
R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2016 123 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Ano CXXI1I
Número 049

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

A UNIÃO  

AlterAções NA legIslAção  

 PÁGInA 3

Militantes petistas 
marcam novo protesto

Mais de 42 mil paraibanos apoiaram a campanha “10 
Medidas contra a Corrupção”, que propõe ações de 

combate à impunidade. Em todo o País, foram 
2 milhões de assinaturas.  PÁGInA 3

Seleção quer superar a derrota de 2008 no Estádio Defensores del Chaco.  PÁGInA 20

Brasil enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa 2018 

Foto: DivulgaçãoFoto: Cuba Debate
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23o  Mín.

34o  Máx.
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DÓLAR    R$ 3,625  (compra) R$ 3,625  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,480  (compra) R$ 3,770  (venda)
EURO   R$ 4,058  (compra) R$ 4,063  (venda)

l estado democrático de direito é debatido na Assembleia. Página 4
 
l Hospitais registram 221 acidentes de motos no feriadão. Página 6
 
l PM prende 98 suspeitos de tráfico e homicídios no estado. Página 7
 
l tre condena lucélio Cartaxo por propaganda irregular. Página 8
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 PÁGInA 5

PBTur divulga atrativos 
em evento internacional

Paraibanos assinam 
lista contra corrupção

Água acumulada no antigo pré-
dio do INSS, no Centro da capi-
tal, cria um ambiente favorável 
para o Aedes aegypti. PÁGInA 8

O governador Ricardo Coutinho e o presidente do TRT-PB, desembargador 
Ubiratan Delgado, discutiram ontem a abertura de parcerias.  PÁGInA 3

Artesãs

A mostra “Paisagens Oní-
ricas” reúne obras de Ivan 
Freitas, Alberto Moreira e 
Cristina Strapação na Gamela 
Galeria de Arte.  PÁGInA 21

Feira será 
aberta hoje

o mar é tema de 
exposição em JP

Tela da paranaense Cristina Strapação

Cooperação
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A Feira da Mulher 
Artesã segue até a pró-
xima 5ª feira no pátio 
da Empresa Paraibana 
de Turismo.

PÁGInA 8

Perigo da dengue em 
prédios abandonados

Estado e TRT estreitam relações
Foto: Francisco França/Secom-PB
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A atual crise econômica, caracte-
rizada pelo encolhimento do PIB, pela 
alta da inflação e pelo ascendente ín-
dice de desemprego, atinge a todos os 
brasileiros, mas os seus efeitos mais 
perversos se concentram na camada 
mais pobre da população, que não dis-
põe de reservas, não tem como se livrar 
da carestia e vive em permanente inse-
gurança quanto ao dia de amanhã. Con-
sequência de todo este quadro: o Brasil 
vive, nos dias de hoje, o pior momento 
do mercado de trabalho em quase duas 
décadas e caminha para um recorde 
histórico de destruição de vagas, se-
gundo economistas de mercado e do 
próprio governo.

Os dados mostram que o país já su-
perou a marca dos milhões de postos 
formais extintos em doze meses, a maior 
eliminação de vagas observada desde 
1996, quando teve início a série histó-
rica do Ministério do Trabalho. E o pior 
é que, segundo as projeções, a recessão 
acentuada neste ano indica que a des-
truição de postos de trabalho deve pros-
seguir acelerada e causar ainda mais de-
semprego. No caso das demissões, o pior 
resultado havia sido em 1998, durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso.

Nada, no entanto, é tão ruim que 
não possa piorar. Segundo recente 
pesquisa de emprego do IBGE, divul-
gada na semana passada, os traba-
lhadores com ensino médio completo 
ou escolaridade superior tiveram em 
2015 perda salarial proporcionalmen-
te maior do que as pessoas com me-
nos anos de estudo, nas seis maiores 
regiões metropolitanas. Com a oferta 
de emprego mais restrita na crise, os 
profissionais com mais instrução acei-
taram salários mais baixos e funções 
de menor qualificação para conseguir 

novo trabalho, dizem economistas.
O cenário sombrio para os traba-

lhadores com carteira assinada é com-
partilhado por analistas de mercado e 
também aceito por economistas dentro 
do próprio governo. Relatório sobre o 
mercado de trabalho feito pelo Ipea, ór-
gão vinculado à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da Repú-
blica, afirma que frente à intensificação 
da crise “é possível que o ano de 2016 
provoque uma destruição ainda maior 
de postos de trabalho. Para um pai e/
ou mãe de família, que têm obrigações 
inadiáveis para manter os seus lares, 
nada assusta mais do que o desemprego. 

De acordo com os levantamentos 
mais recentes, a diferença entre as ad-
missões e as demissões está cada vez 
mais negativa, interrompendo uma 
série histórica com resultados posi-
tivos no acumulado em 12 meses. A 
análise anual é importante, pois ajuda 
a minorar os efeitos sazonais e torna 
a avaliação mais precisa. Mesmo com 
a crise global de 2008, que foi acom-
panhada de uma onda de demissões, o 
país seguiu gerando empregos. O pico 
foi alcançado em agosto de 2010, últi-
mo ano do governo Lula, quando 2,8 
milhões foram criados em doze me-
ses. O quadro agora, lamentavelmente, 
parece muito mais complicado. O ano 
de 2015 trouxe um agravante para 
os de terceira idade: a vida mais cara. 
Enquanto a população em geral sofre 
com o aumento dos preços, para essa 
parcela o aperto tem sido mais intenso 
e é o maior dos últimos 12 anos. Para 
eles que precisam de um bom plano de 
saúde, de alimentação adequada e, em 
muitos casos, de uma quantidade sig-
nificativa de remédios, o dragão não 
perdoa e está cada vez mais feroz.

Editorial

Crise, inflação e desemprego
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O diretório do PMDB de João Pessoa 
projeta eleger seis vereadores nas 
eleições de outubro. A considerar o de-
sempenho da legenda em 2012, quan-
do elegeu apenas dois representantes 
– João Almeida e Fernando Milanez, 
que já deixaram o partido – a meta 
não parece muito realista. A legenda 
tem 41 pré-candidatos, de acordo com 
o diretório municipal.    

UNInforme

COntRA A CORRupÇÃO CRImInAlIzAÇÃO 

QuEm pRECISA DE 35 pARtIDOS?

Até a próxima sexta-feira, 
estão abertas as inscrições 
para a seleção do mestra-
do do Programa de Pós-
-Graduação em Gestão nas 
Organizações Aprendentes 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Convênio 
entre a Universidade e a 
Procuradoria Geral de Jus-
tiça vai disponibilizar 10 
vagas para membros e ser-
vidores do Ministério Públi-
co da Paraíba. 

Lançada em 27 de julho de 
2015, a campanha 10 medi-
das Contra a Corrupção será 
entregue hoje em cerimô-
nia no Congresso Nacional. 
Coordenada pela Câmara 
de Combate à Corrupção do 
Ministério Público Federal, a 
campanha superou a marca 
de 2 milhões de assinatu-
ras, um recorde em termos 
de projetos de lei de inicia-
tiva popular. Na PB, teve 42 
mil assinaturas.

A campanha, que não tem 
vínculo partidário, propõe 
alterações na legislação 
para coibir e punir com mais 
rigor os crimes de corrup-
ção. As assinaturas vão 
viabilizar 20 projetos de lei 
que já estão no Congresso, 
mas que estavam parados 
no Congresso. Entre outros 
pontos, prevê a celeridade 
nas ações de improbidade 
administrativa e a crimina-
lização do caixa 2.

Artigo

A parábola do Samaritano

Está aí uma das mais belas parábolas 
narradas por Jesus. A parábola do Bom 
Samaritano. E, aqui para nós, não há ins-
trumento didático mais atraente do que a 
parábola. 

Jesus foi um grande contador de pará-
bolas. Duas delas são famosas: a do bom 
Samaritano e a do filho pródigo, que aban-
donou o lar paterno para voltar arrepen-
dido. Esta última está narrada num qua-
dro de Rembrandt, que vimos lá no museu 
Hermitage, em São Petersburgo.

Mas, vamos à do Bom Samaritano. Pa-
rábola que nasceu da pergunta que os dis-
cípulos fizeram a Jesus - “Mestre, quem é 
o meu próximo?” - pois, Jesus falava muito 
do amor ao próximo, e seus seguidores não 
entendiam bem. E a parábola foi a resposta:

Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó, cidade comercial e de grande movi-
mento. Aconteceu que esse homem foi as-
saltado pelos bandidos, deixando-o aban-
donado e ferido à margem da estrada. 

Primeiro, passou um sacerdote e se 
afastou do homem ferido, decerto com 
medo, e continuou a sua caminhada. O 
que não é de se estranhar, porquanto, 
não se sabia se havia outros bandidos 
por perto. Não nos cabe julgar o proce-
dimento desses religiosos. Cada qual se 

ponha no lugar deles. 
Depois passou um levita, homem 

também religioso, ligado aos seguidores 
de Levi, que, segundo está no Evangelho, 
“passou ao largo”, ou seja, de longe.

Aconteceu que um samaritano, que 
era um tipo mal visto pelos judeus, não 
pensou duas vezes. Sentiu a dor do outro. 
Compartilhou com ele. Tratou de suas feri-
das, lavando-as com vinho e azeite. 

Mas não ficou nisso só não. O samari-
tano terminou levando o ferido para uma 
hospedaria, se responsabilizando por to-
das as despesas. Ele fez a caridade com-
pleta: sentiu a dor do outro e agiu em seu 
favor. A parábola, que começa com uma 
pergunta, termina com uma resposta. 

“Quem é meu próximo?” Aquele que 
está no seu caminho, que você, na sua 
pressa de viver, não o vê... 

E Jesus foi taxativo: “Ama ao teu pró-
ximo como a ti mesmo”. Que lição difícil... 

Muita gente não sabe ainda o que vem 
a ser caridade. Andou bem o Espiritismo, 
erigindo como seu lema maior: “Fora da 
Caridade não há salvação”.  E o que é ca-
ridade? Quer ver uma definição muito ba-
cana, para mim, completa?: “Benevolência 
para com todos, indulgência com as faltas 
alheias e perdão pelas ofensas”.

Ele fez a caridade completa: sentiu a dor do outro e agiu em seu favor. A 
parábola, que começa com uma pergunta, termina com uma resposta.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br
EIS A pROjEÇÃO

uFpB E mp

CpI DA lAgOA: OpOSIÇÃO EntRA hOjE nA juStIÇA
O que informou a coluna, na semana passada, deverá ser concretizado hoje. A bancada de oposição 
da Câmara Municipal de João Pessoa vai entrar hoje com mandado de segurança na Justiça para 
garantir a instalação da CPI da Lagoa, que tem fato determinante: relatório da Controladoria Geral 
da União (CGU), que apontou desvio de R$ 9,6 milhões na obra. Vereadores acusam a Presidência 
da Casa de fazer manobras para inviabilizar a instalação. 
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Hoje, dia em que Diretório Nacional do PMDB decide se 
deixa o governo Dilma, a grande expectativa é saber 
se os ministros do partido vão comparecer ao evento. 
Ontem, Henrique Alves (Turismo), Helder Barbalho 
(Secretaria de Portos) Marcelo Castro (Saúde), Celso 
Pansera (Ciência, Tecnologia e Inovação), Eduardo 
Braga (Minas e Energia) e Mauro Lopes (Secretaria de 
Aviação Civil) disseram que ficam com o governo.    

DIzEM qUE FICAM

É ponto pacífico entre aqueles que 
analisam, criticamente, a política 
brasileira no campo da academia, 
os cientistas políticos, e entre os 
jornalistas que, do mesmo modo 
analítico, atuam na cobertura dos 
fatos relacionados às gestões do 
Executivo, nas esferas federal, es-
tadual e municipal: as alianças dei-
xaram de ser pautadas, há muito, 
pelas convergências ideológicas, 
em sua maioria, e passaram a ser 
celebradas mais pela intenciona-
lidade de manutenção de uma he-
gemonia do poder de plantão. No 
microcosmo brasileiro, o pluripar-
tidarismo que caracteriza o nosso 
modelo político, disso cada vez me 
convenço, cria as condições ideais 
para essa deformação. Não é uma apreciação severa, radicalizada. Tenho a convicção, particularís-
sima, de que não precisamos de trinta e cinco partidos políticos para representar a nação brasilei-
ra. Temos modelos de gestão propostos diferenciados em igual número? Pelo discurso propagado 
na propaganda política gratuita em rede nacional de televisão a que cada legenda tem direito, nem 
preciso responder. A ironia dessa situação é que incautos, não mal intencionados, e espertalhões, 
bem municiados de intenções ilícitas, têm a mesma justificativa para defender o pluripartidaris-
mo: somos uma democracia, os grupos organizados têm o direito de dar voz à sua convocação. Na 
prática, são iguais, assemelhados e indissociáveis. Quem precisa de trinta e cinco partidos? 

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
joanildo mendes

FOTO: Divulgação 
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“10 Medidas Contra a Corrupção” 
supera meta e vai ao Congresso

A Campanha 10 Me-
didas contra a Corrupção 
superou dois milhões de 
assinaturas de cidadãos 
que apoiam as sugestões 
de alterações legislativas 
propostas pelo Ministério 
Público Brasileiro para 
prevenir e aprimorar o 
combate à impunidade e 
à corrupção. Essa marca 
é a maior já obtida para 
apoiar um projeto de ini-
ciativa popular.

O Projeto de Lei (PL) 
2.710/92 – considerado 
o primeiro de iniciativa 
popular – , que criou o 
Fundo Nacional de Habi-
tação de Interesse Social, 
recebeu apoio de mais de 
1 milhão de pessoas. O PL 
4.146/1993, que tornou 
mais rigorosa a Lei de 
Crimes Hediondos, após 
campanha liderada pela 
autora Glória Perez, que 
teve a filha brutalmente 
assassinada, coletou 1,3 
milhão de assinaturas. Já 
o projeto que deu origem 
à Lei 9.840/99, que auto-
riza a cassação do regis-
tro da candidatura ou do 
diploma de políticos que 
praticarem as irregulari-
dades previstas, reuniu 

mais de 1 milhão de assi-
naturas.

Os dados são do Movi-
mento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral (MCCE), 
que lutou pela aprovação 
da Ficha Limpa. Criado 
com o intuito de comba-
ter a corrupção eleitoral, 
o projeto de iniciativa po-
pular contou, em 2010, 
com 1,3 milhão de assi-
naturas. A proposta alte-
rou a Lei Complementar 
64/1990, incluindo hipó-
teses de inelegibilidade 
que visam proteger a pro-
bidade administrativa e a 
moralidade no exercício 
do mandato.

Depositária de todas as 
assinaturas coletadas pela 
campanha 10 Medidas até 
o momento, a Câmara de 
Combate à Corrupção do 
Ministério Público Federal 
(MPF) restituirá o material 
a sua legítima portado-
ra, a sociedade civil, nesta 
terça-feira, 29 de março. O 
ato de entrega simbólica 
acontece às 14h, na sede 
da Procuradoria-Geral da 
República, em Brasília. O 
evento é aberto ao público.

A ideia é que o enca-
minhamento das propos-
tas ao Congresso Nacio-
nal seja feita pela própria 
sociedade, principal res-
ponsável pela mobiliza-
ção dos voluntários que 

coletaram os mais de dois 
milhões de assinaturas 
em todo o País. Em oito 
meses, mais de 1.016 ins-
tituições – entre igrejas, 
universidades, associa-
ções, estabelecimentos 
comerciais, empresas e 
organizações não gover-
namentais – declararam 
apoio formal à campanha. 

As 10 medidas reú-
nem 20 propostas de al-
terações legislativas que 
visam aprimorar a legis-
lação brasileira de com-
bate à corrupção. Busca-
-se, entre outros ajustes, 
a criminalização do en-
riquecimento ilícito, au-
mento das penas e crime 
hediondo para corrupção 
de altos valores, celeri-
dade nas ações de impro-
bidade administrativa, 
reforma no sistema de 
prescrição penal, respon-
sabilização dos partidos 
políticos e criminalização 
do caixa 2.

Depois do ‘Dia D’ lo-
cal, realizado no dia 22 
de março, por entidades 
que compõem o Fórum 
Paraibano de Combate à 
Corrupção (Focco-PB), a 
Paraíba fechou a campa-
nha com a contribuição 
de mais de 42 mil assina-
turas.

Saiba mais em: 
www.10medidas.mpf.mp.br

Nessa segunda-feira 
(28), o Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) deu início à 
campanha para o alista-
mento do Jovem Eleitor, 
em parceria com o TSE. A 
finalidade da campanha 
é  convocar jovens de 16 
e 17 anos para participar 
das eleições, mesmo com 
o voto sendo facultativo. 
A ideia é despertar o inte-
resse nos jovens de exer-
cerem a cidadania. Essa 
campanha está sendo rea-
lizada para as eleições de 
2016 e acontecerá até o 
dia 1 de abril.

Fazendo parte da 
campanha nacional do 
TSE, a II Semana de Alis-
tamento do Jovem Elei-

tor e vai até a sexta-feira 
(1). A primeira Semana 
de Alistamento aconteceu 
no período de 16 a 20 de 
novembro de 2015. A in-
tenção é aumentar a ade-
são dos jovens, já que na 
última eleição o índice 
do eleitorado dessa faixa 
etária diminuiu 30%.

O presidente do 
TRE-PB, desembargador 
José Aurélio da Cruz ade-
riu à campanha do TSE,  e 
declarou: “É essencial que 
o jovem, com seu pensa-
mento crítico, participe 
politicamente na escolha 
de seus representantes. 
Nosso Tribunal está in-
cluso nessa empreitada, 
o voto é facultativo para 
adolescentes entre 16 e 

18 anos, mesmo assim, 
permitir a participação de 
jovens na escolha de seus 
representantes significa 
incluí-los no debate sobre 
políticas públicas dentro 
do processo eleitoral pa-
raibano.”

TRE-PB inicia campanha para 
alistamento do “Jovem Eleitor”

PARCERIA COM O TSE

FOTO: Divulgação/ALPB

“O que está em jogo é muito mais que a defesa do governo federal”, ressaltou o deputado

Assinaturas da campanha 
liderada pelo MPF endossam 
novo anteprojeto de lei 

O governador Ricardo Couti-
nho recebeu, na tarde dessa segun-
da-feira (28), na Granja Santana, a 
visita do presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da Paraíba, de-
sembargador Ubiratan Moreira Del-
gado. Na ocasião, eles conversaram 
sobre o estreitamento da relação 
entre o Governo do Estado e o TRT, 
bem como falaram sobre a atual 
situação de crise nacional e outros 
assuntos ligados à área econômica 
e de segurança. O procurador-geral 
do Estado, Gilberto Carneiro, tam-
bém participou da reunião. 

Durante a visita, o governador 
enfatizou que o relacionamen-
to institucional do Governo do 
Estado com o Tribunal Regional 
do Trabalho é muito positivo e a 
cooperação sempre traz benefí-
cios para a sociedade. “Esta visita 
amplia o diálogo entre os órgãos 

e abre possibilidades para coope-
rações futuras visando o benefício 
da população”, disse.

O presidente do TRT, desem-
bargador Ubiratan Moreira Del-
gado, destacou que encontros 
como o ocorrido nessa segunda-
feira com o governador são re-
levantes para a boa manutenção 
das relações entre os poderes. 
“Esta é uma parceria necessária, 
já que os órgãos públicos devem 
se relacionar institucionalmente 
de forma positiva, como um todo. 
Quando os poderes não se inter-
ligam quem fica prejudicada é a 
população. Então o maior objeti-
vo dessa visita é aumentar a apro-
ximação entre o TRT e o governo 
de forma institucional, visando às 
ações de interesse comum e em 
prol do serviço público”, afirmou 
Ubiratan Delgado.   

Ricardo discute parcerias 
com presidente do TRT-PB

RELAÇÕES ENTRE PODERES

No encontro, o governador Ricardo Coutinho destacou a cooperação entre os poderes

No próximo dia 31 
acontecerá novamente em 
todo o país, manifestações 
contrárias à tentativa de 
impeachment contra a 
presidenta Dilma. Em João 
Pessoa, junto com ativida-
des culturais, os manifes-
tantes ocuparão o Ponto 
de Cem Réis.

Para o vice-presidente 
do PT de João Pessoa, de-
putado estadual Anísio 
Maia, as forças populares 
estão nas ruas em favor da 
democracia. “O que está 
em jogo é muito mais do 
que a defesa do governo 
federal. Na verdade, é a 
democracia que  está em 
jogo. Falar em impeach-

Anísio convoca militância 
às ruas contra impeachment

PELA DEMOCRACIA

ment sem nenhuma  prova, 
nem mesmo acusação con-
tra a presidente é na ver-
dade um golpe de Estado”, 
afirmou.

Para Anísio Filho, as 
forças políticas que perde-
ram as eleições em 2014 
não querem esperar novas 
eleições e, com apoio da 
grande mídia e de parcelas 
do Judiciário, estão parali-
sando o país há mais de um 
ano. “Estão tentando criar 
uma comoção contra o go-
verno e contra o PT. A luta 
contra a corrupção é ape-
nas uma desculpa esfarra-
pada para abreviar o man-
dato da presidenta Dilma, 
com um processo ilegítimo 

conduzido pelo presidente 
da Câmara, este sim com-
provadamente envolvido 
com ilícitos”, argumentou 
o dirigente.

“Quem realmente é 
contra a corrupção são as 
forças populares, que não 
são massa de manobra da 
Rede Globo e denunciam 
abertamente a influência 
do capital privado na po-
lítica, até porque não há 
corruptos sem corrupto-
res. As manifestações da 
direita não são contra a 
corrupção, são contra o 
PT e contra todas as me-
lhorias conquistadas pelo 
povo nos últimos 12 anos”, 
concluiu.

“É essencial 
que o jovem, 
com seu 
pensamento 
crítico, 
participe 
politicamente 
na escolha”

FOTO: Francisco Franca/Secom-PB
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Políticas

Audiência Pública discute Estado 
democrático de direito na ALPB
Deputados estaduais 
denunciaram tentativa 
de golpe civil no Brasil

Com o objetivo maior de 
denunciar que os brasileiros 
estão sendo vítimas de uma 
tentativa de um golpe civil 
que pretende esmagar o Es-
tado de direito democrático 
do País, foi realizada ontem 
no Plenário José Mariz da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba uma audiência pública 
sobre o “Estado Democrático 
de Direito e sua Importância 
para a Garantia dos Direi-
tos Civis Humanos e Funda-
mentais”. A meta do evento, 
segundo a deputada Estela 
Bezerra foi promover uma 
reflexão e uma denuncia con-
tra um golpe que precisa ser 
combatido. “Um golpe que 
está colocando a sociedade 
em risco de um novo perío-
do de autoritarismo, com o 
apoio total da Rede Globo”.  

A propositura da audi-
ência pública foi da deputada 
estadual Estela Bezerra, em 
parceria com os deputados 
Anísio Maia, Frei Anastácio 
e Jeová Campos, e a partici-
pação de professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
Movimento Frente Brasil Po-
pular, Comissão Pastoral da 
Terra, Movimento Juventude, 
Movimento Indígena, Movi-
mento dos Estudantes Se-
cundaristas e diversos outros 
segmentos da sociedade civil.

