 11:00 horas.

João Pessoa, 23 de março de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição de Peixe 
inteiro congelado tipo Tainha; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRIPAL - FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA - R$ 23.750,00.

Serra da Raiz - PB, 18 de Março de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e o Decreto Municipal nº 724/05 de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na 
modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, no dia 08 de ABRIL de 2016 às 10:00 
horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS 
DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 23 de março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 24 de março de 2016Publicidade
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CPF/CNPJ....: 017438307/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            674,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016205
Responsavel.: JOAO BATISTA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 131727354-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.688,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015186
Responsavel.: LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 013404367/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015859
Responsavel.: LUIZ GONZAGA DE Q.04270371404
CPF/CNPJ....: 022001038/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016313
Responsavel.: MATEC MAT. EL. E DE CONSTR. 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018100267/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016465
Responsavel.: MARCUS VINICIUS ABREU DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 011732117-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.161,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014992
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.758,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016325
Responsavel.: MATEX IMP E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.194,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016330
Responsavel.: P E B COMERCIO VAREJ DE COMP 
INDUST
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,62
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014902
Responsavel.: RAIMUNDO NONATO DA LUZ AMORIM-
-EIREL
CPF/CNPJ....: 023316890/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.950,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016429
Responsavel.: SEVERINO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 136348874-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            148,94
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014877
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016389
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            866,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016209
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.298,07
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016459
Responsavel.: TARCISIO LUNA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 016321244-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013708
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            756,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010163
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.476,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010164
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.646,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010202
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010204
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.829,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013593
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,  24/03/2016
----------------------------------------

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.: ARY SILVIO CARBALLO FILHO
CPF/CNPJ....: 004828297/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016408
Responsavel.: AFONSO RODRIGUES LOPES
CPF/CNPJ....: 185086502-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.375,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015372
Responsavel.: ALLAN DICKSON MORENO DE 
AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 436841654-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.214,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014443
Responsavel.: ALTECC CONSTRU  ES E INCOR-
PORA  ES
CPF/CNPJ....: 011705521/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.784,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016223
Responsavel.: ANTONIO MARCELO DANTAS DE OLIV
CPF/CNPJ....: 069705833-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            266,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016357
Responsavel.: BARBARA BRUNA DA SILVA PEREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ....: 019451151/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            708,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016163
Responsavel.: CICAP CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ....: 022609933/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.115,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016080
Responsavel.: CARLOS EDUARDO BENEVIDES 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 044946144-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.825,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014642
Responsavel.: CEDINF
CPF/CNPJ....: 006079108/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016397
Responsavel.: CELSO GERMANO CARVALHO 
LACERDA
CPF/CNPJ....: 018624804/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.690,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016503
Responsavel.: FERNANDA DE ALBUQUERQUE SILVA
CPF/CNPJ....: 091953784-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.230,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015021
Responsavel.: FABIOLA DOS SANTOS SILVA AMARAL
CPF/CNPJ....: 065735904-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            486,07
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016237
Responsavel.: FABIO ANDRE LUCAS NUNES  ME
CPF/CNPJ....: 021530153/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             98,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016368
Responsavel.: FARMACIA CONFIANCA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 001320918/0001-80
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.486,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015198
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015897
Responsavel.: HELNILIZ G PEREIRA
CPF/CNPJ....: 744782143-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015905
Responsavel.: JOSE ROBERTO DE HOLANDA ME
CPF/CNPJ....: 015710464/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015939
Responsavel.: JL TRANSPORTE & LOGISTICA ME
CPF/CNPJ....: 020712598/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.366,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016334
Responsavel.: JESUS DEMOSTHENES SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 202869534-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.571,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014800
Responsavel.: JACKSON JACOB DE CARVALHO 
173479598

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PASSA-
GENS RODOVIARIAS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA PARA ATENDER 
ESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Esperança - PB, 15 de Março de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOSIÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 69.236,00; MARCELA ELIZABETE 
DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 117.391,00; MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO 
NOBREGA - R$ 33.184,00; THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 56.196,08.

Esperança - PB, 18 de Março de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 021/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de equipamentos hospitalares, escritórios, ar-condicionados, 

refrigeradores, informática, destinada as atividades da secretaria de saúde, deste município, conforme 
especificações do Edital e seus anexos.

ABERTURA: 11 de abril de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 23 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 019/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de consumo administrativo e expediente, desti-

nados as atividades do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I do Edital.