Para a deputada Estela 
Bezerra, “estamos vivendo a 
expansão do movimento fas-
cista, estamos vendo o des-
respeito aos trâmites jurídi-
cos, estamos vendo criação de 
factóides que se transformam 
em verdade pelas vezes que 
são repetidas de forma distor-
cida, mas a lista da Odebrecht 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Fotos: Divulgação/ALPB

veio como um balde de água 
fria em cima dos golpistas. 
Agora eles se voltam para um 
processo de impeachment ba-
seado em cima de pedaladas 
fiscais que não é crime de dolo 
contra o País”.

“Você pedir para que os 
bancos, que são instituições 
públicas como o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica an-
tecipem o pagamento do Bol-
sa Família e do Crédito Rural 
não é crime em nenhum lugar 
do mundo, e os presidentes 
anteriores agiram da mesma 
maneira. Ao mesmo tempo, o 
movimento que está movendo 
o processo de impeachment, 
está todo na lista da Ode-
brecth desviando o dinheiro 
público para se eleger”, escla-
receu a deputada, enfatizando 
que esta “é a representação 
que temos na Câmara Federal 
mais comprometida com os 

interesses econômicos. Eles 
não têm o direito de fazer com 
que o País perca o processo 
democrático brasileiro”.

Sobre a postura do gover-
nador Ricardo Coutinho neste 
episódio, Estela Bezerra afir-
mou que acompanha a postura 
de Ricardo e disse que ele tem 
uma responsabilidade a mais 
do que todos, principalmente 
para garantir a governança e 
a governabilidade. “Você não 
pode ter um País instável poli-
ticamente e ter uma economia 
estável. A estabilidade política 
tem entre outras coisas, que 
gerar a estabilidade econô-
mica e o governador Ricardo 
Coutinho luta para mover o 
Estado, para que o Estado seja 
generoso com seu povo e ele 
tem conseguido fazer isso”, 
disse Estela complementando 
que a postura do governador é 
correta como gestor. 

O deputado Frei Anastá-
cio está preocupado com as 
decisões que estão sendo to-
madas pelo PMDB, segundo 
ele, um partido que sempre 
mamou nas “tetas” do Gover-
no Federal e hoje está aban-
donando o barco. “Acredito 
que o Estado democrático de 
direito está sendo ameaçado 
por um golpe. Querem tirar 
uma presidenta que não tem 
nenhuma denúncia formula-
da consistente. Eu sou a favor 
que todos que cometeram 
atos ilícitos sejam presos seja 
do PT, PMDB, PSDB e de qual-
quer outro partido, mas o que 
eles estão querendo é dar 
um golpe pedindo o impea-
chment de Dilma sem nenhu-
ma prova contra o governo 
dela. Isso é um absurdo”.

De acordo com o deputa-
do Anísio Maia, a Assembleia 
Legislativa do Estado da Para-

íba jamais poderia ficar omis-
sa a esses acontecimentos e 
cabe a essa Casa tomar uma 
posição contra essa ameaça 
de golpe a democracia do País. 
“Também vejo o momento 
positivo porque muitas coisas 
que estavam escondidas estão 
vindo à tona. Vemos uma lista 
que vários políticos estão sen-
do acusados e que a Rede Glo-
bo mais uma vez fez seu papel 
contra a democracia e sim-
plesmente escondeu a lista”.

“Mas quando a lista é con-
tra o governo”, continuou Aní-
sio Maia, “a poderosa Globo 
faz questão de mostrar tudo 
em horário nobre, mas os bra-
sileiros estão vendo que tudo 
isso é um jogo político, ou seja, 
os fatos estão mostrando que 
um grupo político está que-
rendo tomar o poder através 
de um golpe agravando a crise 
econômica”. “Na verdade, eles 

querem ver o Brasil afundado, 
para depois justificar que foi 
o governo atual que afundou 
o país, para depois chegarem 
como salvadores da pátria, 
mas não deixaremos isso 
acontecer”.

Segundo a deputada 
Estela Bezerra, o debate foi 
esclarecedor e mostrou que 
todos os fatos vêm sendo dis-
torcidos por um grupo apoia-
do pela Rede Globo que tem 
total interesse em destruir o 
Estado democrático de direi-
to. “Mas as instituições preci-
sam ser respeitadas e o que 
queremos é distribuir as ri-
quezas do País, porém, o ódio 
que está aí é das elites que 
não aceitam os avanços so-
ciais, mas não permitiremos 
que haja retrocesso em nosso 
País”. A audiência pública teve 
início às 11h40 e foi encerra-
da por volta das 14h30.

Deputada estadual Estela Bezerra alertou a população para o risco da chegada de um novo período de autoritarismo no Brasil, com “apoio total da Rede Globo”

Até a próxima sexta-
-feira, 1º de abril, o Le-
gislativo pessoense vai 
entregar três Medalhas 
Cidade de João Pessoa 
e um Título de Cidadão 
Pessoense, além de dis-
cutir reivindicações dos 
servidores da Saúde

Outra sessão solene 
prevista para a semana 
acontece na quarta-
-feira (30), às 15h, para 
outorga do Título de 
Cidadão Pessoense e 
entrega da Medalha Ci-
dade de João Pessoa ao 
presidente da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil - Seccional Paraíba 
(OAB-PB), Paulo Antô-
nio Maia e Silva. Os ve-
readores Lucas de Brito 
(PSL) e Bruno Farias 
(PPS) são os proposito-
res da homenagem. 

No último evento 
da semana a CMJP vai 
discutir a situação dos 
servidores da Saúde de 
João Pessoa. A audiên-
cia pública, proposta 
pelo vereador Raoni 

Mendes (DEM), aconte-
ce às 15h da sexta-feira 
(1º). Segundo o parla-
mentar, a audiência foi 
uma reivindicação do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos em Saú-
de no Estado da Paraíba 
(Sindsaúde-PB).

De acordo com a 
presidente do Sindsaú-
de-PB, Wanda Celi Ca-
valcanti, as principais 
reivindicações a serem 
discutidas e negocia-
das com o prefeito pes-
soense e em audiência 
pública na CMJP são: 
o pagamento do salá-
rio mínimo em vigor 
no País atualmente; a 
incorporação de gra-
tificações precárias; o 
pagamento da Gratifi-
cação de Desempenho 
de Produção (GDP) 
durante período de fé-
rias, licença-gestante e 
licença-paternidade; e 
o reajuste do valor dos 
plantões dos técnicos 
de Enfermagem para 
R$ 100.

Servidores da Saúde 
serão ouvidos na CMJP

REIVINDICAÇÕEs

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Telefonia 
Móvel realizou, nessa segunda-
-feira (28), mais uma sessão 
pública para ouvir os represen-
tantes das empresas de Telefo-
nia Tim e Vivo, que responde-
ram aos questionamentos dos 
parlamentares nesta segunda 
fase da CPI, que investiga a in-
ternet banda larga, Tv por assi-
natura e telefonia fixa.

A sessão contou com a 
presença do presidente da 
CPI, João Gonçalves; a vice-
-presidente Camila Toscano; 
o relator Bosco Carneiro e o 
procurador da Assembleia, 
Adalberto Falcão.

O presidente João Gon-
çalves iniciou a reunião fa-
lando sobre a primeira fase 
da comissão, que culminou 
com a entrega do relatório 
final e sem consenso com as 
operadoras. “Tentamos fazer 
um Termo de Ajustamento de 
Conduta para obrigar as em-
presas a um volume maior de 
investimento. Mas como não 
conseguimos, aditamos o ob-
jeto das investigações e vamos 
continuar investigando, com 

CPI ouve representantes da Tim e 
Vivo sobre prestação de serviços

tELEFoNIA MÓVEL

cada vez mais transparência”, 
garantiu.

Durante a primeira fase 
foram constatados indícios de 
sonegação fiscal, crimes am-
bientais e falta de investimen-
to das operadoras, disse o de-
putado Bosco Carneiro. 

O primeiro depoente da 
sessão foi o representante da 
empresa Tim, que está em 

operação no País desde 1998. 
Patrick Ferreira, diretor de 
Relações Instituições da em-
presa, revelou que a empresa 
atualmente conta com 8.811 li-
nhas de telefones fixos e pagou 
em 2015 R$ 84 milhões com 
ICMS. Disse ainda que 89% das 
linhas de telefonia móvel são 
do tipo pré-pago e o restante 
do tipo pós-pago. 

Em seguida, foi a vez de 
Enilson Flávio, diretor insti-
tucional da Vivo, que falou so-
bre o funcionamento da em-
presa, que tem 104 milhões 
de clientes e 30 mil funcio-
nários. Ele também defendeu 
que as tarifas caíram muito, 
mas ainda continuam onero-
sas no País, por conta da alta 
taxa de impostos.

Deputado João Gonçalves (D) abriu a reunião destacando que não houve consenso com as operadoras
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Mais de 6 mil executivos 
devem participar dos 
eventos na capital paulista

Festas juninas são divulgadas em SP
TRADIÇÃO PARAIBANA

Um dos principais desti-
nos turísticos da região Nor-
deste, a Paraíba vai marcar 
presença na terceira edição 
da WTM Latin América e 
do 43º Encontro Comercial 
Braztoa, que começam si-
multaneamente hoje na ci-
dade de São Paulo. Os dois 
eventos seguem até amanhã. 

A expectativa dos or-
ganizadores da WTM Latin 
América é de atrair mais de 
6 mil  executivos interessa-
dos nos setores de Eventos 
e Lazer da América Latina. 
A feira faz parte do portfólio 
da Reed Travel Exhibitions, 
que também inclui a World 
Travel Market London, a Ara-
bian Travel Market e a World 
Travel Market África. 

Além de massificar a di-
vulgação de suas belezas na-
turais do Litoral Sul e Norte 
do Estado, a Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur) vai 
apresentar e intensificar a di-
vulgação dos festejos juninos 
que serão promovidos, com 
ênfase no Maior São João do 
Mundo de Campina Grande.

A presidente da  PBTur, 
Ruth Avelino, informa que 
representantes do trade 
turístico deverão marcar 
presença no evento, como 
a Prefeitura de Campina 
Grande e hoteleiros asso-
ciados à  Associação Brasi-
leira da Indústria Hoteleira 

FOTO: Marcos Russo

(ABIH-PB), e agências de re-
ceptivo estarão juntos com 
a técnica da estatal Débora 
Luna, no espaço da Paraíba 
no estande do Ministério do 

Turismo (MTur). 
A executiva explica que 

será importante apresen-
tar aos visitantes (agentes 
de viagens e operadoras 

de turismo) da WTM Latin 
América um novo produto 
turístico. “Esses eventos in-
ternacionais de turismo são 
sempre uma oportunidade 

para divulgarmos nossas 
potencialidades turísticas. 
Além de que o trade local vai 
marcar presença, divulgando 
sua infraestrutura, pacotes 

e tarifários. De nossa parte 
estaremos negociando com 
operadoras interessadas em 
buscar novos destinos turís-
ticos”, observou. 

Maior São João do Mundo será um dos destaques da ação de divulgação da PBTur em dois eventos internacionais que começam hoje e seguem até amanhã em São Paulo

Entra hoje em operação 
no Aeroporto Presidente João 
Suassuna, o voo diário da 
companhia Azul  Linhas Aé-
reas Brasileiras ligando Cam-
pina Grande ao Recife. O traje-
to será feito por uma aeronave 
turboélice modelo ATR-600, 
com capacidade para 72 pas-
sageiros.  O avião chegou às 
23h25 de ontem, pernoitou 
no Aeroporto João Suassuna  
e decola às 8h20 de hoje com 
destino ao Aeroporto Interna-
cional dos Guararapes. 

Segundo o superinten-
dente da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) em Campina Gran-
de, Roberto Germano, ao che-
gar ao Recife, o passageiro 

embarcado no Aeroporto João 
Suassuna pode fazer conexão 
para qualquer capital brasilei-
ra. “A frequência do voo será 
de segunda a sábado e a cone-
xão no Recife será de no máxi-
mo 30 minutos”, disse Roberto 
Germano.

No entendimento do su-
perintendente da Infraero, a 
entrada em operação da Azul 
Linhas Aéreas em Campina 
Grande oferece à população da 
cidade e da região mais uma 
opção de transporte aéreo. “A 
consolidação dessa nova al-
ternativa poderá atrair outras 
empresas que poderão operar 
na cidade”, frisou o superin-
tendente local da Infraero.

Posto de abastecimento
Com um voo diário,  a 

Azul terá oferta semanal de 
aproximadamente mil as-
sentos entre Campina Gran-
de e Recife. Os viajantes 
que partem do interior da 
Paraíba poderão fazer cone-
xão para outras cidades que 
integram a malha aérea da 
Azul  Linhas Aéreas Brasilei-
ras. A Azul tem matriz na ci-
dade de Campinas, interior 
de São Paulo.

“O Aeroporto João Suas-
suna já dispõe de um posto 
de abastecimento com ca-
pacidade para 50 mil litros 
de querosene de aviação. O 
posto pertence a uma rede 
de Salvador. Sua bandeira 
será da Shell, atendendo 
exigência das empresas de 
aviação comercial”, afirmou 
Roberto Germano.

Azul inaugura hoje voo diário 
entre Campina Grande e Recife

Chuvas devem continuar no 
próximo trimestre, diz Aesa

Instabilidade prejudica agricultores

EXPANSÃO

De acordo com a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa), as 
chuvas devem continuar no 
próximo trimestre na Paraí-
ba, com previsão de ficar em 
torno da média histórica. Essa 
afirmação discorda da divul-
gação climática feita no últi-
mo dia 23 pelo Grupo de Tra-
balho em Previsão Climática 
Sazonal (GTPCS) do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), que indica 
volumes de chuvas abaixo do 
normal no Nordeste. 

No documento divulga-
do existe a probabilidade da 
quantidade de chuva para o 
período de abril a junho ser 
abaixo da média histórica 
do norte do Pará ao leste da 
Bahia. O estudo considerou 

uma possível influência do 
fenômeno El Niño para che-
gar a essas conclusões. O ge-
rente executivo de monitora-
mento e hidrometria da Aesa, 
Alexandre Magno, critica a 
metodologia utilizada, com 
o argumento de que ela está 
ultrapassada em considerar 
o El Niño, pois segundo ele, o 
fenômeno já está atingindo o 
seu padrão de neutralidade. 

De acordo com Alexan-
dre, a Aesa fará uma reunião 
no próximo dia 12 de abril 
para analisar as atuais con-
dições oceânicas e atmosfé-
ricas e divulgar a previsão 
oficial climática trimestral 
da Paraíba. Ele explica que 
nos últimos meses choveu 
aproximadamente dois mil 
milímetros de água, o que 
está muito acima da norma-
lidade, e que a previsão é que 
o clima continue assim.  

Para o homem do cam-
po, na dúvida se vem chuva 
ou não por aí, a escolha mais 
correta é sempre não plantar. 
De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Produtores 
Rurais, Tiburtino Cartaxo, o 
risco de plantar e não colher 
nesse período atual é muito 
grande. Ele conta que o clima 
está muito instável e que cho-
ve bastante em um dia para 
não chover nos outros 30, o 
que compromete a plantação.

“Está difícil sem a chu-
va, não só para a agricultura, 
mas também para o abas-
tecimento humano. Chove 
bastante em algumas regi-
ões e pouco em outras. Nós 
estamos torcendo para que 
a previsão de que vem água 
por aí esteja certa, quanto 
mais chuva melhor para o 
sertanejo”, conta, otimista, o 
presidente.  

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O assessor da presidência 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural na Paraíba 
(Senar), Domingos de Lélis Fi-
lho, fala sobre essa instabilida-
de no clima e insegurança dos 
agricultores em plantar. “Nos 
últimos cinco anos o clima foi 
seco, com poucas chuvas. Atu-
almente as chuvas até apare-
cem, mas elas vêm muito pesa-
das e por um curto período de 
tempo, o solo não as absorve e 
não são capazes de gerar uma 
boa colheita. Nós não temos 
mais uma normalidade climá-
tica, estamos vivenciando um 
período arriscado de plantar. 

Além disso, dificilmente os 
bancos emprestam dinheiro 
para os agricultores nesse pe-
ríodo”, comenta. 

Domingos completa di-
zendo que há esperança nessa 
situação, pois a instabilidade 
vem do fenômeno climático 
El Niño, com os indícios que 
ele atinja a sua neutralidade 
ainda em 2016 e o clima volte 
ao normal. 

Previsão do dia
A Aesa prevê para hoje ne-

bulosidade variável com chu-
vas isoladas para todo o setor 
leste do Estado, que contempla 

as regiões do Litoral, Agres-
te Brejo. Para as regiões do 
Cariri-Curimataú, Alto Sertão 
e Sertão a previsão é de nebu-
losidade variável. Na região do 
Sertão, a temperatura máxima 
deverá chegar aos 35oC e a mí-
nima, aos 23oC. Confira como 
deve ficar a temperatura nas 
demais regiões da Paraíba: Li-
toral, máxima de 31oC e míni-
ma de 25oC; Brejo,máxima de 
29oC e mínima de 21oC; Agres-
te, máxima de 31oC e mínima 
de 21oC; Alto Sertão, máxima 
de 35oC e mínima de 23oC, e 
Cariri-Curimataú, máxima de 
34oC e mínima de 22oC 

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) executará hoje o servi-
ço de manutenção corretiva e preventi-
va na estação de tratamento do sistema 
Gramame – Mamuaba. 

Em decorrência dos trabalhos, ha-
verá interrupção no fornecimento de 
água, das 8h às 21h, em 28 localidades 
da Grande João Pessoa: nos bairros de 
Valentina, Mangabeira (I a VII), Bancá-
rios, Castelo Branco, Altiplano, Cristo, 

Rangel, Geisel, José Américo, Funcioná-
rios, Costa e Silva, Ernani Sátiro, Distrito 
Industrial, Bairro das Indústrias, Colinas 
do Sul, Cidade Verde, Grotão, Benjamim 
Maranhão, Miramar, Jardim Luna, Brisa-
mar, Bairro dos Estados, João Agripino, 
Tambaú, Manaíra, Bessa, Cabo Branco e 
respectivas adjacências, além do municí-
pio de Cabedelo. Mais informações po-
dem ser obtidas gratuitamente através 
do telefone 115.

Cagepa realiza manutenção 
e interrompe abastecimento

EM 28 LOCALIDADES

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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O número de vítimas 
atendidas de acidentes en-
volvendo motos nos hospi-
tais de Emergência e Trauma 
de João Pessoa e Campina 
Grande foi de 221, sendo 116 
somente na unidade hospi-
talar campinense. Os bole-
tins não informam se houve 
óbitos. Foram atendidas nos 
dois hospitais 29 vítimas de 
acidentes envolvendo auto-
móveis.

O balanço tem como 
base as entradas realizadas 
a partir da 0h da quinta-feira 
(24) até as primeiras horas 
de ontem. Este ano foram 
652 atendimentos durante a 
Semana Santa. No ano pas-
sado, foram registrados 611 
atendimentos no período 
Pascal. De acordo com a as-
sessoria de comunicação do 
Hospital de Trauma Senador 
Humberto Lucena foram re-
alizados 55 procedimentos 
cirúrgicos, incluindo eletivas 
e de urgência e emergência. 

Os casos envolvendo aci-
dente de moto lideraram as 
entradas nos plantões, com 
109 pacientes atendidos. Em 
seguida vêm quedas, com 
105 vítimas, 70 atendimen-
tos por corpo estranho, 32 
por trauma, 22 por acidente 
de automóvel, 18 por agres-
são física, 13 por acidente 
de bicicleta, 11 por arma de 
fogo, dez por atropelamento, 
cinco por arma branca e uma 
por queimadura. Os demais 
atendimentos foram de casos 
clínicos.

Durante o feriado pro-
longado, o Hospital de Trau-
ma disponibilizou reforço de 
toda a equipe assistencial, 
com médicos, equipe de en-
fermagem e suporte, incluin-
do UTIs móveis. “O feriado da 
Semana Santa sempre é mui-
to bem planejado por todos 
que fazem parte desta insti-
tuição, em virtude dos núme-

ros de atendimentos sempre 
serem altíssimos, por isso es-
forçamo-nos ainda mais para 
prestar um serviço de quali-
dade para nossos pacientes”, 
explicou o diretor técnico da 
instituição, Edvan Benevides.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes, em Campina 
Grande, realizou 998 aten-
dimentos durante o feriado 
da Páscoa, com 74 cirurgias 
realizadas. Os casos envol-
vendo acidentes de moto 
lideraram as entradas nos 
plantões durante o período. 
No total, foram 116 pacien-
tes atendidos, sete vítimas 
de acidente de carro, qua-
tro vítimas de arma de fogo, 
11 de arma branca e 14 por 
espancamento. Os demais 
atendimentos foram na Clíni-
ca Médica e na Pediatria.

Ano passado, deram 
entrada 1.005 pessoas nes-
se feriadão da Páscoa, entre 
urgências (casos clínicos: 
dor de cabeça, febre, hiper-
tensão, etc.) e emergências. 
Desse total, 162 foram víti-
mas de acidente de moto, 7 
vítimas de projéteis de arma 
de fogo, 5 de arma branca, 22 
vítimas de acidentes de car-
ro e 23 por espancamento. 
Foram realizadas nesses dias 
64 cirurgias.

Para garantir a eficiên-
cia no atendimento e a assis-
tência a todos, a unidade de 
saúde conta com 285 leitos, 
354 médicos, sendo 64 de 
plantões 24 horas em todas 
as especialidades de urgên-
cia. O hospital dispõe de in-
ternação clínica e cirúrgica e 
também de seis salas no blo-
co cirúrgico.

O Trauma de Campina 
Grande é referência em trau-
matologia para 203 municí-
pios da Paraíba, além de al-
gumas cidades do Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Cea-
rá, a unidade chega atender 
250 pacientes diariamente. 
O Governo do Estado investe 
mensalmente cerca R$ 11,5 
milhões para a manutenção 
do Hospital de Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes.

Hospitais de Trauma atendem 
221 vítimas de acidentes de moto 
Atendimentos foram 
registrados em JP e CG 
durante a Semana Santa
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A Polícia Rodoviária Fede-
ral encerrou a Operação Semana 
Santa à meia-noite de domingo 
(27). Comparando com o mesmo 
período do ano passado, a redu-
ção de acidentes considerados 
graves chegou ao índice de 55%. 
Apesar da diminuição expressiva, 
dois óbitos foram registrados e 
muita imprudência foi flagrada 
pelos policiais.

Resultados preliminares apon-
tam que durante os quatro dias de 
operação foram registrados 24 aci-
dentes, sendo quatro considerados 
de natureza grave, representando 
uma queda de 55% em relação a 
2015. Do número de pessoas envol-
vidas nos sinistros, 14 ficaram feri-
das, o que representa uma diminui-
ção de mais de 50% considerando 
o crescimento da frota nacional.  Já 
o número de mortos decorrente de 
acidentes permaneceu estável. Vale 
destacar que as mortes registradas 
se deram em veículos de duas ro-
das.

Dentre os tipos de acidentes 
observados, o tipo mais comum 
foi a ‘saída de pista’ representado 
37,5% dos sinistros. Também ocor-
reram colisões laterais, colisões 
traseiras, quedas de motocicletas 
e atropelamento de animais. A 
falta de atenção, desobediência à 
sinalização, velocidade incompa-
tível e ingestão de bebida alcoóli-
ca foram as causas mais decorren-
tes no Feriadão.

Alcoolemia
A maioria das ocorrências foi 

nas BRs 230, 101 e 104. Ao todo, 
26 condutores foram flagrados di-
rigindo sob efeito de álcool, sendo 
que dois deles se envolveram em 
acidentes. O valor da multa para 
quem comente essa infração é de 
R$ 1.915,40, além de perder sete 

pontos na carteira e ter o direito de 
dirigir suspenso. A cada 36 testes 
de alcoolemia realizados, um con-
dutor foi encontrado dirigindo sob 
influência de álcool.

Cinco motoristas, além de 
autuados, também foram presos 
por dirigir após consumir bebida 
alcoólica. Eles estavam com ín-
dices de teor alcoólico acima de 
0,30 mg/l, conduta considerada 
crime pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. O caso mais grave foi 
em Mamanguape, quando numa 
abordagem um homem realizou o 
teste do bafômetro registrando o 
valor de 1,13 mg/l, índice conside-
rado altíssimo.

Excesso de velocidade
Nos quatro dias da operação, 

2.764 condutores foram flagrados 
trafegando acima da velocidade es-
tabelecida pela rodovia.  Na BR-101 
um Ford Focus foi flagrado com a 
velocidade 191 km/h, considerada 
uma das maiores na operação a ní-
vel nacional.

Na BR-230, no trecho entre 
Patos e Santa Luzia, um veículo de 
passeio transitava a 167 km/h num 
trecho de pista simples e com inci-
dência de acidentes graves.

Perigo na estrada
Na madrugada de Sábado de 

Aleluia, a PRF recolheu seis bone-
cos de Judas entre os municípios de 
Queimadas e Alcantil, às margens 
da BR-104. O trecho é utilizado pe-
los fiéis para assistir ao espetáculo 
da Paixão de Cristo em Pernambu-
co. A prática de abandonar os bo-
necos é considerada extremamente 
perigosa podendo causar acidentes 
graves.

Ônibus irregulares
Três ônibus de turismo foram 

autuados por transitar executando 
serviço de transporte interestadual 
de passageiros sem prévia autori-
zação da ANNT. O coletivo vinha 
de Juazeiro do Norte/CE, um dos 
maiores centros de religiosidade 
popular do Brasil, e seguia até a ca-
pital paraibana.

Motocicletas
Por ser um veículo frágil, as mo-

tocicletas também foram alvos de 
fiscalização no feriado da Páscoa. 
Foram autuados 31 condutores por 
não fazerem uso do capacete, equi-
pamento obrigatório, e ainda falta 
de habilitação e de licenciamento.

Educação para o trânsito
Em todos os dias que com-

preenderam a Operação Semana 
Santa, foram realizadas ações como 
abordagem educativa, cinema ro-
doviário e palestras em todo o Es-
tado. No total, 1.590 pessoas foram 
alcançadas com as orientações para 
um trânsito mais seguro.

Na região do Sertão, o foco 
foi nas abordagens educativas, 
onde os policiais esclarecem os 
usuários da rodovia sobre segu-
rança no trânsito com a finali-
dade de promover mudanças 
de comportamento. Na região 
Agreste, a metodologia esco-
lhida foi o Cinema Rodoviário, 
onde os condutores e passagei-
ros foram convidados a parti-
cipar de uma minipalestra de 
cinco minutos, ministrada de 
acordo com as infrações de trân-
sito que foram detectadas. Na 
capital, a ação foi realizada em 
parceria com o Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) 
na área de embarque do Termi-
nal Rodoviário Severino Camelo 
com o tema “Cinto de segurança 
em passageiro de coletivos”.

PRF registra redução de ocorrências nas BRs 
FERIADÃO NA PARAÍBA

A Operação Semana 
Santa desencadeada pela 3ª 
Companhia de Policiamen-
to de Trânsito (CPTran) re-
gistrou queda no número 
de acidentes de trânsito em 
Campina Grande, das 18h 
do dia 23 às 23h59 do dia 
27 de março de 2016. Dados 
do Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, atestam que, 
neste período, o número de 
acidentados atendidos pela 
unidade foi de 116, contra 
162 ocorridos em 2015, re-
presentando uma redução 
de 39,65%. Todos os casos 
envolveram motociclistas, 
levando a CPTran a alertá-los 
para a necessidade de obser-
vância à legislação de trânsi-
to e ao uso do capacete.

O número de acidentes 
de trânsito envolvendo auto-
móveis também foi menor na 
Semana Santa de 2016. Fo-
ram apenas sete acidentes, 
enquanto em 2015 foram 
registradas 22 ocorrências, 
significando uma redução 
expressiva de 214%.

No quesito embriaguez 
ao volante, a 3ª CPTran regis-
trou aumento de 36%  no pe-
ríodo religioso de 2016 em 
comparação com o mesmo 
de 2015. “Com esse percen-
tual, pode-se observar, com 
segurança, que possíveis aci-
dentes foram evitados por 
conta da atuação ostensiva 
desta companhia de trânsi-
to”, disse o capitão Ralisson 
Andrade Araújo, comandan-
te da unidade.

Ainda de acordo com 
o capitão Ralisson,  os  re-
sultados “Operação Semana 
Santa”, com destaque para a 
redução do número de aci-
dentes, são atribuídos às  
constantes ações de fiscali-
zação desenvolvidas pela 3ª. 
CPTran e também às  campa-
nhas educativas realizadas 
pela companhia.

A Operação Semana 
Santa em Campina Grande 
obteve como resultados:  83 
apreensões de veículos au-
tomotores,  247 notificações 
gerais,  15 notificações por 
embriaguez ao volante e sete 
acidentes com vítimas não 
fatais.

CPTran divulga balanço 
das atividades em CG

SEMANA SANTA

59 motoristas são flagrados sob efeito de álcool
O Departamento Esta-

dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), por meio da 
Operação Lei Seca, notificou 
59 condutores por dirigir 
sob efeito de álcool em ações 
realizadas durante o feria-
dão da Semana Santa (24 
a 27 de março), na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. Ainda de acordo com o 

Detran, cinco condutores fo-
ram levados à delegacia por 
consumo excessivo de bebi-
da alcoólica, caracterizando 
crime de trânsito.

As equipes do Detran 
realizaram ao todo 751 tes-
tes de bafômetro, sendo 
apreendidas 53 Carteiras 
Nacionais de Habilitação 
(CNHs), além de 20 veícu-

los. O órgão ainda autuou 
72 motoristas por diversas 
infrações cometidas contra 
o Código Brasileiro de Trân-
sito.

Punições previstas
Proprietários de ve-

ículos flagrados sob con-
dução de motorista alcoo-
lizado devem pagar multa 

de R$ 1.915,00 e o condu-
tor responderá processo 
administrativo para a cas-
sação da CNH por um ano. 
Em caso de reincidência, 
o dono do veículo pagará 
multa de R$ 3.860 e o con-
dutor responderá ao pro-
cesso administrativo para 
a cassação da CNH pelo 
período de dois anos.

OPERAÇÃO LEI SECA

Polícia Rodoviária autuou 31 condutores de motocicletas pelo não uso de capacete e falta de habilitação e de licenciamento

Foto: PRF
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PM prende 98 suspeitos de tráfico, 
homicídios e porte de arma na PB
Prisões aconteceram em 
ações policiais realizadas 
durante a Semana Santa 

As operações realizadas 
pela Polícia Militar durante 
o feriadão da Semana Santa, 
no período de 18h de quarta-
feira (23) até o final da noite 
de domingo (27), resultaram 
na detenção de 98 suspeitos 
de vários crimes, entre eles 
12 homicidas, 31 flagrados 
com drogas, 26 por roubos ou 
furtos, 25 por porte ilegal de 
arma e ainda quatro por força 
de mandado de prisão. 

Segundo a Assessoria 
de Comunicação da Polícia 
Militar, na Operação Semana 
Santa foram apreendidas 32 
armas de fogo e 15 bananas 
de dinamites; 29 veículos 
roubados foram recuperados, 
sendo 23 motos e seis carros; 
houve a apreensão de 251 pa-
pelotes de maconha, 201 pe-
dras de crack, cinco papelotes 
de cocaína e quatro compri-
midos de anfetamina.

Durante as atividades, os 
policiais militares detiveram 
12 suspeitos de homicídios 
e tentativas. Entre os detidos 
está o norte-rio-granden-
se Pedro Gustavo de Lima e 
Silva, de 31 anos, apontado 
como autor do assassinato de 
sua companheira Síntia Nadja 
de Souza Silva, de 25 anos. Ele 
foi localizado sábado na zona 
rural de Sapé.

A vítima foi encontrada 
morta na sala de casa, sem 
roupas, conforme informou 
a Divisão de Homicídios e de 
Proteção à Pessoa da Polícia 
Civil do rio Grande do Norte. 
Pedro Gustavo confessou o 
crime e deu detalhes de como 
fez para tirar a vida da ex-
companheira, com quem tem 
um filho de dez anos.

Outras prisões 
Na cidade de São José de 

Cardoso Filho
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No feriadão, os policiais apreenderam armas de fogo, papelotes de maconha e cocaína, pedras de crack e comprimidos de anfetamina

Piranhas, no Sertão da Paraíba, 
foi preso Fábio Abel de Sousa, 
de 19 anos. Ele teria esfaquea-
do uma vizinha e também a 
irmã dele, que tentou impedir 
a ação. O suspeito teria consu-
mido drogas antes do crime.

Em Casserengue, a Po-
lícia Militar prendeu em fla-
grante Aristelson da Silva, de 
28 anos, suspeito de matar 
com um pedaço de madeira o 
agricultor José Eugênio da Sil-
va, de 44 anos. Aristelson e a 
vítima estavam bebendo jun-
tos minutos antes do crime. 

Em Cacimba de Dentro, 
a PM apreendeu três adoles-
centes suspeito de matar Már-
cio Soares de Andrade, de 21 
anos. A vítima foi morta com 
facadas, pedradas e golpes de 
estacas e em seguida jogada 
em uma cisterna, ao lado de 
uma casa abandonada. Os jo-
vens, dois deles com 17 anos 

e um de 16, estavam bebendo 
com Márcio Soares em um bar 
e o chamaram para consumir 
drogas ao lado da residência, 
onde aconteceu o assassinato.

Na cidade de Olivedos, 
policiais militares prende-
ram em flagrante, na noite de 
sexta-feira (25), o agricultor 
Severino do ramo Oliveira, 
de 57 anos, suspeito de esfa-
quear dois irmãos. Testemu-
nhas contaram à PM que o 
acusado praticou o crime ao 
ter um surto psicótico. Uma 
das vítimas, Bonaldo Arcelino 
de Oliveira, de 54 anos, mor-
reu no local. Carlos Antônio 
Arcelino de Oliveira, de 50 
anos, foi socorrido pelo Samu 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande. O suspeito do crime 
foi preso ainda com a faca na 
mão, tentando entrar em casa. 
Ele foi apresentado na Delega-

cia da Polícia Civil, em Soleda-
de, que ficará responsável por 
apurar o caso.

Ainda na Sexta-feira San-
ta, policiais da 4ª Companhia 
Independente prenderam 
Diana Maria da Silva, de 31 
anos suspeita de matar o ma-
rido com sete facadas, no bair-
ro da Imaculada, em Bayeux. 
Ela alegou que praticou o cri-
me para se defender de agres-
sões praticadas pela vítima, o 
feirante Cristiano Gomes da 
Silva, de 30 anos, com quem 
estava bebendo momentos 
antes do crime. A mulher foi 
apresentada na Central de Po-
lícia, em João Pessoa.

Armas e drogas
Na Operação Semana 

Santa os policiais apreende-
ram armas nas cidades de 
João Pessoa, Santa rita, Mon-
teiro, Gurinhém, Santa Luzia, 

Sapé, Casserengue, Queima-
das, Areia, Sousa e Bayeux. 
Na capital houve o maior 
registro de apreensões, com 
cinco armas nos bairros de 
Cruz das Armas e Costa e Sil-
va. Ainda na região Metropo-
litana de João Pessoa, outras 
três armas de fogo foram 
apreendidas nas cidades de 
Bayeux e Santa rita.

Dentro das atividades 
também houve a apreensão 
de 251 papelotes de maco-
nha, 201 pedras de crack, 
cinco papelotes de cocaína e 
quatro comprimidos de anfe-
tamina. Vinte e um suspeitos 
foram flagrados com drogas e 
apresentados nas delegacias.

Em Sapé, policiais do 7º 
Batalhão desarticularam um 
ponto de venda de drogas 
e apreenderam um adoles-
cente de 17 anos. No local, a 
PM apreendeu sete pedras 

de crack, cinco papelotes de 
maconha e uma quantia em 
dinheiro. O adolescente foi 
conduzido à Delegacia de 
Sapé.

Várias armas de fogo 
também foram apreendidas 
pela PM durante as ações em 
todas as regiões do Estado. 
Na comunidade Gauchinha, 
em João Pessoa, foi preso 
Alisson Marinho da Silva, 20 
anos. Ele estava de posse de 
um revólver calibre 38 com 
três munições intactas e 
aproximadamente 200 gra-
mas de crack.

Em Santa rita, foram 
apreendidas três armas de 
fogo e seis suspeitos foram 
detidos. Ainda em Santa 
rita, os policiais militares 
prenderam José Edson de 
Andrade Gomes, juntamen-
te com um adolescente, pelo 
crime de porte ilegal de 
arma de fogo. Eles portavam 
uma espingarda, munições 
e um carregador. Todos os 
suspeitos, as armas apreen-
didas, as drogas e dinheiro 
foram encaminhados à Dele-
gacia de Polícia.

Em João Pessoa, foram 
detidos seis suspeitos de te-
rem participado de um “ar-
rastão” a um restaurante, 
levando vários objetos dos 
clientes, inclusive um celular 
que possuía um sistema de 
localização, o que contribuiu 
na captura dos suspeitos 
que aconteceu no bairro de 
Mandacaru. Com eles foram 
apreendidas duas armas de 
fogo e objetos das vítimas. 

Na cidade de Bayeux, 
foram detidos ricardo de 
Lima Silva, de 18 anos, Davi 
Gonçalves da Silva Lino, de 
20, José Márcio Alves da Sil-
va, de 27, e Hugo Vieira dos 
Santos, de 19, com eles foram 
apreendidos uma espingarda 
calibre 12 com cinco muni-
ções, um revólver calibre 38 
com 12 munições, 56 pedras 
de crack, 40 papelotes de 
maconha e uma balança de 
precisão.

UFPB divulga 
calendário de 
cadastramento da 
3a lista do Sisu

Os candidatos aprova-
dos na terceira chamada da 
lista de espera do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) para 
ingressar na Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), no 
primeiro e segundo períodos 
de 2016, devem realizar o ca-
dastramento obrigatório nos 
dias 30 e 31 deste mês. 

Os candidatos convo-
cados que não entregarem 
a documentação necessária, 
pessoalmente ou por meio de 
procurador dentro do prazo, 
perdem a vaga. O cadastra-
mento será realizado no hall 
da Coordenação de Escolari-
dade (Codesc) no prédio da 
reitoria no Campus de João 
Pessoa nos dias 30 e 31 de 
março, das 8h às 12h e das 
14h às 17h, para todos os cur-
sos. O resultado pode ser con-
sultado em www.prg.ufpb.br.

Para o cadastramento 
obrigatório o candidato se-
lecionado deve ficar aten-
to à documentação exigida 
no edital nº 8 da Pró-rei-
toria de Graduação (PrG) 
que pode ser acessado em: 
www.prg.ufpb.br e verificar 
os procedimentos. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O corpo do jornalista e 
publicitário Mozart Monte-
negro foi sepultado às 16h de 
ontem, no Cemitério Senhor 
da Boa Sentença, em João Pes-
soa. Ele morreu às 22h do últi-
mo domingo (27). Mozart iria 
completar 73 anos no próximo 
dia 18 de abril e havia sido 
internado por conta de uma 
infecção na noite da última 
sexta-feira (25) no Hospital 
Samaritano, na capital, mas 
o quadro se agravou e ele foi 
transferido para a UTI, vindo a 
falecer por conta de uma para-
da cardiorrespiratória.

Mozart era auditor fiscal 
aposentado e foi fundador de 

diversas revistas de impacto na 
Paraíba, a exemplo da revista 
do Fisco, fundada em dezem-
bro de 1969, e também criador 
do Prêmio das 100 Maiores 
Empresas. Ele era um dos só-
cios fundadores da Associação 
dos Jornalistas de Turismo – 
Abrajet/PB, ocupando o cargo 
de tesoureiro na atual gestão.

O presidente da Abra-
jet/PB, jornalista rogério 
Almeida lamentou o faleci-
mento e emitiu nota de pesar 
em nome dos associados 
da entidade, solidarizando 
à família. “rogamos a Deus 
que conforte seus corações 
e dê forças para transfor-
mar toda a dor desta perda 
irreparável em fé, esperan-
ça e conformação”.

Sepultado em JP corpo 
de Mozart Montenegro

Jornalista e publicitário morreu domingo, no Hospital Samaritano
Começaram ontem as inscrições 

para o concurso destinado ao preen-
chimento de 125 vagas na Universidade 
Federal de Campina Grande. As inscri-
ções podem ser efetuadas no site da Co-
missão de Processos Vestibulares (Com-
prov) da UFCG. De acordo com o edital 
do concurso, veiculado no dia 23, das 
125 vagas oferecidas pela UFCG, 99 se-
rão para ampla concorrência, dez para 
portadores de deficiência e 16 para ne-
gros. O edital está no site do Diário Ofi-
cial da União.

A aplicação da prova escrita objeti-
va está prevista para o dia 12 de junho 
nas cidades de Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras,  no horário das 9h às 13h. A 
divulgação do resultado final está mar-
cada para 30 de agosto.

Os salários oferecidos pela UFCG va-
riam de R$ 1.739 a R$ 3.665. As inscri-
ções se estenderão até o dia 12 de abril, 
exclusivamente via internet. Para os car-
gos de nível fundamental a taxa de ins-
crição é de R$ 40; cargos de nível médio, 
R$ 60, e para os de nível superior, R$ 75.

No nível fundamental estão os car-
gos de assistente de tecnologia da infor-

mação, auxiliar de enfermagem, auxiliar 
de administração e mecânica de monta-
gem. Para nível médio são oferecidos os 
cargos de assistente de administração, 
desenhista-projetista, mestre em edifi-
cações e infraestrutura, revisor de texto 
em Braille e técnico de laboratório.

Na área agrícola, os cargos são: téc-
nico de laboratório em várias áreas, téc-
nico em arquivo, técnico em cartografia, 
técnico em contabilidade, técnico em 
economia doméstica, técnico em enfer-
magem, técnico em mecânica, técnico 
de tecnologia da informação, tradutor 
e intérprete de linguagem de sinais e 
transcritor de sistema Braille.

Entre os cargos de nível superior 
estão administrador, analista de tecno-
logia da informação (desenvolvimento 
de sistemas), analista de tecnologia da 
informação (planejamento e gover-
nança), bibliotecário, economista, en-
fermeiro, engenheiro, farmacêutico, 
geólogo, jornalista, médico de várias 
especialidades, nutricionista, odontólo-
go, psicólogo, químico, revisor de texto 
e secretário executivo. 

As informações referentes ao local, 
sala e carteira onde o candidato realiza-
rá a prova escrita estarão disponíveis na 
página da UFCG a partir de 20 de maio.

UFCG abre inscrições para 
concurso com 125 vagas

ATÉ 12 DE ABRIL

Chico José
chicodocrato@gmail.com

FOTO: Edson Matos
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Últimas
8
Prédios abandonados em JP viram
foco do mosquito Aedes aegypti
Imóvel do antigo INSS, no 
Centro, tornou-se celeiro 
de proliferação da dengue

A reportagem do Jornal A 
União, em visita ao Ponto de 
Cem Réis, constatou uma reali-
dade preocupante nos prédios 
que se encontram abandona-
dos no local: a proliferação de 
focos do mosquito Aedes ae-
gypti, responsável pela trans-
missão de várias doenças que 
estão causando dor de cabeça 
à população e órgãos de saúde, 
entre elas o zika vírus, a febre 
chikungunya e a dengue.

Os focos em questão fi-
cam no teto do antigo pré-
dio do Instituto Nacional do 
Seguro Nacional (INSS), que 
se encontra completamen-
te abandonado. São várias 
“piscinas” inundadas por 
águas que se acumulam das 
chuvas. Além disso, em ou-
tro prédio abandonado, o 
Duarte da Silveira, os focos 
de dengue se encontram nos 

suportes de ar-condiciona-
do, que acumulam água.

A União tentou contatar 
a assessoria da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
sobre ações realizadas em 
prédios públicos abandona-
dos, entretanto não foi aten-
dida até o fechamento da 
reportagem. A SMS destaca a 
intensificação das atividades 
contra a proliferação do Ae-
des no município. De acordo 
com dados da Gerência de 
Vigilância Ambiental e Zoo-
noses (Gvaz), nos últimos 
quatro meses os agentes de 
saúde realizaram mais de 
300 mil visitas domicilia-
res, além do recolhimento 
de pneus e da realização de 
ações educativas e formação 
de multiplicadores no com-
bate ao mosquito.

Além disso, desde dezem-
bro do ano passado a 5ª Vara da 
Fazenda Pública de João Pessoa 
determinou que agentes de 
saúde que atuam no combate 
ao Aedes aegypti estão auto-
rizados a entrar em todos os 
terrenos, casas e prédios fe-
chados ou abandonados.

Feliphe Rojas
Especial para A União

Governador lança 
nova linha de crédito

O governador Ricardo Couti-
nho lança, nesta terça-feira (29), 
no auditório da PBTur, às 10h, uma 
nova linha de financiamento do 
Programa Empreender Paraíba  – o 
Empreender Inovação Tecnológica. 
Na ocasião, serão liberados novos 
créditos do programa, cujo objeti-
vo é incentivar a geração de ocu-
pação e renda, bem como apoiar e 
fortalecer a economia solidária, o 
microempreendedor individual, o 
microempresário, o empresário de 
pequeno porte e as cooperativas de 
produção da Paraíba.

UEPB tem portal 
da transparência

Já está no ar o novo portal da 
transparência da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), desenvolvido 
pela Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan), através do setor de trans-
parência pública, em parceria com a 
Coordenação de Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação (CTIC/Web-
designer). Esse espaço apresenta 
um importante avanço na política 
de transparência ativa que a UEPB 
já apresenta, independentemente 
de requerimentos, informações pú-
blicas sobre os mais diversos temas 
em foco na instituição. Com sete 
menus, categorizados de acordo 
com o conteúdo apresentado, o 
novo portal traz ao mesmo tempo 
informações mínimas exigidas pela 
Lei de Acesso à Informação, assim 
como, conteúdos e documentos que 
a instituição produz relacionados à 
transparência pública.

IFPB abre inscrição 
para 200 vagas

O Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) está com inscrições abertas, 
até o dia 8 de abril, para 200 vagas 
no Processo Seletivo Simplificado 
de ingresso no Curso Superior de 
Licenciatura em Letras Habilitação 
em Língua Portuguesa, na modali-
dade a distância.

O resultado do processo 
será válido para o preenchimento 
de vagas ofertadas no primeiro 
semestre de 2016. São 200 vagas 
distribuídas igualitariamente por 
quatro polos: Campina Grande, João 
Pessoa, Picuí e Sousa. O Curso é 
ofertado pelo Campus João Pessoa.

Além da ampla concorrência, 
há cotas para professores da rede 
pública, pessoas com deficiência e 
que estudou na rede pública. Para 
os egressos do ensino público, as 
cotas são divididas conforme a ren-
da e a raça.