ABERTURA: 06 de abril de 2016 as 09:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 23 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 020/2016
OBJETIVO: Aquisição de caixões e urna funerária com e sem translado destinada á Secretaria 

de Ação Social para as pessoas carentes deste município, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 06 de abril de 2016 as 13:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 23 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e acessórios para 
veículos e máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 21 de Março de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Expediente. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 22 de Março de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 22 de Março de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos para 
doação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 22 de Março de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 09001/2016

PROCESSO N. 2015/126183
Objeto: Aquisição de 210 assinaturas impressas anuais do Jornal Correio da Paraíba para as 

Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Com base nas informações constantes do Processo nº. 2015/126183, referente à Inexigibilidade 

de Licitação nº. 09001/2016, bem como no Parecer emitido pela douta Assessoria Jurídica, em 
cumprimento aos termos do artigo 25, inc. I, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO 
O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. 09001/2016, referente à contratação da empresa 
CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº. 04.309.909/0001-
87, com o valor global de R$ 87.948,00 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais), para 
aquisição de 210 assinaturas impressas anuais, fundamentada no Art. 25, inc. I, 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, sob as penalidades da lei. 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 23 de março de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2016

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, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que, ora licitado em favor da EMPRESA: MSCJ COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.733.534/0001-
39 os itens 1, 4 e 6, perfazendo um valor global de R$ 54.530,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL 
QUINHENTOS E TRINTA REAIS) e em favor da EMPRESA: MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.733.534/0001-39 os itens 1, 4 
e 6, perfazendo um valor global de R$ 54.530,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E 
TRINTA REAIS) e em favor da empresa ART LIMP BRASIL LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº. 
13.186.075/0001-50 o item 7, perfazendo um valor global de R$ 2.940,00 (DOIS MIL NOVECENTOS 
E QUARENTA 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.

João Pessoa, 22 de Março de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de areia média para usos diversos da Administração Municipal. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00173/2016 - 21.03.16 
- ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS - R$ 231.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais para calçamentos de várias ruas de nosso muni-
cípio, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 4.4.90.51.01 
- Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00174/2016 - 21.03.16 - ANTONIO PEREIRA 
DOS ANJOS - R$ 145.000,00; CT Nº 00175/2016 - 21.03.16 - COMERCIAL DE FERRAGENS 
PAULO TOMAZ LTDA - R$ 137.900,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo menor preço, por item, no dia 11 de Abril de 2016 as 09:00 horas, tendo como obje-
tivo: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Jacaraú, na Rua Presidente 
João Pessoa, S/N, Centro – Jacaraú – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Jacaraú, 23 de Março de 2016.
Maria Marlene Silva do Nascimento 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA/PB torna público para conhecimento 
dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar Rural ou suas Organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução 
CD/FNDE nº 38/09. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias 
à participação poderá ser retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, sito à Av. Liberdade, 45 - Centro. A documentação de 
habilitação e os Projetos de Vendas deverão ser entregues a partir da data desta publicação até 
o dia 21/04/2016 das 08h00min às 12h00min horas no endereço supracitado. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 23 de março de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pres. da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços 
de transporte escolar. Data de abertura: 08/04/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 23 de MARÇO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 010/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de 
transportes diversos. Data de abertura: 08/04/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 23 de MARÇO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de hortifrutigranjeiros 
e carnes. Data de abertura: 08/04/2016 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de 
Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3346-1066.

Barra de Santana, 23 de MARÇO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para construção de parte da murada do Campo de Futebol 

com Bilheteria, conforme planilha orçamentária.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 10.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONSTRU-

ÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, RECR. E DE LAZER - 4490.51 
- OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e JOSÉ FABIO DA SILVA 

SOUSA 12108548483 - R$ 9.626,83
Água Branca - PB, 23 de Março de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA 12108548483

JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA
CPF: 121.085.484-83

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOSIÇÃO DE KITS A SEREM 

DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00016/2016.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00078/2016 
- 18.03.16 - ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 69.236,00CT Nº 00080/2016 - 
18.03.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 117.391,00CT 
Nº 00081/2016 - 18.03.16 - MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA - R$ 33.184,00CT Nº 
00082/2016 - 18.03.16 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 56.196,08

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição de Peixe inteiro congelado tipo Tainha.
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00008/2016.
Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios - FPM/ICMS/

Tributos) Dotação Orçamentária: 02030 - 08.244.0005.2009 - 3390.32.0000 - Material de Distri-
buição Gratuita.

Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016
Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00020/2016 - 21.03.16 - FRIPAL - FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA - R$ 23.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
Republicação do Extrato De Aditivo 
Motivo:  Correção do Prazo e a  Data de Assinatura. 
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO DE Nº 2.08.015/2015/CJ/SECOB/

PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF: 
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANES-
CENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E  SANEAMENTO BÁSICO  
NAS CASAS DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 
(CENTO E VINTE) DIAS.  FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, 
DA LEI 8666/93, TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. MANTENDO AS 
DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS 
ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO. DATA DE ASSINATURA: 29/11/2015. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
RODOVIARIAS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA PARA ATENDER 
ESTA EDILIDADE. ABERTURA: 15/03/2016 as 09:00. horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

Esperança - PB, 15 de Março de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais,  
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2016, que 

objetiva: Aquisição de Combustível Tipo Gasolina comum, Bio Diesel comum, destinados aos 
veículos de propriedade desta Prefeitura, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- CÍCERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA.
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ, S/N - CENTRO - MANAÍRA - PB
CNPJ: 07.075.415/0001-73.
Valor: R$ 762.000,00.
Publique-se e cumpra-se. 

 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais,  

R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2016, que 

objetiva: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados as diversas secretarias 
e Fundo Municipal de Saúde do Município de Manaíra/PB.; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP.
ENDEREÇO: RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA, 1150 - NOSSA SENHORA DA PENHA - 

SERRA TALHADA - PB
CNPJ: 07.202.892/0001-52.
Valor: R$ 113.093,00.
Publique-se e cumpra-se.  

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais,
 R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, que 

objetiva: Aquisição de Material de Expediente e diversos, destinado as diversas secretarias e Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Manaíra - PB.; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

 - EULÁLIA SILVA BEZERRA PALMEIRA.
ENDEREÇO: RUA PLÍNIO SALGADO, 318 - MANGABEIRA I - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 13.433.905/0001-05.
Valor: R$ 154.391,00.
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 GABINETE DO PREFEITO
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais,  
 R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, que 

objetiva: Contratação de veículo destinado ao transporte de estudantes, que reside na zona rural 
deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, todas do 
município de Manaíra-PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

 - MANOEL BARBOSA DOS SANTOS.
ENDEREÇO: SITIO LAGOA DO SERROTE, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 514040954-20.
Valor: R$ 38.733,00.
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS:

O Dr. JOSIVALDO FELIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de João Pessoa, 
Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da AÇÃO MONITÓRIA (Processo nº 0011518-
53.2013.815.2001), movida por DIOGO DE MEDEIROS LEITE contra ENPEC EMPRESA NACIO-
NAL DE PROJETO DE ENGENHARIA E COM LTDA. Como não foi possível ser (em) citados(s) 
o (s) promovidos (s), por se encontrar (em) em lugar incerto e não sabido, fica, através deste, 
CITADO a ENPEC EMPRESA NACIONAL DE PROJETO ENGENHARIA E COM LTDA, CNPJ 
04.302.721/0001-07, para pagar o valor cobrado de R$ 432.400,00 (quatrocentos e trinta e dois 
mil e quatrocentos reais), no prazo de 15 dias ou ofertar embargos, querendo. E, para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz 
de Direito a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado em jornal de grande circulação local, 
bem como, afixado no fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 
05 dias de mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis (2016). Eu, ______ , Técnico Judiciário, 
o digitei  e subscrevi.

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
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COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016
Registro CGE Nº. 16-00191-7
RATIFICO o procedimento de Dispensa de Licitação nº 002/2016, referente à aquisição de parafu-

sos tipo estojo para as atividades de manutenção em Estações de Redução de Primária e Medição, 
Estações de Redução Secundárias, Conjuntos de Regulagem E medição e Caixas de Válvula ne 
Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) da PBGÁS, de acordo com as exigências contidas 
no Anexo 2 – Termo de Referência, no valor total de R$ 31.457,80 (trinta e um mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
João Pessoa, 23 de março de 2016.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 14 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando 

do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 004/2016, Processo nº 2016.02.007, ADJUDICA-
MOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: FÁBIO LENADRO DE MÉLO NEVES 
CNPJ: 13.221.600/0001-21 -Lote II Valor Total  R$ 53.880,00 (Cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta 
reais);  COMERCIAL ITAMBÉ LTDA CNPJ: 02.775.367/0001-02 - Lote I Valor Total  R$ 275.212,50 
(Duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Araçagi - PB, 17 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor das Empresas FÁBIO LENADRO DE MÉLO NEVES CNPJ: 13.221.600/0001-