Decretada ilegalidade 
de greve em CG

Uma decisão do Tribunal de 
Justiça da Paraíba decretou ilegal 
o movimento grevista promovido 
pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais do Agreste da 
Borborema (Sintab) na Educação de 
Campina Grande.

A decisão foi do desembarga-
dor José Aurélio da Cruz, atendendo 
a uma Ação Declaratória de Greve 
proposta pela Procuradoria Geral do 
Município (PGM).

Com a decisão, a Justiça re-
conhece mais uma vez o caráter in-
justificável do movimento grevista 
promovido pela direção do Sintab, 
e mais uma vez se posiciona em 
defesa do interesse de crianças e 
adolescentes que não podem ser 
prejudicados por conta de interes-
ses políticos da entidade.

Teto do antigo INSS tem várias “piscinas” inundadas por água que se acumula com a chuva

FOTOS: Ortilo Antônio

Com o objetivo de 
garantir autonomia a 
mulheres de baixa ren-
da de todas as regiões 
do Estado, se inicia hoje 
a 5ª Feira da Mulher Ar-
tesã. As atividades do 
evento acontecem de 
hoje a quinta-feira (31) 
no pátio da Empresa 
Paraibana de Turismo 
(PBTur). A feira, orga-
nizada pelo Centro de 
Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac) 
com o apoio do Gover-
no do Estado, conta com 
exposições das artesãs 
selecionadas, palestras, 
além de atividades cul-
turais e educativas. A 
abertura acontece às 
18h com uma apresenta-
ção da Banda da Polícia 
Militar da Paraíba.

Walquíria Alencar, 
presidente da Cendac, 
destacou a importância 
do evento para a au-
tonomia das mulheres 
contempladas. “Quan-
do você está inserido 

em um cenário de do-
minação, de machis-
mo, de que mulher não 
pode isso, não pode 
aquilo, ou seja, uma 
dependência econômi-
ca muito grande, esta 
feira é o maior presen-
te que elas podem re-
ceber. Porque elas co-
mercializam e fazem o 
que bem entender com 
o seu dinheiro. Então 
além desta autonomia 
financeira, tem outra 
coisa importante que 
é desenvolver o senti-
mento de empreende-
dorismo nessas mulhe-
res”, destacou.

Serão ao todo 150 
artesãs, oriundas de 31 
municípios da Paraíba. 
De acordo com Walquí-
ria, os critérios utilizados 
para escolher as expo-
sitoras foram baseados 
na vulnerabilidade so-
cioeconômica e na varie-
dade dos produtos, que 
vão da culinária até tra-
balhos em renda.

5ª Feira da Mulher 
Artesã começa hoje

NO PÁTIO DA PBTUR

Walquíria Alencar destaca a importância do evento

Corte eleitoral mantém multa 
por propaganda irregular 

CANDIDATO A SENADOR LUCÉLIO CARTAXO

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) definiu on-
tem, as datas e horários dos jo-
gos do mata-mata do Campeo-
nato Paraibano. A primeira 
rodada que ocorrerá no pró-
ximo dia 10, a partir das 16h, 
envolverá Sousa x Botafogo 
(Marizão), Treze x Campinen-
se (Amigão) e CSP x Paraíba 
(Almeidão). Os jogos de volta 
serão realizados no dia 24 
do próximo mês (caso ocorra 
alguma partida à noite, será 
às 20h30). Pode haver ante-
cipação ou mudanças de da-
tas, já que Campinense está 
competindo no Nordestão e 

o Botafogo na Copa do Bra-
sil. As semifinais ocorrerão 
nos dias 4 e 8 de maio, en-
quanto as finais, 11 e 15 do 
mesmo mês. 

Já o “quadrangular da 
morte” que definirá as duas 
equipes que serão rebaixa-
das para a Segundona terá 
início no próximo domingo, 
com a tabela, horários e lo-
cais divulgados hoje ou ama-
nhã pela FPF. Estarão par-
ticipando os times do Auto 
Esporte, Santa Cruz de Santa 
Rita, Esporte de Patos e Atlé-
tico de Cajazeiras. A reunião 
aconteceu na sede da entida-
de e reuniu representantes 
e dirigentes dos clubes que 
participam do Paraibano.

Jogos do mata-mata 
terão início no dia 10

PARAIBANO 2016 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Olimpíada de 
Matemática 
inscreve até 
sexta-feira 

As escolas estaduais 
interessadas em participar 
da 12ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) devem se 
inscrever até a próxima sex-
ta-feira (1º). A competição é 
composta por duas fases. Na 
primeira, os estudantes fa-
rão provas com 20 questões 
objetivas, que serão apli-
cadas nas próprias escolas 
inscritas. Na segunda fase, 
os estudantes classificados 
na primeira fase farão uma 
prova composta por seis 
questões dissertativas, na 
qual devem expor os cálcu-
los e o raciocínio utilizado 
nas respostas.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
realizou na tarde dessa se-
gunda-feira (28) a 27ª ses-
são ordinária deste ano. Na 
sessão, a Corte Eleitoral ne-
gou provimento ao recurso 
do candidato a senador nas 
eleições de 2014 Lucélio Car-
taxo Pires de Sá, que pedia 
a retirada da multa de 2 mil 
reais aplicada pelo juiz Tércio 
Chaves de Moura, em decisão 
monocrática, por propagan-
da eleitoral irregular.

Por falta de quorum, dois 
processos foram apreciados 
pela Corte nessa tarde e oito 
foram adiados, com previsão 
de julgamento na próxima 
sessão, agendada para se-
gunda-feira (4). O segundo 
processo julgado era de re-
latoria do juiz Sylvio Pélico 
Porto Filho e se tratava de um 

recurso eleitoral sobre trans-
ferência de domicílio, que foi 
desprovido pelo tribunal.

Ainda na sessão, o presi-
dente do TRE-PB, desembar-
gador José Aurélio da Cruz, 
propôs um voto parabeni-
zando o juiz Antônio Car-
neiro de Paiva Júnior, que foi 
escolhido, na última sessão 
administrativa do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJ-PB) 
para compor a Corte Eleito-
ral do TRE-PB, em virtude 
do término do segundo biê-
nio do juiz Tércio Chaves de 
Moura, que ocorrerá em 22 
de maio.

Voto de aplauso
Precedido de elogios do 

presidente ao novo membro, 
o voto de aplauso foi aca-
tado por todos os juízes da 
Corte.“Eu achei essa escolha 

muito oportuna porque o 
doutor Antônio Carneiro é 
um excelente juiz, equilibra-
do. Ele foi juiz na minha terra 
e o conheço muito bem, tem 
um bom trabalho”, declarou 
José Aurélio.

O presidente do 

TRE-PB, desembar-

gador José Aurélio 

da Cruz, propôs 

um voto parabeni-

zando o juiz 

Antônio Carneiro 

de Paiva Júnior



Homem abre fogo no 
Congresso americano, 
mas é preso pela polícia
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Lista da Odebrecht é enviada ao STF

O juiz federal Sérgio 
Moro decidiu enviar ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) os 
processos decorrentes da 23ª 
e 26ª fase da Operação Lava 
Jato, denominadas Acarajé e 
Xepa. O despacho foi assinado 
ontem pelo juiz da 13ª Vara Fe-
deral Criminal de Curitiba. Na 
decisão, Moro se refere a uma 
lista que trata de pagamentos 
que teriam sido feitos a cerca 
de 200 políticos e foi apreen-
dida em uma busca da Polícia 
Federal na casa de Benedicto 
Barbosa da Silva Júnior, um 
dos executivos da Odebrecht, 
durante a Operação Acarajé, 
deflagrada no mês passado.

O material teve sigilo de-
cretado no último dia 23. Se-
gundo a decisão, por conter 
nomes de pessoas com foro 
privilegiado, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) solicitou 
ao juiz que os processos re-
ferentes à Operação Acarajé 
e também à Operação Xepa 
fossem remetido ao STF para 
apuração. O MPF pede ainda 
que seja mantida em Curitiba, 
com o juiz Moro, a parte do 
processo referente aos paga-

O juiz Sérgio Moro enviou 
os procesos relacionados 
às fases Acarajé e Xepa

oPeração lava jato

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

mentos feitos por Zwi Skor-
nicki e pe lo Grupo Odebrecht 
a João Cerqueira de S antana 
Filho e a Mônica Regina Cunha 
de  Moura, bem como aos paga-
mentos de Zwi Skornicki a Pe-
dro José Barusco Filho Eduar-
do Costa Vaz Musa.

Com relação à planilha 
encontrada, o Sérgio Moro diz 
que é “prematura qualquer 
conclusão” com relação aos pa-
gamentos identificados. “Não 
se trata de apreensão no Setor 
de O perações Estruturadas 
da Odebrecht, atra vés do qual 

eram realizados os pagamen-
to s subreptícios, e o referido 
Grupo Odebr echt realizou, no-
toriamente, diversas do ações 
eleitorais registradas nos úl-
timos  anos” diz o texto. Ainda 
assim, o juiz decidiu que, por 
conter nomes de autoridades 

com foro privilegiado e por re-
tratar pagamentos “talvez ilíci-
tos” que os processos devem 
se remetidos ao STF.

“O ideal seria antes apro-
fundar as apura ções para re-
meter os processos apenas 
di ante de indícios mais concre-

tos de que e sses pagamentos 
seriam também ilícitos. A cau-
tela recomenda, porém, que a 
quest ão seja submetida desde 
logo ao Supremo Tribunal Fe-
deral”, disse Moro na decisão.

Sobre manutenção das 
investigações referentes aos 
pagamentos realizados por 
 Zwi Skornicki e pelo Grupo 
Odebrecht a João Santana e 
sua mulher, Mônica Moura e 
de Skornicki a Pedro Barusco 
e Eduardo Musa, na primeira 
instância, o juiz diz que “ca-
berá igualmente ao Supremo 
Tribunal Fe deral, se assim en-
tender, cindir as apur ações e 
devolver” a ele essa parte do 
processo.

Denúncia
No despacho, Sérgio Moro 

diz ainda que recentemente  
foi oferecida denúncia contra 
Santana, Moura e Skornicki . 
“Observo, aliás, a recente pro-
positura p elo MPF de denún-
cia contra Zwi Skornicki , João 
Cerqueira de Santana Filho, 
Mônic a Regina Cunha de Mou-
ra e outros”. A decisão diz que 
a ação penal decorrente desta 
denúncia também deve ser re-
metida ao STF.

O juiz ressalta também 
que o material apreendido, 
devido ao seu volume, deve 
permanecer na Polícia Federal 
em Curitiba “à disposição do 
Supremo Tribunal  Federal”.

Foto:  Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Moro decidiu enviar ao STF a lista da Odebrecht com pagamentos a políticos porque há nomes de autoridades com foro privilegiado

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil  

Um manifesto online, 
assinado por 51 acadêmicos 
especializados em estudos 
sobre o Brasil em universi-
dades estrangeiras, diz que a 
democracia brasileira encon-
tra-se “seriamente ameaça-
da” pelo atual clima político. 
O documento, que convoca 
intelectuais estrangeiros a 
aderirem ao texto, já recebeu 
mais de mil subscrições até a 
manhã de ontem, desde que 
foi lançado, há quatro dias.

Idealizado pelo historia-
dor James Green, da Universi-
dade Brown, em Rhode Island, 
nos Estados Unidos, e o soció-
logo brasileiro Renan Quina-
lha, pesquisador convidado na 
Brown, o manifesto reconhece 
a legitimidade e a necessidade 
do combate à corrupção por 
meio de inquéritos como os da 
Operação Lava Jato, mas acusa 
o que seriam abusos na con-
dução da investigação e afir-
ma que “setores do Judiciário, 
com o apoio de interesses da 
grande imprensa, têm se tor-
nado protagonistas em preju-
dicar o Estado de Direito”.

“Tomamos a iniciativa de 
organizar esse abaixo-assina-
do por conta da grave situação 
política que o Brasil atravessa 
hoje. Recebemos uma chama-
da de acadêmicos brasileiros 
pedindo solidariedade na de-
fesa da democracia e atende-
mos prontamente a esse cha-
mado”, disse Green, por email, 
à Agência Brasil. “Nossa inten-

ção foi somar a comunidade 
acadêmica internacional às di-
versas iniciativas que estão se 
proliferando pelo Brasil.”

Green é autor dos livros 
Além do Carnaval – A Homos-
sexualidade Masculina no Bra-
sil do Século XX (Unesp, 2000) 
e Apesar de Vocês – Oposição 
à Ditadura Brasileira nos Esta-
dos Unidos, 1964-1985 (Com-
panhia das Letras, 2009), que 
analisa as relações Brasil-EUA 
no período e conta a história 
de pessoas que combateram o 
regime militar brasileiro a par-
tir do país norte-americano.

O texto é assinado, en-
tre outros, por brasilianistas 
como Barbara Weinstein (New 
York University), autora de 
diversos livros sobre o Brasil 
pós-colonial; Elizabeth Leeds 
(Massachussets Institute of 
Technology – MIT), que é tam-
bém cofundadora e presidente 
de honra do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública; e Jean 
Hébrard, professor na Ecóle de 
Hautes Études en Sciences So-
ciales, em Paris. Assinam ainda 
intelectuais brasileiros que no 
momento atuam fora do país, 
como o especialista em lite-
ratura brasileira Pedro Meira 
Monteiro, que leciona na Uni-
versidade Princeton, em Nova 
Jersey, nos Estados Unidos, e o 
historiador Sidney Chalhoub, 
professor convidado na Uni-
versidade Harvard, em Massa-
chussets (EUA).

Impeachment
No manifesto, os acadê-

micos enxergam um sério ris-

co de que a retórica contra a 
corrupção esteja sendo usada 
para desestabilizar um gover-
no democraticamente eleito, 
citando que o mesmo expe-
diente fora utilizado antes da 
queda do ex-presidente João 
Goulart (1964), dando espaço 
à ditadura militar subsequen-
te. À Agência Brasil, Barbara 
Weinstein criticou o processo 
de impeachment em curso no 
Congresso.  

“Caso surjam evidências 
de algo mais sério do que 
‘contabilidade criativa’, ou se 
você puder encontrar uma 
maioria de dois terços da Câ-
mara dos Deputados que se 
acredite nunca ter cometido 
qualquer ato que possa ser 
descrito como ‘corrupto’ ou 
‘desonesto’, então talvez eu 
possa considerar legítimo 
que eles decidam se Dilma 
permanece no cargo ou é 
impedida”, disse Weinstein. 
“Acho muito improvável.”

Para Chalhoub, um dos 
historiadores brasileiros de 
maior projeção internacional, 
“o processo de impeachment 
tem bases muito frágeis, como 
já mostraram vários juristas. 
E está sendo conduzido por 
parlamentares sobre os quais 
pesam acusações de gravida-
de ímpar. Destituir uma pre-
sidente desse modo fragiliza a 
democracia, é um golpe contra 
ela, traduz apenas o inconfor-
mismo dos derrotados nas 
eleições de 2014. Esse é um 
momento decisivo da demo-
cracia brasileira”, disse ele à 
Agência Brasil.

Democracia no País enfrenta 
ameaça, afirmam intelectuais

MaNIFeSto oNlINe Procuradoria 
denuncia casal 
Santana e Zwi 
Skornicki
Da Agência Estado

A Procuradoria da Repú-
blica denunciou o publicitário 
João Santana, marqueteiro 
das campanhas da presidente 
Dilma Rousseff (2010 e 2014) 
e do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (2006). Sua 
mulher e sócia Monica Moura 
também foi denunciada pelos 
procuradores da força-tarefa 
da Operação Lava Jato. A acu-
sação atinge ainda o lobis-
ta Zwi Skornicki, apontado 
como operador de propina da 
Odebrecht no exterior.

Todos são acusados por 
corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e participação em or-
ganização criminosa. João San-
tana, Monica Moura e Zwi Skor-
nicki foram alvo da Operação 
Acarajé, 23ª etapa da Lava Jato.

Eles foram presos em fe-
vereiro por ordem do juiz fe-
deral Sérgio Moro. Os dois são 
acusados pelo recebimento de 
US$ 7,5 milhões, entre 2012 e 
2014, do esquema de corrup-
ção descoberto pela Lava Jato 
na Petrobras. O dinheiro foi de-
positado em conta secreta que 
Santana e a mulher mantinha 
na Suíça, em nome da offshore 
Shellbill Finance. Os valores 
foram pagos pela empreiteira 
Odebrecht. E pelo operador de 
propinas Zwi Skornicki.

Na semana passada, a 
Polícia Federal indiciou crimi-
nalmente João Santana, Moni-
ca Moura e Zwi Skornicki. A 
mulher e sócia do marquetei-
ro decidiu fazer delação pre-
miada. Os termos da colabo-
ração estão sendo definidos 
com os procuradores com a 
força-tarefa da Lava Jato.

O Salão Verde da 
Câmara dos Deputados 
foi palco, na tarde de on-
tem, de manifestações 
contrárias e favoráveis 
ao impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff, 
com troca de palavras 
de ordem envolvendo 
as duas partes. A mobili-
zação foi motivada pelo 
pedido de impeachment 
elaborado pelo Conse-
lho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), que foi protoco-
lado nessa segunda-feira 
na Câmara pelo presi-
dente da entidade, Cláu-
dio Lamachia.

Advogados e mani-
festantes contrários ao 
pedido entoavam pa-
lavras de ordem, como 
“Não vai ter golpe”. 
Os favoráveis ao afas-
tamento de Dilma res-
pondiam com “Fora, 
PT”. Houve tumulto e 
empurrra-empurra dos 
dois lados.

 O Conselho Federal 
da OAB decidiu apresen-
tar um novo pedido de 
impeachment, incluindo 
a delação premiada do 
senador Delcídio Ama-
ral (sem partido-MS). O 
posicionamento da enti-
dade causou reação de 
inúmeros membros da 
Ordem e de juristas, que 

divulgaram um manifes-
to pedindo à instituição 
que faça uma ampla e 
direta consulta a seus 
filiados sobre a entrega 
do documento.

O manifesto classifi-
ca a proposta da OAB de 
“erro brutal” e diz que 
“essa decisão, por sua 
gravidade e consequên-
cias, que lembra o erro 
cometido pela Ordem 
em 1964, jamais poderia 
haver sido tomada sem 
uma ampla consulta aos 
advogados brasileiros”.

racha negado
O presidente da 

OAB, Cláudio Lamachia, 
disse ontem que não há 
um racha entre os ad-
vogados em relação à 
decisão da entidade de 
entregar, na Câmara dos 
Deputados, um novo pe-
dido de impeachment da 
presidente Dilma Rous-
seff. Neste momento, o 
documento está sendo 
protocolado na Casa.

Antes, no início da 
tarde, um grupo de ad-
vogados entregou ao 
presidente da OAB um 
manifesto, assinado por 
140 profissionais, contra 
a decisão da ordem de 
pedir o impeachment 
da presidente. Lamachia 
informou ter recebido 
outros dois manifestos 
individuais contrários à 
posição da OAB.

Impeachment: OAB 
entrega novo pedido

CÂMara DoS DePUtaDoS

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil
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Geral

Todos contra a corrupção
Daqui a dez anos será difícil, muito difícil encontrar 

um político corrupto no Brasil, tão complicado quanto 
é hoje encontrar um político honesto. Você pode estar 
achando utópico, há quem me leia neste momento e 
pense que se trata de piada. Falo sério, acredito que o 
cerco contra corruptos e corruptores está cada vez mais 
fechado. Ruy Barbosa dizia que chegaria o tempo em que 
procuraríamos homens honestos em dia claro, com lupa. 
Esse momento histórico já chegou, agora começa a hora 
de virar o jogo. 

A evolução na legislação brasileira tem tornado 
mais difícil a prática de corrupção na política. Parece 
mesmo piada falar em fim da corrupção em um país 
onde o presidente da Câmara dos Deputados está 
envolvido em suspeita de recebimento de propina, há 
provas da existência de contas dele na Suíça, ele nega, 
diz que não é dono, só faz usufruto, mas sua esposa paga 
despesas com dinheiro dessas contas, enfim, é o mesmo 
cidadão que vai conduzir o processo de impeachment 
contra a presidente da República, esta sem nenhum 
crime atribuído.

Felizmente a Nação se levanta contra os corruptos. 
Não adianta tentar ocultar as listas dos citados por 
suposto recebimento de propina da Odebrecht na 
operação Lava Jato. Também de nada vale a imprensa 
deixar Aécio de lado após ter sido citado várias vezes 
por delatores, também dentro da Lava Jato. Não tem 
vista grossa da mídia que segure. O ciclo dos corruptos 
começa a chegar ao fim, serão substituídos por uma nova 
forma de fazer política.

A Lei da Ficha Limpa pode ter deixado passar muito 
ficha-suja. Há brechas, claro. Mas o projeto nascido de 
uma iniciativa popular, referendado por mais de 1,5 
milhão de brasileiros, despertou uma insurreição contra 
candidatos cassados ou condenados por algum crime, 
julgados por um colegiado de juízes. É pouco. Tem ficha-
suja com mandato? Tem. Só que agora podemos chamá-
los de sujos, imundos, pois é o que são.

Hoje será um dia histórico. Mais um projeto de 
lei de iniciativa popular alcançou o número necessário 
de assinaturas. As 10 Medidas Contra a Corrupção 
devem tornar a vida dos corruptos mais difícil. O ato de 
entrega simbólica das assinaturas de volta à sociedade 
civil por parte do Ministério Público Federal, que 
comandou a campanha, acontece hoje, às 14h, na sede 
da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Em 
seguida o documento será encaminhado ao Congresso 
Nacional. 

De acordo com o projeto, que ultrapassou o número 
mínimo e chegou a dois milhões de adesões em todo o 
país, as punições contra os bandidos de colarinho branco 
serão mais duras. Isso aliado às novas ferramentas de 
transparência, será uma arma nas mãos da população 
contra todos os corruptos. Confira as medidas propostas 
pelo projeto:

- Prevenção à corrupção, transparência e proteção à 
fonte de informação;

- Criminalização do enriquecimento ilícito de 
agentes públicos;

- Aumento das penas e crime hediondo para 
corrupção de altos valores;

- Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no 
processo penal;

- Celeridade nas ações de improbidade 
administrativa;

- Reforma no sistema de prescrição penal;

- Ajustes nas nulidades penais;

- Responsabilização dos partidos políticos e 
criminalização do “caixa dois”;

- Prisão preventiva para evitar a dissipação do 
dinheiro desviado;

- Recuperação do lucro derivado do crime.

Assim, na minha realidade alternativa utópica, 
em um futuro bem próximo, não haverá corruptos, 
corruptores, canalhas, mentirosos, ladrões. Não vai ter 
listão de empreiteira, codinomes esquisitos, político 
dizendo que a doação foi legal. Aliás, nem doação por 
empresa vai ter mais, já neste ano. Eles, os safados, ainda 
existirão, mas que estejam todos sem mandato, longe    
da nossa valiosa democracia representativa. 

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

PMDB nacional vai decidir hoje 
se continua apoiando o governo
Reunião vai acontecer em 
Brasília, com integrantes 
do diretório do partido

A semana na Câmara 
dos Deputados deverá ser 
marcada por discussões em 
torno do processo de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff, da formação das 
comissões técnicas da Casa, 
da votação do projeto de lei 
que estabelece novas regras 
para o refinanciamento das 
dívidas dos estados com a 
União e da reunião do Di-
retório Nacional do PMDB, 
nesta terça-feira (29), para 
decidir se a legenda continua 
apoiando o governo. Além 
desses temas, outros como 
a votação de vetos presiden-
ciais, as reuniões do Conse-
lho de Ética e da Comissão de 
Orçamento vão movimentar 
a Câmara.

PMDB
Por meio do Diretório 

Nacional, o PMDB vai de-
cidir, em reunião marcada 
para a tarde de hoje, se per-
manece na base de susten-
tação do governo no Con-
gresso Nacional. Em reunião 
fechada, os integrantes do 
diretório vão debater e, por 
meio do voto que deverá ser 
aberto, decidir se mantêm o 
apoio. Se decidir sair, o par-
tido dará um prazo para que 
os ministros e demais pe-
emedebistas ocupantes de 
cargos no Governo Federal 
deixem os postos.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

FOTO: Edson Matos

O vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, cancelou viagem a Portugal

O vice-presidente da 
República e presidente do 
PMDB, Michel Temer, can-
celou uma viagem que faria 
a Portugal para manter reu-
niões com peemedebistas. O 
objetivo é buscar a unidade 
do partido em torno de uma 
decisão unânime sobre os 
caminhos que a legenda deve 
seguir. No dia 12 de março, 
a Convenção Nacional do 
PMDB delegou ao Diretório 
Nacional o poder de decidir 
em até 30 dias se o partido 
deve continuar fazendo par-
te do governo.

Impeachment
Já a Comissão Especial 

da Câmara criada para ana-
lisar o pedido de impeach-

ment da presidente Dilma 
Rousseff vai continuar man-
tendo reuniões nesta sema-
na para deliberar sobre re-
querimentos apresentados 
ao colegiado. O presidente 
da comissão, deputado Ro-
gério Rosso (PSD-DF), e o 
relator dos trabalhos, depu-
tado Jovair Arantes (PTB-
-GO), deverão se reunir com 
o presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, para 
conversar sobre o trabalho 
que estão fazendo.

A comissão especial 
vem realizando os trabalhos, 
aguardando o transcurso das 
dez sessões plenárias da Câ-
mara, prazo que a presidente 
Dilma tem para apresentar 
sua defesa por escrito. Já fo-

ram feitas quatro sessões 
para a contagem de prazo. Se 
ocorreram as cinco sessões 
previstas para esta semana, a 
décima e última sessão para 
apresentação da defesa de-
verá ser no dia 4 de abril. 

Vetos
O Congresso Nacional 

marcou para hoje (29), às 
19h, sessão deliberativa 
para apreciar 16 vetos pre-
sidenciais que estão tran-
cando a pauta de votações 
da Casa. Entre os vetos es-
tão aqueles feitos ao proje-
to que trata da repatriação 
de recursos do exterior, ao 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a outras 
matérias orçamentárias.

Brasília - A um dia da 
reunião do diretório nacio-
nal do PMDB que deve apro-
var o rompimento do partido 
com o governo Dilma, outras 
legendas do chamado “cen-
trão” da base aliada começa-
ram a dar sinais mais fortes 
de que também poderão de-
sembarcar em breve. 

À frente dos Ministério 
das Cidades, o PSD decidiu 
liberar seus 31 deputados 
para votar como quiserem 
em relação ao impeachment 
na Câmara. O PP, que coman-
da o Ministério da Integra-
ção, já cogita também liberar 
oficialmente sua bancada, a 
terceira maior da Casa, com 
49 parlamentares.

No PSD, a liberação teve 
anuência do ministro das 
Cidades e presidente nacio-
nal da sigla, Gilberto Kassab. 
Apesar de a notícia ter vindo 
à tona somente ontem, depu-
tados afirmam que o líder do 
partido na Câmara, Rogério 
Rosso (DF), já tinha anuncia-
do a liberação desde antes de 
se tornar presidente da co-
missão do impeachment.

De acordo com um di-
rigente do PSD, atualmente, 
pelo menos 70% da bancada 
da Câmara é favorável ao im-
peachment. Esse líder afirma 
que a tendência é de que, 
assim como os deputados, a 
bancada do partido no Sena-
do, composta por três sena-
dores, também seja liberada 

para votar como quiser.
No PP, o presidente na-

cional da sigla, senador Ciro 
Nogueira (PI), já admite que 
não terá como segurar suas 
bancadas, principalmente 
se o PMDB desembarcar ofi-
cialmente do governo. Na se-
mana passada, dirigentes do 
partido já informaram à pre-
sidente Dilma Rousseff dessa 
dificuldade. 

Pelos cálculos da direção 
da sigla, dos 49 deputados do 
PP, pelo menos 15 são a favor 
do impeachment e outros 35 
“aguardam” definição oficial 
do partido. “Só conseguimos 
garantir os 35 votos para o 
governo se for para o gover-
no ganhar. Se for para perder, 
não conseguimos”, afirmou 
um interlocutor de Nogueira. 

Na semana passada, 
parlamentares do PP pró-
-impeachment entregaram 
ao presidente do partido 
uma lista com assinaturas 
de 22 deputados e de 4 dos 
6 senadores, pedindo a ante-
cipação da convenção nacio-
nal da legenda, para discutir 
o desembarque do governo 
Dilma Rousseff. 

Ciro prometeu marcar 
uma nova reunião das ban-
cadas para tratar do assunto, 
mas ainda não definiu a data 
do encontro. O objetivo do 
dirigente é “ganhar tempo” 
e só deixar uma decisão ofi-
cialmente sobre rompimento 
para depois que outros parti-
dos da base anunciarem de-
sembarque.

PSD libera bancada na 
Câmara para votação

Senado pode votar 
projetos importantes

IMPEACHMENT

Nesta semana, os sena-
dores podem votar as duas 
medidas provisórias que 
trancam a pauta do Plená-
rio. Também há previsão 
de votação de projetos que 
tratam do microempreen-
dedorismo e da redução da 
máquina pública pela res-
trição do número de cargos 
comissionados.

O primeiro item da pauta 
de votações é o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) 3/2016, 
proveniente da Medida Pro-
visória (MP) 698/2015, que 
mudou as regras do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
em relação aos financiamen-
tos com recursos do FGTS. 
A medida assegura que, se 
os beneficiários do progra-
ma não quitarem as presta-
ções dos imóveis que serão 
construídos com recursos 
do FGTS, o Tesouro Nacional 
fará a compensação.

O FGTS já operava com 
o pagamento de parte da 
aquisição de imóveis novos, 
produzidos com recursos do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Porém, as regras ante-
riores à MP exigiam um tipo 
de garantia específica. 

Em seguida, também 
trancando a pauta, está o 
PLV 5/2016 (originado da 
MP 709/2015) que disponi-
bilizou R$ 1,318 bilhão para 
os Ministérios da Saúde, da 
Agricultura, da Defesa, da In-
tegração Nacional, da Cultu-
ra, do Turismo e do Esporte 
e para as secretarias de Avia-

ção Civil e de Portos, além de 
ter promovido transferên-
cias a estados e municípios.

Microempreendedor
Também pode ser vo-

tado nesta semana o PLC 
167/2015 - Complementar, 
do deputado Mauro Maria-
ni (PMDB-SC), que permite 
ao microempreendedor in-
dividual usar a própria re-
sidência como sede de seu 
negócio, quando não for in-
dispensável a existência de 
local próprio para o exercício 
da atividade.

Cargos em comissão
Os senadores podem vo-

tar ainda a PEC 110/2015, 
que restringe a quantidade 
de cargos em comissão. Do 
senador Aécio Neves (PSDB-
-MG), a proposta tem objeti-
vo de reduzir a máquina pú-
blica e torná-la mais eficiente 
e qualificada tecnicamente, 
estabelecendo o critério da 
meritocracia e a realização 
de concurso público para 
preenchimento de parte dos 
cargos comissionados — 
50% dos quais terão que ser 
ocupados por servidores do 
quadro efetivo da respectiva 
instituição.

De acordo com o texto 
a ser votado, o número de 
cargos em comissão não po-
derá superar, em cada órgão 
ou entidade, 10% do número 
de cargos efetivos no caso da 
União, dos estados e do Dis-
trito Federal. Já no caso dos 
municípios, o percentual má-
ximo previsto é de 15%. 

Agência Senado

Agência Estado
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Homem abre fogo no Congresso
americano, mas é baleado e preso
No tiroteio, uma mulher 
também saiu ferida e foi 
levada para um hospital

Um tiroteio no centro 
de visitantes do Capitólio, 
em Washington, assustou 
os visitantes e terminou 
com um suspeito preso e 
uma mulher ferida nessa 
segunda-feira (28).

O edifício, que sedia o 
Congresso americano, foi 
fechado temporariamente, 
assim como a Casa Branca, 
como medida preventiva.

Em uma entrevista à 
imprensa, o chefe da polí-
cia do Capitólio disse que o 
incidente começou quando 
um homem apontou o que 
parecia ser uma arma para 
policiais, que atiraram nele.

Ele disse que o suspeito 
passou por cirurgia ontem 
e que sua condição é desco-
nhecida. Segundo o oficial, 
o suspeito já era conheci-
do da polícia e já havia fre-
quentado o Capitólio.

Uma mulher que estava 

por perto sofreu ferimentos 
e também foi transportada 
para o hospital. O oficial dis-
se ainda que nenhum poli-
cial ficou ferido, como havia 
anunciado anteriormente a 
imprensa americana.

A polícia acredita que 
se trata de uma ação indi-
vidual e que “não há razões 
para acreditar que seja algo 
além de um ato criminoso”.

O centro de visitantes 
do Capitólio vai abrir ao 
público normalmente hoje. 
“Não há mais ameaça ativa 
contra o público”, escre-
veu no Twitter a polícia de 
Washington DC.

O Capitólio está atual-
mente em recesso de Pás-
coa e havia poucos parla-
mentares dentro do prédio.

No momento do inci-
dente, jornalistas que disse-
ram estar dentro do edifício 
postaram no Twitter que 
foram orientados pelo alto-
falante a se manterem em 
seus lugares. A polícia orien-
tou as pessoas que estavam 
do lado de fora do complexo 
para buscarem abrigo, disse 
a emissora MSNBC.

Do Portal G1

Foto: Alex Brandon-Associated Press-Estadão Conteúdo

O Capitólio, nos Estados Unidos, foi fechado temporariamente como medida preventiva

Fidel divulga 
longa carta e 
faz críticas aos
Estados Unidos 
Da Agência Estado

Havana - O ex-presidente 
cubano Fidel Castro respon-
deu ontem à viagem histórica 
que o presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, fez a Cuba, com 
uma longa carta recontando a 
história de agressão dos EUA 
contra Cuba, dizendo que 
“não precisamos que o impé-
rio nos presenteie com nada”.

A carta - de 1.500 pala-
vras e divulgada ontem com 
o título “Irmão Obama” - foi 
a primeira resposta de Fidel 
Castro em relação à visita de 
três dias de Obama na sema-
na passada, em que o presi-
dente norte-americano disse 
que tinha viajado para a ilha 
para enterrar a história de 
hostilidades de guerra fria 
entre os dois países. O arti-
go do ex-presidente foi di-
vulgado na manhã de ontem 
nos meios de comunicação 
oficiais de Cuba e nele são 
apontados diversos assuntos 
abordados por Obama.

Obama não se encontrou 
com Fidel Castro, de 89 anos, 
durante a viagem, mas se re-
uniu várias vezes com seu ir-
mão Raul Castro, de 84 anos, e 
atual presidente cubano.

“Não necessitamos que o 
império nos presenteie com 
nada. Nossos esforços serão 
legais e pacíficos porque é 
nosso compromisso com a 
paz e a fraternidade de todos 
os seres humanos que vivem 
neste planeta”, escreveu Raul 
Castro.

Durante a visita, Oba-
ma tentou convencer o povo 
cubano e o governo de que a 
tentativa de tentar derrubar 
o governo comunista durante 
50 anos tinha terminado, per-
mitindo que o governo cuba-
no reforme a sua economia e 
o sistema político mais rapi-
damente diante da retomada 
dos laços entre os países.

No entanto, Fidel Castro 
foi enfático ao presidente dos 
EUA: “A minha sugestão mo-
desta é que ele reflita e não 
tente desenvolver teorias so-
bre a política cubana”.

Sobre as declarações de 
Obama a favor de “esquecer 
o passado e olhar para o fu-
turo”, Fidel Castro aponta que 
o presidente dos EUA usou 
“palavras mais açucaradas” e 
afirma que os cubanos corre-
ram “o risco de um ataque do 
coração” ao escutar Obama 
falar que os cubanos e norte
-americanos são como “ami-
gos, família e vizinhos”.

Em seguida, Fidel Castro 
relembrou a quase meio sécu-
lo de agressões dos EUA con-
tra Cuba, incluindo décadas 
de embargo comercial contra 
a ilha, o ataque na Baía dos 
Porcos em 1961 e a explosão 
de um avião cubano apoiado 
por exilados que se refugia-
ram nos EUA.

O ex-presidente de Cuba 
termina sua carta com uma 
posição contrária a de Oba-
ma, que afirmou que restabe-
lecer laços econômicos com 
os EUA será uma bênção para 
Cuba, cuja economia centra-
da tem lutado para escapar 
da dependência excessiva de 
importações e uma escassez 
crônica de moeda forte.

“Somos capazes de pro-
duzir os alimentos e as ri-
quezas materiais que neces-
sitamos com o esforço e a 
inteligência de nosso povo”, 
ressaltou Fidel Castro.

Da Agência Estado

Bruxelas AE) - Três sus-
peitos foram presos nessa 
segunda-feira em Bruxelas, 
capital da Bélgica, acusados 
de “participarem de ativida-
des de um grupo terrorista”, 
enquanto autoridades se-
guem sua investigação dos 
ataques que ocorreram na 
semana passada na capital 
Bruxelas, informaram pro-
motores belgas

Desde os ataques no 
dia 22 de março, a Bélgica 
já acusou sete pessoas de 
terrorismo. Nessa segun-
da-feira, os promotores 
identificaram os três ho-
mens apenas pelos seus 
primeiros nomes: Yassine 
A., Mohamed B. e Abouba-
ker O. As autoridades não 
forneceram mais detalhes 

sobre as prisões.
 No domingo, as autori-

dades belgas continuaram 
uma série de buscas e de-
tenções. Eles procuraram 
em pelo menos 13 casas 
em toda a Bélgica. No to-
tal, a polícia prendeu nove 
pessoas. Seis delas foram 
soltas. Os outros três foram 
acusados ontem.

As autoridades infor-
maram também que iden-
tificaram 32 das 35 vítimas 
mortas no ataque. Eles ainda 
estão trabalhando para iden-
tificar as três pessoas restan-
tes, disseram autoridades.

Uma autoridade dos 
EUA disse durante as deten-
ções no fim de semana que 
a rede terrorista está se tor-
nando “muito sofisticada”. 
Outras autoridades disse-
ram que as prisões também 

revelaram a escala da rede. 
“Há um grande número [de 
membros] em toda a Euro-
pa”, disse a autoridade que 
não quis ser identificada

A autoridade disse que 
a rede tem se alastrado e 
que Bélgica tornou-se um 
lugar onde os principais 
membros da rede poderiam 
fugir para e se refugiar. “A 
Bélgica foi vista como um 
porto seguro”, disse a auto-
ridade.

Em Bruxelas, as ten-
sões aumentaram no do-
mingo, quando a polícia 
usou canhões de água para 
dispersar centenas de ma-
nifestantes de extrema-direi-
ta que se reuniram no centro 
da capital para interromper 
uma reunião pacífica dos 
moradores em homenagem 
às vítimas dos ataques.

Bélgica prende três suspeitos
de praticarem atos terroristas

investigação sobre atentados

Da Agência Estado

Jerusalém (AE) - Israel 
confirmou ontem que retirou 
a nomeação de Danny Dayan, 
um conhecido defensor das 
colônias nos territórios na Cis-
jordânia, como embaixador no 
Brasil, após uma disputa de vá-
rios meses depois que Brasília 
rejeitou a indicação dele em 
agosto por causa de seu passa-
do político.

A decisão de abandonar 
a candidatura de Dani Dayan 
desferiu um revés para o pri-
meiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, refletin-
do uma crescente impaciência 
internacional sobre o assenta-
mento israelense e a contínua 
construção em terras ocupa-
das reivindicadas pelos pales-
tinos.

O gabinete de Netanyahu 
disse que Dayan será agora 

o novo cônsul geral em Nova 
York.

Dayan nasceu na Argen-
tina e emigrou para Israel em 
1971, aos 15 anos. Atualmente, 
ele mora na Cisjordânia ocupa-
da e é contra a criação de um 
Estado palestino. Ele havia sido 
nomeado como embaixador no 
Brasil em agosto, mas o Brasil 
nunca aceitou sua nomeação.

Falando em uma emissora 
de rádio do Exército de Israel, 
Dayan tentou minimizar a de-
cisão, dizendo que ele estava 
animado com a oportunidade 
de servir em Nova York.

“Eu não acho que nós fo-
mos rejeitados” disse ele. “Eu 
acho que não foi uma escolha. 
Quem não queria nós no Brasil, 
terá nós em Nova York, a ca-
pital do mundo”, disse Dayan. 
Cerca de 600 mil israelenses 
vivem na Cisjordânia e na Jeru-
salém Oriental.

Israel desiste de nomear
embaixador para o Brasil

PoLÊMiCa diPLoMÁtiCa

Da Agência Estado 

Lima(AE) - A candidata de 
centro-direita Keiko Fujimori 
manteve a primeira colocação 
nas intenções de voto, mas sem 
alcançar a maioria necessária 
para ganhar as eleições presiden-
ciais no Peru no primeiro turno, 
segundo pesquisa divulgada on-
tem. O segundo lugar, por sua 
vez, não tem um dono claro, já 
que o conservador Pedro Pablo 
Kuczynski, ex-ministro da Econo-
mia, se vê ameaçado pela forte 
ascensão da esquerdista Veró-
nika Mendoza.

 A pesquisa do instituto Ipsos 
Peru, publicada no jornal El Co-
mercio, mostra Keiko com 32,1% 
das intenções de voto, enquanto 
Kuczynski obtém 16%. O terceiro 

lugar foi ocupado por Verónika, 
enquanto o centrista Alfredo 
Barnechea passou ao quarto, 
com 11,1% das intenções. A mar-
gem de erro é de 2,3 pontos.

Verónika Mendoza, uma psi-
cóloga de 36 anos que deixou a 
ala governista em 2012, após a 
morte de três pessoas durante 
um conflito durante protestos 
contra uma mineradora, mostrou 
a maior tendência de alta, após 
alcançar 2% em janeiro, 4% em 
fevereiro e 9% na primeira sema-
na de março.

 Pelas leis eleitorais peruanas, 
caso nenhum candidato obtenha 
mais de 50% dos votos, haverá 
segundo turno entre os dois mais 
votados em 5 de junho.

Keiko, de 40 anos, tem esta-
do à frente em todas as pesquisas 

desde 2015. Ela enfrenta ainda, 
porém, uma demanda judicial 
que pode excluí-la da disputa, 
por supostamente desrespeitar a 
lei durante um concurso de dan-
ça, onde estava presente, no qual 
os vencedores foram presentea-
dos com US$ 89, o que supera 
os US$ 6 de donativos máximos 
permitidos pela lei. Durante esta 
semana, o máximo tribunal elei-
toral deve se pronunciar sobre o 
caso. Na primeira instância, Keiko 
superou a demanda.

 A pesquisa mostrou que 
aqueles que dizem que jamais 
votariam em Keiko representam 
49% do eleitorado. A razão para 
isso são as lembranças do gover-
no de seu pai, Alberto Fujimori 
(1990-2000), que cumpre 25 anos 
de prisão por responsabilidade 

em 25 assassinatos e tem outras 
quatro condenações por corrup-
ção. A Transparência Internacio-
nal estima que no governo de 
Alberto Fujimori tenham sido 
roubados US$ 600 milhões.

No provável segundo turno 
com Kuczynski, um experiente 
economista de 77 anos, Keiko ven-
ceria com 42% a 38%. Na disputa 
com Mendoza, Keiko levaria por 
42% a 37%, segundo a pesquisa.

 Nas eleições presidenciais de 
2006 e 2011, porém, os candidatos 
que apareciam como favoritos nas 
pesquisas acabaram derrotados. 
Com mais de 21 milhões de elei-
tores registrados, o Peru realizará 
o primeiro turno em 10 de abril. O 
presidente atual, Ollanta Humala, 
entregará o poder em 28 de julho, 
após um mandato de cinco anos.

Keiko Fujimori lidera corrida presidencial 
eLeiçÕes no PerU
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HU de Campina está 
com estrutura obsoleta 
e precisa se expandir

Acadepol faz curso em parceria com embaixada dos EUA

Investigação de homicídios
13

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

A Academia de Polícia 
Civil da Paraíba (Acadepol) 
iniciou ontem e segue até o 
dia 1º de abril, a 7ª edição 
do curso de Investigação de 
Homicídios, promovido pela 
Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública do Ministério 
da Justiça (Senasp/MJ), em 
parceria com a embaixada 
dos Estados Unidos (EUA). 
Participam do curso, 24 po-
liciais civis paraibanos e ain-
da representantes da Polícia 
Civil de 13 estados brasilei-
ros. As aulas, divididas en-
tre teóricas e práticas, serão 
ministradas por policiais 
norte-americanos do Depar-
tamento de Homicídios de 
Miami (EUA) e terão tradu-
ção simultânea. 

A abertura do curso foi 
realizada pelo secretário de 
Segurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima, que explicou 
a importância da troca de in-
formações, que servirão para 
um aperfeiçoamento dos po-
liciais civis paraibanos. “Esse 
tipo de curso proporciona 
um trabalho ainda mais com-
plexo das equipes de inves-
tigação de homicídios que 
atuam no Estado da Paraíba. 
Quanto mais conhecimento 
mais isso será aplicado no 
enfrentamento aos crimes 
violentos. O objetivo é inves-
tir em Segurança Pública”, 
frisou Cláudio Lima. 

De acordo com o diretor 
da Acadepol, delegado Seve-
riano Pedro, o curso é uma 
oportunidade de conhecer 
formas de investigação ad-
ministradas por policiais 
de outro país. “O intuito é o 
aperfeiçoamento de técnicas 
que possam contribuir com 
o trabalho desenvolvido pe-
los policiais civis quando 
chegam a um local de crime. 
Essa capacitação é muito 
importante e mostra o com-
prometimento da Secreta-

ria da Segurança Pública da 
Paraíba. O conhecimento é 
necessário para a realização 
de um trabalho policial bem 
feito e que está diretamente 
relacionado à elucidação de 
crimes”, disse. 

O objetivo do curso é 

contribuir para o fortale-
cimento de uma investiga-
ção efetiva de homicídios e 
acontece em várias cidades 
brasileiras. Durante as aulas, 
os alunos aprenderão desde 
coleta de indícios no local de 
crime até técnicas de abor-

dagens aos suspeitos, orien-
tações de procedimento de 
interrogatório e dicas para a 
preservação do local onde o 
assassinato aconteceu. 