21 -Lote II Valor Total  R$ 53.880,00 (Cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais);  COMERCIAL 
ITAMBÉ LTDA CNPJ: 02.775.367/0001-02 - Lote I Valor Total  R$ 275.212,50 (Duzentos e setenta 
e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 17 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

       
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  037/2016
Araçagi-PB, 18 de Março de 2016.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 004/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E FRIOS, PÃES, DESTINADOS À 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

CONTRATADO: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA 
CNPJ: 02.775.367/0001-02
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 231.106,00 (Duzentos e trinta e um mil cento e seis reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.070 – Secretaria de Educação, Cultura, desporto e turismo – 02070.12.361.0251.219 – Ma-

nutenção do Prog. Nacional de Alimentação escolar-PNAE – 3390.30.000 – Material de Consumo.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

PREFEITO
CONTRATANTE

COMERCIAL ITAMBÉ LTDA 
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  038/2016

Araçagi-PB, 18 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 004/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E FRIOS, PÃES, DESTINADOS À 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

CONTRATADO: FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME, 
CNPJ: 13.221.600/0001-21
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 44.675,00 (Quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.070 – Secretaria de Educação, Cultura, desporto e turismo – 02070.12.361.0251.219 – Ma-

nutenção do Prog. Nacional de Alimentação escolar-PNAE – 3390.30.000 – Material de Consumo.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

PREFEITO
CONTRATANTE

FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME
CONTRATADO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por Lote, às 11:00 horas (horário local) 
do dia 08 de Abril de 2016, objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM 
ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE PEÇAS E 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  A 
sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebas-
tião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo 
Fone: (083) 3622-1085

Capim, 23 de Março de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016

A Prefeitura Municipal de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação 
na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00hs (horário local) do dia 08 
de Abril de 2016, objetivando a realização REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS SECRE-
TARIAS DESTE MUNICIPIO.  A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 
Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 23 de Março de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016

A Prefeitura Municipal de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação 
na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 16:00hs (horário local) do dia 08 
de Abril de 2016, objetivando a realização REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.  A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal 
de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 23 de Março de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2016
SEGUNDA CHAMADA

A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 14:00 horas do dia 11 de Abril  de 2016, licitação modalidade, Pregão Presencial, MENOR PREÇO 
POR ITEM, para Contratação de Empresa para fornecimento de  refeições tipo “quentinhas” para 
atender a demanda das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no 
orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 
12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: 
licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 23 de Março de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIAPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00012/2016, cujo objeto é Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos perten-
centes e a disposição do Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedor:

- FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - CNPJ Nº 03.517.351/0001-62, vencedora de todos os itens, 
totalizando o valor global de R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais).

PEDRA BRANCA-PB, 21 de março de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
Nº. CONTRATO 000021/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA - ME
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais.
Valor estimado: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Vencedora com o percentual de 

4,5% (quatro e meio por cento)
Data do Contrato: 23 de março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º. 0002/2016

Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais.
Vencedores: 
- ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA - ME, com o valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento 

e Cinquenta Mil Reais), com o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 

Lei 8.666/93, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo 
de contrato, nos termos da lei.