O delegado geral da Polí-
cia Civil da Paraíba, João Alves 
de Albuquerque, ressaltou 

que esse tipo de investimen-
to é essencial para o aperfei-
çoamento das equipes que 
trabalham diretamente com 
a investigação de homicídios. 
“Tivemos a preocupação de 
proporcionar o acréscimo de 
conhecimento específico a 
esses policiais para que eles 
sejam multiplicadores do 
conteúdo que foi aprendido 
no curso. 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Segurança e Defesa Social 
(Seds), organizou todo um 
esquema para que esses alu-
nos pudessem ser recebidos 
e acolhidos na Acadepol, e 
isso só demonstra o investi-
mento na área de Segurança 
Pública e traz benefícios para 
a Polícia Civil”, finalizou João 
Alves. 

Iniciativa
A ação que está sendo 

realizada em João Pessoa 
faz parte do Programa Brasil 
Mais Seguro, do Governo Fe-
deral. O objetivo é que dete-
tives da polícia investigativa 
dos Estados Unidos treinem 
agentes, escrivães e delega-
dos da Polícia Civil durante o 
curso Técnicas para Elucida-
ção de Homicídios, realizado 
pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Minis-
tério da Justiça (Senasp/MJ) 
em parceria com a Secretaria 
da Segurança Pública do Es-
tado e a embaixada dos Esta-
dos Unidos no Brasil. 

FOTO: Secom-PB

24 policiais civis da Paraíba e de mais 13 estados vão receber aulas de agentes da Polícia de Miami

Secretário de Estado da Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, acompanhado de outros delegados

A abertura foi realizada 
pelo secretário da Defesa 
Social, Cláudio Lima 

O intuito é o 
aperfeiçoamento 
de técnicas 
que possam 
contribuir com
o trabalho 
desenvolvido 
pelos policiais

Pagamento do 
IPVA de final 
5 termina nesta 
quinta-feira

Os proprietários de veícu-
los com placa final 5 têm até a 
próxima quinta-feira (31) para 
efetuar o pagamento do Impos-
to sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA). Os 
contribuintes podem garantir o 
desconto de 10% na opção da 
cota única à vista ou parcelar o 
tributo em até três vezes sem 
desconto, sendo que a primeira 
parcela deve ser paga também 
até o dia de 31 de março.

Para os proprietários que 
não receberam o boleto em suas 
residências, é possível solicitar a 
impressão em qualquer posto 
de atendimento do Detran-PB 
ou imprimi-lo pessoalmente no 
site do órgão.  Para isso, devem 
acessar link http://www.de-
tran.pb.gov.br/index.php/ipva.
html e informar os números 
completos da placa dos veículos 
e do Renavam.

Termina também no dia 
31 de março o prazo para pa-
gamento da segunda cota das 
placas 3 e 4 dos proprietários 
que optaram pelo parcelamen-
to em três vezes, enquanto as 
placas terminadas em 1 e 2 
deverão efetuar a terceira e úl-
tima parcela do tributo.     

A legislação do IPVA em 
vigor assegura isenção do im-
posto para proprietários de 
veículos com 16 anos com-
pletos do ano de fabricação, 
sendo assim veículos com ano 
de fabricação abaixo de 2000 
ficarão isentos de pagamento 
do IPVA em 2016. Contudo, 
esses veículos devem efetuar 
as demais taxas que envolvem 
o emplacamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licencia-
mento e a taxa de prevenção 
contra incêndio (bombeiros).

amos um pouquinho ao Inglês, 
a nossa segunda língua. Não é o 
Espanhol, não. Basta andar pelas 
ruas do País, olhando os muros, 
os letreiros em neon, e ouvindo 

garotos chamarem garotas de “boyzinhas”. 
Nada de Espanhol e até podemos ser 
“brasileños chicanos” caso não estejamos 
nessa onda surfista linguística.

Que tal reescutar as “entrelinhas” 
da canção “Comentários a respeito de 
John”, de Belchior? “Sonho e escrevo em 
letras grandes (de novo) pelos muros do 
país. João, o tempo andou mexendo com 
a gente, sim. John, eu não esqueço (oh no, 
oh no)”...

Não adianta nem falar do tupi-guara-
ni, extirpado de vez da brasilidade, como 
se fosse um tumor cancerígeno cultural. 
Você conhece alguma frase, por menor que 
seja, em tupi-guarani? Eu, também não. 
Talvez Evandro Nóbrega saiba, por ser o 
home que fala mais línguas nesta terra 
espremida, mas alargada, entre o Porto do 
Capim e o pouco que restou da beira-mar 
de Tambaú.

Então, indo um pouquinho ao Inglês, 
lembro de “pig” (porco), “pigsty” (chi-
queiro) e “piggy bank” (aquele interes-
sante cofre em forma de porquinho que 

O papel da grande imprensa brasileira
faz nossas crianças adquirirem 
gradualmente a noção do valor do 
dinheiro).

nnnnnnnnnn

Já há algum tempo que um 
lulopetista (não lembro bem se foi 
Paulo Henrique Amorim) criou a 
expressão PIG, definindo-a como 
Partido da Imprensa Golpista, 
nesse jogo que levaria ao “porco” 
em inglês. Essa - que eles chamam 
de “grande mídia”, pejorativamente 
- seria uma imprensa porca, suja, 
criminosa, malfeita e malfeitora.

Esquecem os detratores do 
“PIG” que se não fosse a chama-
da “grande imprensa” a ditadura militar 
teria durado muito mais, que as Diretas Já 
teriam ficado sentadas à beira do caminho 
jornalístico, que o PT não teria grandes 
espaços, que Lula não teria chegado à 
Presidência da República. Nossos jornais 
passaram a ser o “PIG” para esses detra-
tores a partir da denúncia do Mensalão. 
Quem agora eles mais atacam é o juiz 
Sérgio Moro, que abriu um novo, bom e 
necessário caminho para a democracia 
brasileira.

V

Falam mal do “Estadão”, da “Zero 
Hora”, do “Diário de Pernambuco”, do “Es-
tado de Minas”, da “Folha de S. Paulo”, do 
“Correio Braziliense”, por exemplo, mas é 
justamente nesses veículos onde eles con-
seguem divulgar o que querem e pedem. 
Se não fosse a grande imprensa, car@s 
amig@s, o Brasil estaria bem pior.

nnnnnnnnnn

Desde que começou a Operação Lava 
Jato, a grande imprensa está sob ataque nas 

tais redes sociais, principalmente.  Não do público, 
que continua considerando o jornalismo brasileiro 
como algo de confiabilidade, conforme atestam 
recentes pesquisas de opinião. Os ataques vêm 
de setores autoritários, que, diante do noticiário, 
sentem-se ameaçados. Esses setores consideram 
que só é notícia aquilo que, em nenhuma hipótese, 
atrapalha os seus planos de poder.

Atribuem à grande imprensa (a partir de ago-
ra sem aspas) coisas que ela não fez e denunciam 
conspirações que não existem. Sempre com defe-
sas do que chamam de democratização da mídia. 

A grande imprensa sabe que o público 
exige informação de qualidade e que não pode 
ser enganado. O grande público é o que faz as 
suas escolhas cotidianas de acordo com o que é 
melhor para si, é o mesmo que tem discernimen-
to para votar, para eleger seus governantes. Con-
sumidores exigentes, grande público e cidadãos 
conscientes não são três entidades distintas, 
mas uma única realidade.

Os meios de comunicação de massa 
também atuam na elaboração de uma escrita 
própria da História, que antecede a elaboração 
historiográfica e lhe estabelece, inclusive,  limi-
tes  e  possibilidades. 

A partir daí, sim, a grande imprensa orga-
niza a temporalidade vivida por  meio  da  oferta  
de  uma  narrativa  que  é  diariamente  compar-
tilhada  simultaneamente  por diferentes  estra-
tos da sociedade, individual ou coletivamente. 
Cada jornal,  cada telejornal ou cada  revista  
propõe  uma  coleção  de  eventos  dignos  de  
registro  e  que  serão  memoráveis.
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Estrutura obsoleta freia expansão
huAc dE cAmpinA GRAndE
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A  gestão do HUAC  agora 
é de responsabilidade da 
Serviços Hospitalares

Hospital Alcides Carneiro, no Campus I da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, precisa se reestruturar para atender finalidade

Foto: Divulgação

O Hospital Universitá-
rio Alcides Carneiro (HUAC) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) está 
com sua estrutura obsoleta 
e precisa se expandir, para se 
adequar totalmente às finali-
dades de um hospital escola. 
A  gestão do HUAC  agora é de 
responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh), vinculada 
ao Ministério da Educação. O 
mesmo já ocorreu com o Hos-
pital Universitário Júlio Ban-
deira (HUJB), de Cajazeiras, no 
Sertão da Paraíba.

Inaugurado em 1950 
para funcionar como Hos-
pital do Ipase (Instituto de 
Pensões e Aposentadoria dos 
Servidores Federais), o hos-
pital é uma construção hori-
zontal. Fica localizado entre 
as ruas Carlos Chagas, Almei-
da Barreto, Pedro I e Dr. Cha-
teaubriand, no bairro de São 
José. As únicas alternativas 
para expandir o hospital, se-
gundo o diretor-geral Home-
ro Gustavo, seriam: verticali-
zação do prédio; ou absorção 
das áreas da antiga Escola de 
Auxiliares de Enfermagem 
e da Casa do Estudante. “A 
primeira, pertencente ao Go-
verno do Estado, está desati-
vada; e a segunda, vinculada 
a uma fundação, está aban-
donada e servindo como es-
paço para consumo de droga 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

e abrigo de delinquentes que 
já praticaram pequenos furtos 
no próprio hospital”, disse Ho-
mero Gustavo.

No entendimento de Ho-
mero Gustavo, o prédio da an-
tiga Escola Estadual de Auxi-
liares de Enfermagem poderia 
abrigar salas de consultórios, 
de aulas e ambulatório. A ve-
lha Casa do Estudante, hoje 
abandonada, poderia ser re-
formada e abrigar os médicos 

residentes de outros Estados 
e estudantes da área de Saúde. 

Concurso público
O contrato com a Ebserh 

para que ela assuma a gestão 
do Hospital Universitário de 
Campina Grande foi assinado 
em dezembro de 2015. Ela  
tem 18 meses de prazo para 
se instalar plenamente no HU. 
Entre suas metas figuram:  a 
formação de uma equipe de 

governança formada por um 
superintendente e três geren-
tes (Administração, Ensino e 
Pesquisa e Atenção à Saúde);  
realização de concurso públi-
co para 353 vagas; realização 
de um diagnóstico situacional 
da infraestrutura física e do 
parque tecnológico; e planeja-
mento estratégico do hospital 
para os próximos anos. 

Com 480 funcionários do 
Ministério da Educação (vincu-

lados à UFCG); mais 140 do Mi-
nistério da Saúde (90% em pro-
cesso de aposentadoria); 241 
servidores temporários (por 
decisão judicial); e 165 terceiri-
zados, o HUAC ainda tem défi-
cit de pessoal, segundo o dire-
tor-geral Homero Gustavo. Em 
abril a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares vai lan-
çar edital de um concurso para 
preenchimento de 353 vagas 
de médicos, enfermeiros, fisio-

terapeutas, psicólogos, bioquí-
micos, farmacêuticos, técnicos 
de enfermagem, radiologia e 
laboratório, engenheiro civil, 
engenheiro elétrico, adminis-
tradores, assistentes de admi-
nistração, entre outros cargos 
de nível superior e médio. A 
primeira chamada dos aprova-
dos no processo seletivo deve 
ocorrer até outubro de 2016.

Déficit  orçamentário  
Até que a Ebserh faça a 

nomeação da equipe de go-
vernança, o HUAC está sob a 
gestão de uma equipe de tran-
sição nomeada pelo reitor da 
UFCG, Edilson Amorim. Inte-
grada pelo professor Homero 
Gustavo, na condição de dire-
tor-geral, a equipe tem ainda 
um diretor administrativo, um 
diretor médico e um diretor 
de ensino e pesquisa.

O Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, de acordo 
com o diretor-geral Homero 
Gustavo, enfrenta também dé-
ficit orçamentário. Sua receita 
é decorrente de um contrato 
com o Sistema Único de Saú-
de (SUS), para atendimento à 
população nas áreas de clínica 
médica e cirurgias. A receita 
anual é de r$ 11,5 milhões.

Ontem o hospital rece-
beu a visita do presidente da 
Ebserh, Nilton Lima Neto, que  
veio se reunir com a diretoria 
da instituição, manifestar-lhe 
apoio; se inteirar dos proble-
mas e discutir possíveis solu-
ções a curto e médio prazos. 
O atual presidente da Ebserh, 
foi reitor da Universidade 
Federal de São Carlos (SP); 
prefeito daquele município e 
deputado federal.

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) vai realizar no próximo dia 5 de 
abril, das 8h às 16h30, a atualização 
em medidas de prevenção e controle, 
análise epidemiológica e operacional 
da esquistossomose, em Lucena. 

A capacitação, que estava pre-
vista para ocorrer nesta terça-feira 
(29), também abordará a parte clíni-
ca, assim como diagnóstico e trata-
mento da doença.

A atualização será realizada por 
profissionais da Gerência Operacio-
nal de Vigilância Ambiental e da 1ª 
Gerência Regional de Saúde, através 
do Programa de Controle da Esquis-
tossomose.

Cerca de 60 profissionais de ní-
vel médio e superior da Vigilância 

em Saúde e da Atenção Básica de Lu-
cena participarão do evento.

“Lucena é um dos cinco muni-
cípios de maior importância epide-
miológica para a esquistossomose 
no Estado da Paraíba. É um municí-
pio em que todo ano há um traba-
lho de parceria entre o Ministério da 
Saúde e SES, através da 1ª GRS e do 
próprio município, realizando bus-
ca ativa de casos, casa a casa, diag-
nóstico de positivos para o verme 
Shistosoma mansoni e tratamento, a 
fim de evitar formas graves e óbitos 
ocasionados por essa doença quan-
do não diagnosticada e tratada ade-
quadamente”, explicou o médico do 
Programa de Controle da Esquistos-
somose, Antônio Bernardo Filho.

Saúde do Estado faz prevenção e 
controle dia 5 de abril em Lucena

Doença é causada pelo verme Shistosoma

mEdidAs contRA A EsquistossomosE

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Campanha realizada pelo 
Hemocentro da Paraíba es-
timulando a população doar 
sangue vem surtindo efeito. 
Na sexta-feira e sábado últi-
mos, feriadão da Semana San-
ta, foi feita coleta em mais de 
200 doadores e ontem cerca 
de 100 pessoas comparece-
ram para doação o que vem 
contribuindo para o estoque 
de sangue regular e atendi-
mento da demanda.

A diretora-geral do He-
mocentro, Sandra Sobreira, 
comemora e diz que as cam-
panhas são necessárias para 
manter esse estoque, “nossas 
campanhas de sensibilização 
lembram a importância do ato 
de doar sangue que é um gesto 
humano, solidário e que ajuda 
a salvar vidas”. Ela agradece 

aos doadores e faz um apelo 
para que a população continue 
empenhada na doação.

As pessoas interessadas 
em doar sangue e que preci-
sarem tirar qualquer dúvida, 
podem ligar para o telefone 
(083) 3218-7698 ou (83) 
3218-5690. Em João Pessoa 
o Hemocentro da Paraíba fica 
localizado na Avenida Dom 
Pedro II, nº 1119, no bairro da 
Torre, e o funcionamento é de 
segunda à sexta-feira no perío-
do das 7h às 18h e nos sábados 
das 7h às 12h.

n Condições para ser doador de sangue
n Ter idade entre 16 e 69 anos, 11meses e 29 dias (se for menor de 18 anos é 
necessário autorização do responsável legal)
n Pesar acima de 50 quilos.
n Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas.
n Estar alimentado, dando intervalo de três horas após o almoço.
n Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação.
n Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade.
n Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia.
n Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
n Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.
n Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso de 
pílulas anticoncepcionais não impedem a doação.
n Respeitar o intervalo entre as doações que devem ser de dois meses para os 
homens e de três meses para as mulheres.

serviço

Semana Santa trouxe 
mais de 200 doadores 

doAção dE sAnGuE

Qualquer dúvida, 
ligue para o 
telefone (083) 
3218-7698 ou  
3218-5690. 

Declaração anual 
do MEI chegou aos 
empreendedores 
de Alagoa Grande

Os microempreendedores 
individuais (MEI) de Alagoa 
Grande recebem, nesta terça-
feira (29), orientações para 
preenchimento da Declaração 
Anual do Simples Nacional. A 
palestra “Como fazer a declara-
ção anual simplificada – MEI” 
será realizada a partir das 19h, 
no Colégio Apolônio Zenaide, 
em frente à Prefeitura Munici-
pal, pela gerente do Sebrae em 
Guarabira, Jacy Viana. 

“A palestra contempla in-
formações para que o MEI faça 
sua declaração do imposto de 
renda da forma correta, visto 
que muitos não conseguem rea-
lizar essa atividade sozinhos ou 
acabam perdendo os prazos”, 
explicou. O Sebrae atua em Ala-
goa Grande através da agência 
de Guarabira.

Na cidade de Alagoa Gran-
de, são registrados 527 MEI. “Se 
todos fizerem a declaração de 
forma eficiente, não terão pro-
blemas com a receita Federal”, 
lembrou. A palestra é realizada 
em parceria com a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Alagoa Grande e Banco do Nor-
deste. O investimento para par-
ticipar da palestra é de r$ 15.

A Declaração Anual do 
Simples Nacional reúne as in-
formações de faturamento ao 
longo do último ano do MEI e 
deve ser feita até o dia 31 de 
maio pelo site www.portal-
doempreendedor.gov.br. Para 
preenchê-la, é preciso ter em 
mãos as receitas e despesas 
de 2015. 

Esquistossomose 
É uma doença de veiculação hí-

drica causada pelo verme Shistosoma 
mansoni, que possui ciclo evolutivo 
no meio ambiente (em caramujos in-
fectados encontrados em água doce).  
O homem pode contrair a doença ao 
ter contato com a água contaminada 
caracterizando assim o ciclo evolutivo 
do verme no ser humano. 

prevenção
Para a prevenção da doença, de-

ve-se evitar o contato com águas con-
taminadas pelo verme, em particular 

nas horas mais quentes do dia. 
O diagnóstico se faz por meio 

de exame de fezes e o tratamento 
com comprimidos de Praziquantel. A 
doença tem cura, mas é importante 
fazer o diagnóstico precoce para evi-
tar formas graves e óbitos. 

O atendimento dos pacientes 
é feito a partir das unidades básicas 
de saúde. Em caso de sintomas (fe-
bre, dor de cabeça, diarreia e dor 
abdominal), com registro de contato 
com água contaminada, a população 
deve procurar imediatamente o pos-
to de saúde mais próximo de casa.
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Caixa eleva juros
O aumento vale para 
financiamento de imóveis 
residenciais e comerciais

Crédito imobiliário está mais caro desde quinta-feira

De um mês para 
o outro, subiu
de R$ 2,749
trilhões para
R$ 2,819 trilhões.
Os dados foram
divulgados 
ontem pelo 
Tesouro Nacional

As taxas de juros do cré-
dito imobiliário com recursos 
de poupança da Caixa ficaram 
mais caras. O banco informou 
ontem que, desde quinta-feira 
(24), o aumento vale para fi-
nanciamento de imóveis resi-
denciais, comerciais e mistos 
contratadas com recursos da 
poupança (SBPE).

As taxas de juros dos fi-
nanciamentos habitacionais 
com recursos do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) não sofre-
ram alteração.

A última vez que a Caixa 
aumentou os juros do crédi-
to imobiliário foi para con-
tratos assinados a partir de 
outubro de 2015, no terceiro 
reajuste do ano.

Cenário econômico
As novas taxas variam 

conforme o grau de relaciona-
mento do cliente com a Cai-
xa (veja tabela ao lado). Para 
clientes que não são corren-
tistas do banco, a taxa pelo Sis-
tema Financeiro Imobiliário, 
por exemplo, subiu de 11,5% 
para 12,5% ao ano. No caso 
de servidor que recebe salá-
rio pela Caixa, a taxa subiu 0,5 
ponto percentual, passando de 
10,50% para 11% ao ano.

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil 

O comércio faturou 9,6% a me-
nos na Páscoa deste ano em com-
paração ao mesmo período do ano 
passado, de acordo com o Indica-
dor de Atividade do Comércio da 
empresa de consultoria Serasa Ex-
perian. Os dados, colhidos de 21 a 
27 de março, representam o pior 
desempenho da série, iniciada em 
2007. Ao considerar apenas o final 
de semana da Páscoa (25 a 27 de 
março), a queda alcançou 9,9% em 

relação aos mesmos dias de 2015.
Na cidade de São Paulo, as ven-

das na semana da data comemora-
tiva caíram 11,6% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Só 
no fim de semana, na capital pau-
lista, as vendas apresentaram que-
da de 8,4%.

Economistas da Serasa avaliam 
que o aprofundamento da recessão 
econômica, o desemprego em tra-
jetória de elevação e a queda do 
poder de compra dos consumidores 
devido à inflação provocaram os re-
sultados negativos.

Vendas na Páscoa caem 9,6% e 
têm pior resultado desde 2007

ChoColates enCalharam

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil il 

Dívida Pública 
Federal cresceu 
2,53% nesse
fevereiro de 2016

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

A Dívida Pública Fede-
ral (DPF) apresentou au-
mento de 2,53% em feve-
reiro na comparação com 
janeiro. De um mês para o 
outro, subiu de R$ 2,749 
trilhões para R$ 2,819 tri-
lhões. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Te-
souro Nacional.

O endividamento do 
Tesouro pode ocorrer por 
meio da oferta de títulos 
públicos em leilões, pela 
internet (Tesouro Direto) 
ou pela emissão direta. Ou-
tro fator de elevação pode 
se dar pela assinatura de 
contratos de empréstimo.

As emissões da DPF 
corresponderam a R$ 55,75 
bilhões, enquanto os resga-
tes alcançaram R$ 16,68 bi-
lhões, resultando em emis-
são líquida de R$ 39,07 
bilhões.

A Dívida Pública Mo-
biliária Federal interna 
(Dpmfi) teve o estoque ele-
vado em 2,73% ao passar 
de R$ 2,606 trilhões para 
R$ 2,678 trilhões. A Dpmfi 
é a Dívida Pública Federal 
interna em circulação no 
mercado nacional. O motivo 
da elevação no mês passado 
foi a emissão líquida de títu-
los, no valor de R$ 39,07 bi-
lhões, realizada pelo gover-
no, além da incorporação de 
juros na dívida, no valor de 
R$ 30,51 bilhões.

Redução
A Dívida Pública Fe-

deral Externa (DPFe) caiu, 
em fevereiro, 1,16% em 
comparação ao resultado 
do mês anterior, chegando 
a R$ 141,24 bilhões, equi-
valentes a US$ 35,49 bi-
lhões, dos quais R$ 127,96 
bilhões (US$ 32,15 bilhões) 
se referem à dívida mobi-
liária (títulos) e R$ 13,29 
bilhões (US$ 3,34 bilhões), 
à dívida contratual.

A variação se deveu, 
principalmente, segundo o 
Tesouro Nacional, à “valo-
rização do real frente a ou-
tras moedas que compõem 
o estoque da dívida exter-
na”. De acordo com o Plano 
Anual de Financiamento 
(PAF), o governo estima a 
Dívida Pública Federal, em 
2016, entre R$ 3,1 trilhões 
e R$ 3,3 trilhões.

A Caixa informou que a al-
teração nas taxas é “decorrente 
de alinhamento ao atual cená-
rio econômico”. No último rea-
juste, no ano passado, o motivo 
foi o aumento da taxa básica de 
juros, a Selic.

A Selic, que serve de base 
para as demais taxas de juros 
da economia está em 14,25% 
ao ano, desde julho de 2015, 
quando foi elevada pela sétima 
vez seguida. Nas cinco reuniões 
seguintes do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central, a Selic não foi alterada.

O aumento dos juros ocor-
re depois do anúncio de medi-
das para reaquecer o mercado 

imobiliário, anunciadas pela 
Caixa no último dia 8. Entre as 
medidas, foi a volta da possi-
bilidade de fazer um segundo 
contrato de crédito imobiliário, 
no caso de pessoas que ainda 
estão pagando pela compra de 
um imóvel.

Também foi elevada a cota 
de financiamento para os imó-
veis, que antes era de 50% e 
passou para 70% nos contratos 
pelo Sistema de Financiamento 
Habitacional (SFH) com valor 
até R$ 750 mil.

A Caixa anunciou ainda 
a reabertura do crédito para 
imóveis usados em que os inte-
ressados poderão contratar até 

80% do valor do imóvel.
Com participação de 

67,2% do mercado, os contra-
tos habitacionais em 2015 atin-
giram R$ 91,1 bilhões. Desse to-

tal, R$ 55,5 bilhões se referem a 
recursos do FGTS e R$ 34,8 bi-
lhões são provenientes do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE).

A taxa básica de juros - Selic -, que serve de base para demais taxas está em 14,25% ao ano desde 2015; construção civil desacelerou

A indústria automobilísti-
ca deve retomar o crescimento 
a partir do quarto trimestre 
deste ano, com a expectativa de 
melhora da economia, estima 
Luiz Moan Yabiku Júnior, pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

“Torço para que as ques-
tões políticas sejam rapida-
mente resolvidas e que parem 
de contaminar a economia, 
sem partidarismo, sem ideolo-
gia. Todos nós temos que pen-
sar no país”, declarou durante 
o 7º Fórum da Indústria Auto-
mobilística, na capital paulista.

Moan, que deixa o cargo 
na Anfavea no próximo mês, 
disse ter consciência de que 
faria a gestão da associação 
durante um período de crise, 
uma vez que os altos e baixos 
do setor costumam ser cíclicos. 
“Já tínhamos ultrapassado, em 
termos de crescimento, sete 
anos. Mas não podia imaginar 
uma crise tão profunda como 
estamos vivendo”, .

Os resultados de vendas 
absolutas no mês de março 
ficaram abaixo da expectativa 
com o agravamento da crise 
econômica, afirmou. Segun-
do ele, o setor deverá fechar 
com 20% a 25% de aumento 
em relação a fevereiro, um 
desempenho ruim - em feve-
reiro, o feriado do Carnaval e 
o menor número de dias úteis 
reduzem as vendas. “Nós er-

ramos a previsão. A projeção 
incluía aumento na media 
diária [de vendas], o que não 
aconteceu”, explicou.

A projeção de crescimen-
to de 8,1% nas exportações 
está mantida. A renegociação 
do acordo comercial com a Ar-
gentina, que vence em junho, 
leva expectativa ao mercado. 
“Queremos um acordo de lon-
go prazo e que gere previsi-
bilidade para ambos os lados. 
Neste momento, não sabemos 
qual o desfecho dessa negocia-
ção, estamos trabalhando para 
um acordo de livre comércio”, 
declarou. O mesmo é esperado 
para o México, cujo acordo ven-
ce daqui a um ano e meio.

Quanto ao emprego, 
Moan garantiu que as indús-
trias associadas têm buscado 
a manutenção dos postos de 
trabalho. Em fevereiro, 42 mil 
funcionários foram colocados 
no regime do Programa de Pro-
teção ao Emprego (PPE), lay off 
ou férias coletivas. Foram de-
mitidos 15 mil trabalhadores.

Os investimentos por par-
te das associadas, que se com-
prometeram a investir R$ 85 
bilhões no período de 2012 a 
2018, também seguem man-
tidos. “Não houve recuo. Há 
preocupação com o cenário de 
médio prazo, mas não há dúvi-
das no longo prazo. Quando o 
mercado retomar, quem cortar 
investimento estará fora do 
jogo”, disse Moan. (FC)

Retomada automotiva 
só no quarto trimestre

PreVIsÕes Da anFaVea

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Administração, confirmou o 
pagamento do funcionalis-
mo público para quarta-feira 
(30) e quinta-feira (31). 

Com o pagamento efetua-
do a partir desta quarta-feira, 
o Governo do Estado reforça 
o compromisso de pagar aos 
servidores dentro do mês tra-

balhado, apesar da crise finan-
ceira pela qual passa o País. 

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração, no primeiro dia 
recebem os aposentados e 
pensionistas.

 Já na quinta-feira, será 
a vez dos servidores da ativa, 
incluindo administração dire-
ta e indireta. 

Pagamento dos servidores do 
Estado começa nesta quarta

DInheIro no CaIxa

30/março
Aposentados e pensionistas 

31/março
Servidores da ativa

(administração direta e indireta) 

Calendário

Foto: Reprodução/Internet



Sras. Aureny Fer-
nandes Albuquerque, Ana 
Maria Lemos, Lucy de 
Sousa, Katarina Maria de 
Holanda, Daniella Pereira, 
empresário Arnóbio Ferreira 
Nunes, construtor Cleanto 
Lemos Coutinho, jornalista 
Petrônio Souto, arquiteta 
Silvana Chaves, professor 
Wilfredo Maldonado.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsZum Zum Zum
   O Clube do Gourmet da Paraíba, sob o comando do maitre Heleno Araújo, 
marcou para o próximo dia 6 de abril  o jantar mensal da entidade. Será no restaurante 
Tramonti, em Manaíra.

FOTO: Dalva Rocha

   Começa hoje e vai até quinta-feira em Recife o Festival RioMar de Literatura 
Pernambucana em homenagem ao escritor João Cabral de Melo Neto. O encerra-
mento será com o show  “Nordestinidades” do paraibano Jessier Quirino.

Arquiteta Cláudia Lisboa no restaurante Roccia na Praia do 
Cabo Branco

Estimados Aureny e João Albuquerque, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Agripino Barros, Itapuan Bôtto e o estimado médico Marcos Aurélio Barros que recebeu significativa 
homenagem na semana passada da Câmara Municipal de João Pessoa

“Ser profundamente 
amado por alguém nos 
dá força; amar alguém 
profundamente nos 
dá coragem”

“A perfeição do amor 
está em pequenas 
atitudes, que 
abrilhantam todos os 
sentimentos”

LAO-TSÉ CECÍLIA SFALSIN

Valdiria Holanda e Fernando Vasconcelos, ele encontra-se em 
Brasília representando promotores aposentados

FOTO: Arquivo

Psicologia
SERÁ lançado 

hoje pelo Iesp o Cur-
so de Especialização 
em Psicologia Esco-
lar, às 19h30 na sala 
104 do Bloco A.

Na ocasião, o 
professor Aloirmar 
Silva, diretor do 
Colégio Marista Pio 
X, fará a palestra 
de abertura e a 
professora Renata 
Matias falará sobre 
“A Psicologia Esco-
lar no contexto de 
múltiplas necessi-
dades”.

NINGUÉM pode reclamar de que João Pessoa não 
tenha boas opções de shows como no Sul ex Maravilha!

Após a inauguração do espetacular Teatro Pedra do 
Reino e a recuperação do Teatro Paulo Pontes feitos pelo 
Governo do Estado e também a Domus Hall, no Manaíra 
Shopping, a cidade está atraindo a atenção de grandes 
artistas o que comprovam os shows de Geraldo Azevedo, 
Abba, Antônio Nóbrega, Alcione, Lenine, Simone, Daniela 
Mercury, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Seu Jorge a Ana 
Carolina, Quinteto Violado, Legião Urbana e a grande Bibi 
Ferreira que vão acontecer entre os meses de abril a maio.

Grandes shows em João Pessoa

Dois Pontos

  Em parceria com os sites Booking.
com e ViajaNet, foi lançado no mercado a 
Tim Viagens disponível em smartphone 
Android e em breve, IOS nas lojas e na 
Tim App Shop.
  O aplicativo permite ao cliente pro-
gramar toda a viagem em poucos minutos 
por meio de seus smartphones em uma 
única plataforma.

FOTO: Dalva Rocha

FOTO: Goretti Zenaide

Docentes

O INSTITUTO 
 Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba está oferecendo 
o curso de Licenciatura 
em Letras com Habili-
tação em Língua Por-
tuguesa, na modalidade 
à distância, com vagas 
específicas para os do-
centes da rede pública.

Ao todo são 200 
vagas distribuídas entre 
João Pessoa, Campina 
Grande, Picuí e Sousa, 
dentre as quais 67 para 
os professores da rede 
pública de ensino estadual 
e municipal. As inscrições 
para o processo seletivo 
vão até o dia 8 de abril.

MESMO com a crise que assola o País, o relatório 
“Panorama Social da América Latina 2015”, divulgado 
na última terça-feira pela Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe - Cepal, registrou uma redução 
importante nas taxas de pobreza no Brasil. 

Segundo Laís Abramo, diretora da Divisão de 
Desenvolvimento Social da instituição, mais de 2,75 
milhões de brasileiros saíram das linhas de pobreza e 
extrema pobreza em 2014 graças a eficiência da rede 
de proteção social que existe no País, dos programas 
de transferências de renda e de instrumentos como o 
seguro-desemprego.

Redução de pobreza

   O ator Igor Rickli, que fez o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém, contracenou com seu filho Antônio, de apenas um ano, na cena do Sermão 
da Montanha quando Jesus abençoa as crianças. Foi pura emoção!

Inglês básico
FOI ABERTA uma 

nova turma de inglês 
exclusiva para adultos 
(a partir dos 18 anos) no 
CNA Ruy Carneiro.

O curso é dirigido 
para aqueles que querem 
iniciar seus estudos no 
nível básico, com descon-
tos de até 30%, cujas 
aulas vão ser das 19h às 
21h nas terças e quintas.

Artesanato

OS ARTESÃOS parai-
banos Gilma Pereira que 
produz vassouras decora-
tivas feitas de cipó e palha 
de coqueiro em Caaporã, 
Eliane Pereira de Souza que 
trabalha frutas e animais 
marinhos em fibras em 
Pitimbu e Oziel Coutinho que 
produz animais em madei-
ra em Itabaiana estão na 
mostra “Origem Vegetal: a 
biodiversidade transforma-
da” no Centro de Referência 
do Artesanato Brasileiro no 
Rio de Janeiro.

Considero Oziel 
Coutinho um dos 
melhores artesãos em ma-
deira e suas peças desper-
tam sempre interesse de 
celebridades como Ronaldo 
Fraga que tem em sua 
casa várias de suas obras.

Presença bonita de Alda Farias de Albuquerque

O JUIZ Antônio Carneiro de Paiva Júnior, da 4a Vara 
da Fazenda Pública de João Pessoa, a partir do próximo 
dia 22 de maio vai ser o novo membro efetivo do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba, na categoria de Juiz de Direito.

Já integra o colegiado, também como membro efetivo 
o juiz Ricardo da Costa Freitas e como substitutos, os 
juízes Gustavo Leite Urquiza e José Célio de Lacerda Sá.

Juízes no TRE

Em Brasília
O PROMOTOR 

aposentado Fernando 
Vasconcelos, está em 
Brasília-DF, representan-
do os promotores e 
procuradores de Justiça 
aposentados do Esta-
do, em reunião da As-
sociação Nacional dos 
Membros do Ministério 
Público. Na pauta, melho-
ria salarial da classe.
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Brasil enfrenta hoje o 
Paraguai em Assunção 
pelas Eliminatórias

BOTAFOGO

Foco agora é a Copa do Brasil
Destaque no Paraibano, 
o time de Itamar Schulle 
lamenta o gol do Auto

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2016

Após uma vitória maiús-
cula sobre o Auto Esporte, os 
jogadores do Botafogo tive-
ram uma folga maior, e só se 
reapresentam hoje à tarde, na 
Maravilha do Contorno, co-
meçando a preparação para o 
jogo de volta contra a Linense, 
pela Copa do Brasil, progra-
mado para o próximo dia 6 de 
abril, no Almeidão. O Belo ter-
minou a fase de classificação 
do Campeonato Paraibano 
invicto, em primeiro lugar no 
Grupo B, com 22 pontos, e na 
segunda colocação geral da 
fase de classificação, atrás do 
Campinense por diferença de 
apenas um gol.

Para o técnico Itamar 
Schulle, a equipe está de para-
béns, por tudo que realizou na 
fase de classificação do Cam-
peonato Paraibano. "Nossa 
equipe foi montada há cerca 
de 2 meses apenas. Os jogado-
res ainda estão se conhecendo 
e nós também conhecendo 
a forma de jogar de cada jo-
gador. Portanto, permanecer 
dez jogos sem perder para 
ninguém, e ser líder do seu 
grupo, foi uma excelente cam-
panha. Agora vamos focar na 
fase final da competição, e na 
sequência da Copa do Brasil", 
disse o treinador muito satis-
feito com o desempenho dos 
jogadores.

Após a goleada de 5 a 1 
sobre o Auto Esporte, o pró-
ximo jogo do Botafogo pelo 
Campeonato Paraibano será 
agora contra o Sousa, que ter-
minou em terceiro lugar da 
Chave A. Como terminou em 
primeiro lugar no Grupo B, o 
Belo terá a vantagem de jogar 
por dois resultados iguais, e 
disputar a segunda partida 
em casa, para definir a vaga 
às semifinais da competição.

Para a primeira partida 
contra o Sousa, no Marizão, 
o Belo terá três desfalques 
certos. O lateral esquerdo 
Jefferson Recife, o atacante 
Carlinhos e o zagueiro Mar-
celo Xavier. Todos levaram 
o terceiro cartão amarelo, e 
terão de cumprir suspensão 
automática.

"Infelizmente perde-
mos estes três jogadores 
para esta primeira partida 
contra o Sousa, mas menos 
mal, porque eles estarão de 
volta no segundo confronto, 
aqui em João Pessoa, quan-
do estaremos decidindo a 
nossa sorte na competição", 
disse o treinador Itamar 
Schulle.

Mesmo sabendo da im-
portância do jogo contra o 
Sousa, o treinador Itamar fez 
questão de afirmar, após o 
jogo contra o Auto Esporte, 
que o foco imediato do clu-
be agora será o jogo de volta 
contra o Linense, pela Copa 
do Brasil, no próximo dia 
6 de abril, no Almeidão. "A 
partir desta terça-feira, nos-
so objetivo é fazer um gran-
de jogo contra o Linense, e 
garantirmos a classificação 
para a segunda fase da Copa 
do Brasil", disse.

Nesse jogo contra o Li-
nense, o Botafogo tem a van-
tagem de jogar por um em-
pate sem gols para eliminar 
o time paulista. É que na pri-
meira partida entre as duas 
equipes, disputada em Lins, 
no interior paulista, houve 
um empate de 1 a 1. 

Classificação Paraibano 2016

Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
10  Campinense 22 10 6 4 0 20 3 17 
20  Paraíba 15 10 4 3 3 13 11 2 
30  Sousa 14 10 3 5 2 12 9 3 
40  Auto Esporte 12 10 3 3 4 10 19 -9 
50  Santa Cruz 8 10 2 2 6 6 12 -6

Grupo B
10  Botafogo 22 10 6 4 0 19 3 16 
20  CSP 13 10 3 4 3 11 9 2 
30  Treze 13 10 3 4 3 11 11 0 
40  Esporte 9 10 2 3 5 10 24 -14
50  Atlético  5 10 1 2 7 3 14 -11
 

l Classificados às Quartas de Final - l Quadrangular do Rebaixamento

Times PG J V E D GP GC SG
10 Campinense 22 10 6 4 0 20 3 17 
20 Botafogo 22 10 6 4 0 19 3 16 
30 Paraíba 15 10 4 3 3 13 11 2 
40 Sousa 14 10 3 5 2 12 9 3 
50 CSP 13 10 3 4 3 11 9 2 
60 Treze 13 10 3 4 3 11 11 0 
70 Auto Esporte 12 10 3 3 4 10 19 -9 
80 Esporte 9 10 2 3 5 10 24 -14
90 Santa Cruz 8 10 2 2 6 6 12 -6 
100  Atlético 5 10 1 2 7 3 14 -11

Classificação Geral

O Campinense segue hoje após o 
almoço para Sertão Pernambucano, 
onde enfrenta na próxima quinta-fei-
ra o Salgueiro, na primeira partida das 
quartas de final da Copa do Nordeste. 
Ontem, os atletas se reapresentaram 
após o clássico contra o Treze, disputa-
do no último domingo, no Amigão em 
Campina Grande, pelo Campeonato 
Paraibano. Hoje pela manhã, o técnico 
Francisco Diá fará o último treino antes 
da estreia na segunda fase da compe-
tição. O treinador não ficou satisfeito 
com a atuação do time no empate em 
zero a zero contra o Treze. Segundo 
ele, foi a pior apresentação da equipe 
sobre o seu comando. “Nós aceitamos 
a marcação individual do adversário, e 
não soubemos furar o bloqueio bem 
armado pelo técnico Marcelo Vilar, do 
Treze. Mas jogávamos também com o 
regulamento embaixo do braço, e sa-
bíamos que o empate era o bastante 
para garantir a primeira colocação da 
fase de classificação do Campeonato 
Paraibano. Portanto, atingimos o nosso 
objetivo e terminamos à frente de to-
dos os outros e com vantagem para a 
próxima fase.

Sobre o jogo contra o Salgueiro, 
Diá disse que conhece bem o adversá-

rio, e sabe que terá pela frente muita 
dificuldade. “Só nessa competição, já 
o enfrentamos duas vezes, e sabemos 
do poderio desta equipe. Nas duas ve-
zes fomos felizes e agora esperamos de 
novo levar a melhor. A maratona de jo-
gos têm prejudicado nossa equipe, mas 
estamos preparados. Acredito que terei 
a volta de Raul, um jogador importan-
te que pode nos auxiliar bastante nessa 
partida”, disse o treinador da Raposa.

Segundo o treinador do Campi-
nense, o clube fez uma excelente cam-
panha na primeira fase da Copa do 
Nordeste, mas agora nas quartas de 
final, é outra competição e a única van-
tagem da Raposa, sobre o adversário 
é o fato de poder decidir a vaga para 
as semifinais, jogando no Amigão, em 
Campina Grande.

“Agora é um outro campeonato, 
um mata-mata, com caráter de decisão. 
Agora, não vale a regularidade e sim, 
a capacidade de atingir o máximo em 
duas partidas de decisão. Portanto, pe-
quenos detalhes farão grandes diferen-
ças, e não podemos errar, sobretudo, 
neste meio de semana, quando vamos 
enfrentar o adversário nos seus domí-
nios, num estádio acanhado, com um 
gramado ruim e uma alta temperatu-
ra. Mas os jogadores estão preparados 
para qualquer desafio”, concluiu o trei-
nador.

Campinense já pensa no Salgueiro

O Campinense terminou 
em primeiro lugar na 
classificação geral 
do Campeonato na 
primeira fase

Poucos torcedores foram assistir a vitória do Botafogo sobre o Auto Esporte no domingo passado quando goleou por 5 a 1 e terminou em segundo na classificação geral

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Contagem regressiva para o 
Troféu Maria Lenk de Natação
Sete países confirmam
participação com os seus 
melhores nadadores

 

Falou-se besteira durante a 
semana de que o Botafogo 
iria abrir para o Auto Esporte 
e assim prejudicar o Sousa. 
Uma baboseira de quem pen-
sou assim. O Belo, na verda-
de, teve um domingo especial 
e na Páscoa nada melhor que 
um chocolate para o Alvirru-
bro. Fez 5 a 1 e poderia ter 
feito muito mais no tonto 
adversário que realmente provou que seu lugar 
é no quadrangular da morte. O Botafogo esteve 
por um triz para encerrar esta fase com a melhor 
campanha. O gol que levou atrapalhou os planos 
do técnico Itamar Schulle, já que no saldo de gols a 
Raposa levou melhor: 17 a 16.

Belo domingo

Raposa e Galo num 
grande tira-teima

Ano passado, o Galo deu um belo presente a Ra-
posa na penúltima rodada do quadrangular decisivo do 
Estadual  ao vencer o Botafogo no Amigão por 2 a 0 e 
assim permitir, por antecipação o título ao Rubro-Negro 
que na mesma rodada vencia o Auto, em João pessoa, 
no Almeidão, por 2 a 0.  Está nos pés dos jogadores do 
Campinense a sorte do Treze em 2016. Uma elimina-
ção pode custar dois anos sem a Série D. É que quis o 
destino que as duas equipes voltassem a se cruzar na 
segunda fase do Campeonato Paraibano de 2016 e com 
maiores chances do Alvinegro sair da competição diante 
da melhor performance do adversário

E convenhamos que serão dois jogos eletrizantes, 
não no aspecto técnico, creio eu, mas na determina-
ção, garra e superação no aspecto físico. É muito fácil 
dizer hoje que o Campinense é o franco favorito, que 
vai eliminar o seu rival e tal, mas é preciso ter prudência 
quando se trata de um clássico dos maiorais. Além do 
mais, o Rubro-Negro está disputando duas competições 
ao mesmo tempo e sabe que não terá vida fácil com o 
Salgueiro que está sobrando no Pernambucano e domin-
go passado venceu o Sport na Ilha por 1 a 0.

Mas voltemos ao clássico para lembrar que em 2013 
o Campinense conquistara a Copa do Nordeste e no 
domingo seguinte levou de 4 a 0 do Galo que também 
tinha uma equipe inferior Então, parém com essa histó-
ria de favas contadas, de que as chances do Galo são 
mínimas. Não concordo. Vem aí dois jogos duros em que 
serão definidos nos detalhes.

Obviamente que ninguém é cego de ver mais virtu-
des no Campinense que no Treze. A Raposa, inclusive, 
pode até se dar mal nos confrontos, mas passar de 
fase devido a melhor campanha da primeira fase. Tudo, 
por enquanto, no campo das hipóteses. Do ponto de 
vista financeiro vai ser muito legal porque o Amigão tem 
tudo para receber os maiores públicos da temporada e 
cabe aos dirigentes dos dois clubes realizar um grande 
trabalho de marketing para terem sucesso na bilheteria.

Assim que terminou o hino nacional no jogo Brasil x Uru-
guai, em Pernambuco, os torcedores ensaiaram um côro: 
“Fora Dilma” por toda a Arena, mostrando o momento 
difícil porque passa a atual presidente do País.

Futebol e política

Torcedor do Flamengo tem 
de estar preparado para 
mais um ano de dificuldades 
técnicas em campo. O time 
está jogando um futebol de 
Segunda Divisão e bem que 
poderia estar na Série B

Flamengo
Pense num zagueiro onde o 
marketing é fortíssimo. Bom 
na mídia e péssimo em campo. 
Esse foi o retrato contra o 
Uruguay ao ser vencido em 
vários lances pelo atacante 
Suárez. Até quando Dunga?

David Luiz

Acho que os jogadores brasileiros que atuam fora do País 
não estão nem aí para os resultados da seleção e sim 
aparecer na mídia como faz muito bem o pipoqueiro Neymar. 
Nunca se viu tanto holofotes nesses jogadores nessas 
Eliminatórias e um futebol bem abaixo dos astronômicos 
salários Eles não estão nem aí. Voltam para a Europa depois 
e a vida segue.