Pedra Branca-PB, 21 de março de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE CNPJ  17.489.702/0001-
83 ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINARIA EDITAL  DE 1ª, 2ª e 3ª  CONVOCAÇÃO O Presidente da 
Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social; CONVOCA os associados que nesta data somam 35, em pleno gozo de seus 
direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da 
Associação dos Trabalhadores do Assentamento Rick Charles, Zona Rural Conde/PB no dia 
03/04/2016. A Assembleia Geral Ordinária, realizar-se-áem primeira convocação às 13:00 horas, 
com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, às 14:00 horas em segunda convocação ,com 
a presença de metade mais um dos associados e às 15:00 horas em terceira e ultima convocação 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 
Prestação de Contas do exercício social de 2015 compreendendo o relatório da gestão, Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos e Parecer do Conselho 
Fiscal; Destinação das Sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício de 2015; Eleição do 
Conselho Fiscal; Outros Assuntos de Interesse SocialConde – PB, 22 de março de 2016. JOSUEL 
DOMINGOS DOS SANTOS.Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do 
tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 11 de 
Abril de 2016 as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR-CONDICIONADOS MODELO SPLIT, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-
CÍPIO E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 013/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 11 de Abril de 2016 as 13:30 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS 
DISCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 23 de Março  de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 014/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 11 de Abril  de 2016 as 15:30 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO 
CAPACIDADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES, DEMAIS 
ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE.  A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 004/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e aná-
lise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 14 de Março de 
2016 as 13:34 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , 
foram vencedores: as Empresas: FÁBIO LENADRO DE MÉLO NEVES  CNPJ: 13.221.600/0001-21 
-Lote II Valor Total  R$ 53.880,00 (Cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais);  COMERCIAL 
ITAMBÉ LTDA CNPJ: 02.775.367/0001-02 - Lote I Valor Total  R$ 275.212,50 (Duzentos e setenta 
e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Araçagi, 16 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00036/2015 – Pregão Presencial n° 00013/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Riachão/PB e Ricardo Guerra Informática – EPP – CNPJ Nº 

03.500.830/0001-76.      Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de locação 
de softwares, destinados a atender as necessidades da Administração Municipal - Riachão/PB. 
O Aditivo corresponde à prorrogação contratual por mais 01 (um) ano, ou seja, 27/03/2016 até 
27/03/2017, para continuar atendendo as necessidades das Secretarias do Município de Riachão/
PB com os Softwares (Folha de Pagamento, Doação, Tributos, Tesouraria e Frota de Veículos). O 
valor do referido contrato passa de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) para o valor de R$ 
84.000,00 (Oitenta e Quarto Mil Reais). Assinatura do Aditivo Contratual: 23/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PEDRAS PARALELEPÍPE-
DOS PARA MEIO-FIO E CALÇAMENTO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do 
dia 11/04/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 23 de março de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de locação de 

equipamentos para coleta de residuos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Esportes.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 07/03/2016.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – Publicado em 23/03/2016
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00020/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRO-ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MÓVEIS. ABERTURA: 23/03/2016 as 08:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. FÁBIO MOURA DE MOURA – Prefeito. DATA: 23/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MÓVEIS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Riachão - PB, 23 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço assessoria técnica no Programa 

de Atenção Básica do Município para na alimentação, consolidação, acompanhamento e validação 
da produção das ações e serviços públicos de saúde nos sistemas do governo federal. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 08/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - 
São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Março de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a diversas secretarias 

do município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 08/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Março de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS ELETRO-ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MÓVEIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 23 de Março de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ADJANE DA SILVA PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 09.360.717/0001-19 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa 
nº 558/2016 em João Pessoa, 14 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra 
experimental de feldspato numa área total de 81,14ha, onde a área de lavra é de 3 ha, referente 
ao processo DNPM nº 846.130/2014. Na(o) – FAZENDA ALMAS  Município:  SÃO MAMEDE – UF: 
PB. Processo: 2016-000571/TEC/LOP-0293.

J. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, Inscrita no CNPJ sob Nº 24.512.253/0001-02 Torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente as Licenças Prévia e de Instalação, para 
Construção de um prédio multifamiliar, situado à Rua Maria Estelina de Oliveira, QD 064, LOTE 
124 – Loteamento Portal do Colinas II, Gramame – João Pessoa – PB.

J. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, Inscrita no CNPJ sob Nº 24.512.253/0001-02 Torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente as Licenças Prévia e de Instalação, para 
Construção de um prédio multifamiliar, situado à Rua Maria Estelina de Oliveira, QD 064, LOTE 
134 – Loteamento Portal do Colinas II, Gramame – João Pessoa – PB.

MARINA FORMOSA ARTIGOS NÁUTICOS LTDA, CNPJ Nº 40.955.866/0001-70 torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para Guarda de Embarcações, situado à Rua Monsenhor José da Silva Coutinho, 
S/N - Praia Formosa - Cabedelo/PB.

RENOVA ENERGIA S/A  - CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74,  torna público que à SUDEMA – Su-
perintendência  de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2314/2015 
em João Pessoa, 22 de outubro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividades de: Instalação e ope-
ração de torre anemométrica (para medição de ventos) – CAC-EPE 04 – Sítio Torres, município de 
Catingueira – PB. Na (o) – Município: CATINGUEIRA – UF:PB. PROCESSO; 2015-003077/TEC/
AA-3468. Republicado por Incorreção. 
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