Seleção de marketing

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

FOTO: TVTorcedor/Divulgação

O Campeonato Brasilei-
ro – Troféu Maria Lenk de 
Natação, de 15 a 20 de abril, 
no Estádio Aquático Olímpi-
co, além de reunir os maio-
res nadadores brasileiros 
em busca da conquista ou da 
ratificação da vaga para os 
Jogos Olímpicos em agosto, 
terá atletas de vários países e 
observadores de diversas na-
ções. As inscrições se encer-
ram na próxima quinta-feira. 
Até o momento a Confedera-
ção Brasileira de Desportos 

Aquáticos (CBDA) recebeu 
inscrições de sete países e 
34 atletas: Argentina, Chile, 
China, Eslováquia, Estados 
Unidos, Finlândia e Repúbli-
ca Tcheca.

Outras nações (Canadá, 
El Salvador, França, Japão, 
Paraguai, Ucrânia e Uruguai), 
a princípio, virão apenas com 
seus técnicos ou chefes de 
equipes, mas podem inscre-
ver atletas até o fim do prazo 
previsto. Os argentinos tra-
rão Federico Grabich, ouro 
nos 100m livre nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto 
e bronze no Mundial dos Es-
portes Aquáticos de Kazan 

2015. Também está no time 
portenho Martin Naidich, re-
cordista sul-americano dos 
1500m livre masculino até o 
Torneio Open, em dezembro 
de 2015, em Santa Catarina, 
quando perdeu o recorde 
para o equatoriano Este-
ban Enderica. O finlandês 
Ari-Pekka Liukkone, bronze 
nos 50m livre no Campeona-
to Europeu de Berlim 2014 
também está inscrito.

Na primeira semana de 
abril a Confederação divul-
gará todos os inscritos no 
Troféu Maria Lenk 2016, que 
também será evento-teste 
para a modalidade. Este ano, 

com o objetivo de formar a 
melhor Seleção Brasileira 
possível, a competição terá 
apenas provas olímpicas, 
sem as provas de 50m esti-
los (costas, peito e borbo-
leta), 1500m livre feminino 
e 800m livre  masculino, e 
também não terá provas de 
revezamento.

Brasileiro
Troféu Maria Lenk de 

Natação acontecerá já no mo-
delo dos Jogos, ou seja, a en-
trada dos credenciados acon-
tecerá na entrada do Parque 
Olímpico e não na arena de 
competição.

Inscrições para 
o Bolsa Atleta já 
abertas e vão até 
o próximo dia 7

O Ministério do Esporte 
informa que os problemas téc-
nicos foram resolvidos e as ins-
crições para o programa Bolsa 
Atleta, exercício 2016, estão 
sendo processadas. As inscri-
ções têm como base os resul-
tados esportivos de 2015 nas 
modalidades que compõem o 
programa dos Jogos Olímpicos 
e dos Jogos Paralímpicos.

 A inscrição deverá ser 
feita exclusivamente no site 
do Ministério do Esporte até 
o próximo dia 7.  Maior pro-
grama esportivo do mundo de 
patrocínio individual, a ação é 
uma das iniciativas do Governo 
Federal que têm contribuído 
para a formação de atletas de 
alto rendimento que represen-
tem o País em competições de 
nível nacional e internacional. 
Desde a criação da iniciativa, 
em 2005, 17 mil atletas brasi-
leiros foram patrocinados num 
investimento que ultrapassa a 
marca de R$ 600 milhões. 

 As competições qualifi-
catórias à bolsa são indicadas 
pelas confederações das mo-
dalidades ou pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro.  

A Seleção Brasileira de 
nado sincronizado foi pré-
convocada para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, após 
a excelente performance 
no Sul-Americano Absoluto 
de Assunção, no Paraguai, 
encerrado no último sába-
do. Na ocasião, as brasilei-
ras conquistaram todas as 
cinco medalhas de ouro em 
disputa, inclusive na prova 
estreante do dueto misto.

A convocação olímpi-
ca conta com nove atletas, 
número máximo permitido 
pelo Comitê Olímpico In-
ternacional para o evento. 
Entre as nove atletas estão 

incluídos o dueto olímpico 
e a reserva da equipe, for-
mada por oito nadadoras.

A lista final somente 
será entregue na data limite 
em julho. Por isso, a comis-
são técnica brasileira man-
terá mais duas nadadoras 
– Juliana Damico e Sabrine 
Lowy - treinando junto às 
nove convocadas para su-
prir qualquer necessidade 
de substituição na equipe. 
Contando as atletas reser-
vas, dez convocadas rece-
bem apoio da Bolsa Atleta 
do Ministério do Esporte.

O nado sincronizado do 
Brasil conta com recursos 

dos Correios e recursos do 
Bradesco, via Lei de Incenti-
vo ao Esporte e Lei Agnelo/
Piva, iniciativa do Governo 
Federal que prevê abatimen-
to fiscais em troca de apoio a 
projetos esportivos.

Seleção convocada para disputa 
dos Jogos Olímpicos de 2016

NADO SINCRONIZADO

Convocadas

Luisa Borges .......................... dueto e equipe
Maria Eduarda Miccuci ...... dueto e equipe
Beatriz Feres ............................................equipe
Branca Feres ............................................equipe
Lara Teixeira .............................................equipe
Lorena Molinos ........................................equipe
Maria Bruno ...............................................equipe
Maria Clara Lobo Coutinho ...............equipe
Pamela Nogueira .....................................equipe

Luisa Borges e 
Maria Eduarda são 
os destaques da 
seleção

FOTOS: Reprodução

Provas 

Sexta-feira
l 15/4 
400 medley M 
100m borboleta F 
 400m livre M 
 400m medley F 
 100m peito M

Sábado
l 16/4 
100m costas F 
200m livre M 
100m peito F 
100m costas M 
400m livre F

Domingo
l 17/4 
200m livre F 
200m borboleta M
200m medley F

Segunda-feira
l 18/4
100m livre M 
 200m borboleta F
200m peito M

Terça-feira
l 19/4
100m livre F 
200m costas M 
200m peito F 
200m medley M

Quarta-feira
l 20/4 
50m livre M 
50m livre F
100m borboleta M
200m costas F 
1500m livre M 
800m livre F



Palmeiras tem sua crise agravada
PAULISTÃO

Corinthians passa a 
ser o fiel da balança na 
busca pela classificação
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Sem depender de suas 
forças para se classificar às 
quartas de final no Campeo-
nato Paulista, o Palmeiras 
vê sua vaga passar pelo rival 
Corinthians a três rodadas do 
fim da primeira fase. Além do 
clássico entre as equipes no 
próximo domingo, a tabela 
ainda vai opor o time de Tite 
a dois adversários alviverdes.

Atualmente, o Palmeiras 
é lanterna do Grupo B, com 
15 pontos, a três do Novori-
zontino, segundo colocado, 
que hoje estaria classificado. 
A distância pode fazer com 
que o time alviverde depen-
da do Corinthians na última 
rodada desta primeira fase, 
quando a equipe do interior 
visitará a arena alvinegra.

Outro adversário da 
chave do Palmeiras, a Ponte 
Preta também enfrentará o 
Corinthians como visitante, 
amanhã. A equipe da cidade 
de Campinas está na terceira 

colocação do grupo, com 16 
pontos.

Entre as duas partidas, 
o Corinthians é justamente o 
rival do Palmeiras no próxi-
mo final de semana, domin-
go, no Pacaembu. Para seguir 
pensando em classificação, 
uma vitória alviverde é fun-
damental, ainda que o clássi-
co anteceda o duelo decisivo 
pela Copa Libertadores, con-
tra o Rosario Central-ARG.

Nas últimas rodadas, 
inclusive, o Corinthians já 
"ajudou" o Palmeiras, ven-
cendo os outros dois in-
tegrantes do Grupo B. Na 
última quarta-feira, o time 
Alvinegro venceu o São Ber-
nardo (quarto colocado, 16 
pontos) por 3 a 0 e, no sába-
do, fez 1 a 0 no Ituano, líder 
da chave, com 18 pontos.

O problema é que o Pal-
meiras não aproveitou os 
tropeços dos rivais diretos, 
sendo derrotado em ambas 
rodadas: perdeu por 2 a 1 na 
quinta para o Red Bull e foi 
goleado pelo Água Santa, por 
4 a 1, domingo. O Palmeiras levou de 4 a 1 do Água Santa e está ameaçado de não participar da fase decisiva do Campeonato Paulista de 2016

No quesito gozação, os 
vascainos estão sobrando em 
relação aos rivais. Invicto no 
Campeonato Carioca e líder 
isolado da Taça Guanabara, o 
Cruzmaltino perdeu apenas 
um clássico dos últimos 14 dis-
putados. Foram nove vitórias, 
quatro empates e um revés 
diante do Fluminense, no Bra-
sileiro do ano passado.

Neste período, alguns 
resultados foram marcantes, 
como as duas vitórias sobre o 
Botafogo na final do Estadual 
do ano passado e a classifi-
cação diante do Flamengo na 
Copa do Brasil, também em 

2015. Este ano, já foram três 
clássicos disputados: vitórias 
sobre o Rubro-Negro e o Alvi-
negro, além de um empate com 
os botafoguenses na primeira 
fase. "A invencibilidade não me 
fascina. O que me fascina é ser 
líder. A qualquer momento a 
gente pode perder a invenci-
bilidade. A gente vem jogando 
bem, se organizando. O mais 
importante é permanecer em 
primeiro e na situação que es-
tamos agora", declarou o técni-
co Jorginho.

O treinador aponta a 
união do grupo como um dos 
segredos para o sucesso da 

equipe até aqui na tempora-
da. "Claro que tem explicação. 
Quando se tem tempo para tra-
balhar, se acaba obtendo bons 
resultados. Todas as oportu-
nidades que eu tive como trei-
nador para desenvolver um 
trabalho, tive bons resultados. 
Isso é fundamental e os joga-
dores entenderam. Falei com 
eles antes do jogo, na preleção, 
que o Vasco ressurgiu de um 
momento totalmente crítico. 
Ninguém acreditava nisso e 
eles trouxeram isso. Compra-
ram isso. A outra razão é por-
que o ambiente entre eles é de 
cobrança", disse.

Time de Jorginho perdeu apenas 
um clássico dos últimos 14 jogos

VASCO

Desespero dos jogadores botafoguenses e mais uma comemoração vascaina no Certame Estadual

Virou rotina no Santa Cruz 
ter uma semana decisiva pela 
frente. A que se inicia hoje, não 
será diferente. Com o clássico 
regional contra o Ceará em se-
quência, pelas quartas de final 
da Copa do Nordeste, o alerta 
máximo está ligado entre os 
tricolores. Não há mais espaço 
para os repetidos erros ou o 
planejamento do primeiro se-
mestre irá por água abaixo.

Amanhã, o time coman-
dado interinamente pelo au-

xiliar técnico Adriano Teixeira 
realizará o jogo de ida contra 
os cearenses, no Arruda, e, no 
próximo domingo, voltam a en-
frentar os alvinegros, na Arena 
Castelão. Mais do que vencer, 
é preciso convencer para dar 
a volta por cima e espantar a 
crise.

“Não tem ninguém aba-
lado. Todo grupo está ciente 
do que é preciso fazer para 
reverter a situação. Condições 
e qualidade, os jogadores tem. 

Eles vão evoluir. É questão de 
paciência. Estamos atravessan-
do uma fase ruim, mas vamos 
trabalhar para sair dela”, afir-
mou Adriano Teixeira.

Mesmo sem estar garan-
tido no cargo até o primeiro 
confronto do mata-mata re-
gional, o treinador provisório 
afirmou que, apesar do Santa 
Cruz estar há cinco partidas 
sem vencer, somando estadual 
e regional, o momento não é 
para desespero. 

Mal no Pernambucano, a equipe
terá decisão amanhã na Copa NE

SANTA CRUZ

O Flamengo fez história 
em 2015, ultrapassou a bar-
reira R$ 100 milhões e teve um 
lucro recorde para a história 
do futebol brasileiro. E o pen-
samento era ainda mais alto 
para 2016, com a previsão de 
um aumento considerável nas 
receitas.

Após três meses, porém, a 
realidade é completamente di-
ferente. Ao menos por enquan-

to, o clube passa longe de bater 
suas metas com bilheterias. 
E pior: vê seu sócio-torcedor, 
que era encarado como uma 
‘galinha dos ovos de ouro', di-
minuir.

O sócio-torcedor é a gran-
de decepção até aqui. A ex-
pectativa era de dar um salto 
de quase 30 mil inscritos no 
ano. Até agora, porém, o clube 
perdeu 5.870 sócios. É, dispa-

rado, o pior desempenho da 
temporada - o Fluminense é 
o segundo pior, com 1.173 só-
cios a menos. Se o ritmo atual 
de deserções se mantiver, o 
Fla terminaria o ano com pou-
co mais de 35 mil sócios. Bem 
longe dos 80 mil que queria. O 
programa era responsável por 
nada menos que 30 milhões 
das receitas rubro-negras no 
ano. 

Flamengo não empolga e receitas 
tendem a cair nesta temporada

MAUS RESULTADOS

No último fim de semana, o Flamengo voltou a decepcionar e perdeu para o Volta Redonga: 1 a 0

O Tricolor do Arruda recebe o Ceará amanhã no Arruda e no domingo vai jogar no Castelão
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Defensores Del Chaco
já marcou grande crise
na primeira Era Dunga

Jogo não traz boa recordação
PARAGUAI X BRASIL
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O Brasil volta a Assun-
ção  para encarar os donos 
da casa pela 6ª rodada das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018, que vai 
acontecer na Rússia. O Es-
tádio Defensores del Chaco, 
palco da partida de hoje foi 
justamente o local em que a 
primeira Era Dunga viveu de 
perto uma grande crise.

Derrotada pelo Para-
guai por 2 a 0, no dia 15 de 
junho de 2008, a seleção vol-
tou para casa sob críticas de 
todos os lados. O time, que 
caiu para gols de Cabañas e 
Roque Santa Cruz, tinha a se-
guinte formação: Júlio César; 
Maicon, Lúcio, Juan e Gilber-
to; Gilberto Silva, Mineiro e 
Josué; Diego, Robinho e Luís 
Fabiano. 

O revés agravou o vexa-
me da primeira derrota na 
história da seleção para a Ve-
nezuela, que acontecera dias 
antes em um amistoso nos 
Estados Unidos e colocou em 
xeque a escolha do treinador 
em escalar três volantes de-
fensivos. Não foi à toa, que 
Roque Santa Cruz até usou os 
microfones para afirmar que 
ninguém mais respeitava o 
Brasil como antigamente. 

Galvão Bueno se revol-
tou na TV Globo, disparou crí-
ticas a todos, especialmente 
ao treinador, e disse que via 
uma equipe jogando como 
time pequeno. Até mesmo o 
então presidente Lula entra-
ria para o time dos críticos 
da seleção e usou a raça dos 
argentinos como exemplo a 
ser seguido. Depois, afirmou 
que até o Corinthians, seu 
time de coração, faria melhor 
do que o apresentado pelos 
que vestiam a amarelinha.

A situação foi piorando. 
Em um empate sem gols com 
um péssimo futebol apresen-
tado diante da Argentina, o 
técnico ouviu um Mineirão 
o chamando de jumento em 
coro. Foram três jogos sem 

marcar nenhum gol e com 
quatro sofridos. O site da Fifa 
divulgou uma notícia classifi-
cando a situação vivida pela 
seleção verde e amarela de 
inadmissível.

A vitória na sequência 
por 3 a 0 contra o Chile ame-
nizou, mas logo foi esquecida 
após péssimos resultados 
dentro de casa. A seleção em-
patou por 0 a 0 com Colômbia 
e com Bolívia e o treinador 
voltou a ser alvo da torcida 
do Rio de Janeiro, palco dos 
dois jogos brasileiros. O grito 
de “Adeus, Dunga” se tornou 
famoso e marca registrada 
de todas as partidas dali para 
frente.

Nunca o Brasil havia so-
frido tanto para vencer den-
tro de casa como acontecia 
naquela competição. O time 
terminou o ano sem marcar 
nenhum gol nas Eliminató-
rias atuando como mandan-
te.

A volta por cima come-
çou na vitória por 6 a 2 em 
amistoso contra Portugal, em 
novembro de 2008, seguido 
de triunfo por 2 a 0 em ou-
tro amistoso contra a Itália. O 
time reagiu, teve importan-
tes vitórias nas Eliminatórias 
como o expressivo 4 a 0 em 
cima do Uruguai, um 3 a 0 no 
Peru e se consolidou ao ser 
campeão da Copa das Con-
federações em uma vitória 
de virada por 3 a 2 contra os 
Estados Unidos. Depois, ain-
da seria 1º colocado da Copa 
América.

Jogadores da seleção no último jogo pelas eliminatórias contra o Uruguai quando foram surpreendidos no empate de 2 a 2. Hoje a seleção não terá o atacante Neymar e o zagueiro David Luiz, suspensos

Nas palavras do técnico Dun-
ga, a atual edição das Eliminató-
rias sul-americanas para a Copa 
do Mundo de 2018 é a mais difí-
cil da história e por isso a Seleção 
Brasileira tem sofrido. Os joga-
dores avaliam da mesma forma e 
usam o pensamento para justifi-
car a campanha irregular do Bra-
sil no torneio - a equipe empatou 
com o Uruguai por 2 a 2, na últi-
ma sexta-feira, e jogará pressio-
nada diante do Paraguai.

O discurso do treinador, no 
entanto, não corresponde ao 
que ele faz na prática. Com uma 
equipe renovada, Dunga conta 
com um grupo bastante inexpe-
riente nas Eliminatórias: apenas 
três jogadores dos 23 convocados 
já jogaram a competição.

O restante estreou neste edi-
ção da competição, incluindo Da-
vid Luiz e Neymar, que, suspen-
sos do jogo no Paraguai, já foram 
dispensados pelo treinador.

Os veteranos no assunto são 
o lateral direito Daniel Alves, 32, 
o zagueiro Miranda, 31, e o ata-
cante Ricardo Oliveira, 35 - todos 
devem ser titulares contra o Pa-
raguai, em Assunção.

Daniel Alves e Miranda esti-
veram nas Eliminatórias para a 
Copa de 2010, na África do Sul, 
mas apenas o lateral do Barcelo-
na foi chamado por Dunga para 
o Mundial. Já o atacante do San-
tos jogou a edição que definiu os 
classificados à Copa de 2006, na 
Alemanha. Depois também ficou 
fora da lista final de Carlos Alber-
to Parreira para o Mundial.

A falta de experiência tem 
sido apotada pelos jogadores 
como um dos motivos para a 
seleção ter se apresentado com 
tanto nervosismo na partida con-
tra o Uruguai, que terminou em-
patado por 2 a 2, na Arena Per-
nambuco, em São Lourenço da 
Mata, na última sexta.

A equipe canarinho chegou 
a estar vencendo por 2 a 0. Levou 
o empate em falhas do zagueiro 
David Luiz e por pouco não so-

Dunga tem grupo inexperiente nas Eliminatórias

freu a virada nos minutos finais. 
Além disso, o atacante Neymar e 
o zagueiro David Luiz receberam 
cartão amarelo, o segundo deles 
no torneio, motivo pelo qual não 
vão encarar o Paraguai, nesta ter-
ça-feira.

“É uma situação que temos 
de aprender o mais rápido pos-
sível. Aprender como funcionam 
os jogos das Eliminatórias. Muitos 
lances que são considerados fal-
tas aqui não são faltas na Europa. 
Isso causa irritação e frustração 
em alguns jogadores. Mas temos 
de aprender isso. Quando estiver-
mos preparados para essas situa-
ções o jogo ficará mais simples”, 
disse Luiz Gustavo, que atua no 

alemão Wolfsburg e disputa as 
Eliminatórias pela primeira vez.

Neymar é um dos que mais 
sofrem com as faltas não marca-
das. Além disso, os dois cartões 
que sofreu foram em situações 
sem justificativa. Na vitória brasi-
leira sobre o Peru, em novembro, 
foi punido por revidar uma falta. 
Contra o Uruguai o cartão foi re-
cebido após solar o volante Gon-
zález também minutos depois de 
receber uma falta ignorada pela 
arbitragem.

Dos atuais 23 convocados de 
Dunga, seis jogam no futebol 
brasileiro, dois na China e 15 no 
futebol europeu. Dos titulares, 
sete atuam na Europa.

O paraibano Hulk participando de treino da seleção. Jogador deve ficar no banco

Eliminatórias 
Sul-Americanas

17h30
Colômbia x Equador 
20h
Uruguai x Peru 
20h30
Argentina x Bolívia
Venezuela  x Chile 
20h45
Paraguai x Brasil

Jogos de hoje

FotoS: Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação



Há uma área de interse-
ção temática que une 
os três artistas brasi-
leiros – Ivan Freitas 
e Alberto Moreira, 
da Paraíba, e Cristina 
Strapação, do Paraná 
- cujas obras integram 

o acervo da exposição “Paisagens 
Oníricas”, aberta ao público na Gamela 
Galeria de Arte, localizada no bairro 
de Tambaú, em João Pessoa. O tema 
comum é o mar, visto ou, melhor di-
zendo, transfigurado em perspectivas 
técnicas e estéticas muito diferentes.

Em Ivan Freitas a natureza - ob-
servada ou idealizada - recebe uma 
intervenção geométrica do artista 
que, por meio de uma harmonização 
do racional com o intuitivo, insere a 
paisagem em uma atmosfera lumino-
sa, poética, surrealista. Uma figuração 
mais comedida, sem os arroubos de-
lirantes de Salvador Dali, a metafísica 
de Georgio de Chirico e o ilusionismo 
metafórico de René Magritte – mes-
tres europeus que o artista paraibano 
admirava e seguia.

Cristina Strapação é herdeira do 
hiper-realismo, mas não da escola 
frequentada por Chuck Close ou Paul 
Cadden, artistas mais afeitos à ana-
tomia humana, mais especificamente 
aos retratos e autorretratos. A artista 
curitibana depura a imagem marinha 
pela poesia, como se quisesse mostrar 
quão bela é a natureza quando pre-
servada da ação deletéria dos seres 
humanos. Ela impõe um ponto de 
observação ao espectador, levando-o, 
também, a uma reflexão crítica.

Alberto Moreira seria o mais ico-
noclasta. Não há comedimento gestual 
em suas marinhas. Na linha do que fez 
o pré-impressionista William Turner 
em “Snow storm: steam-boat off a 
harbour’s mouth” (em uma tradução 
livre, “Vapor em uma tempestade 
de neve”), o artista paraibano ousa 
reproduzir o caos que as poderosas 
e incontroláveis forças da natureza 

geram. Para isso, a abstração expres-
sionista parece ser o caminho mais 
indicado.

No entanto, quem visitar “Paisa-
gens Oníricas” não encontrará ape-
nas “pinturas de sonhos”, à maneira 
surrealista. Há, por exemplo, figura-
ções de ambientes internos e várias 
paisagens urbanas de Alberto Morei-
ra, muitas, inclusive, com a inserção 
contrastante da anatomia humana, 
como também um belo retrato de épo-
ca (anos 50) do Ponto de Cem Réis, no 
Centro de João Pessoa, obra inacabada 
(portanto de valor diferenciado) de 
Ivan Freitas.

Roseli Garcia, proprietária da Ga-
mela, explica que a galeria promove, 
anualmente, mostras temáticas com 
artistas da casa, oferecendo ao público 
a oportunidade de conhecer melhor 
a técnica de pintores, escultores etc. 
“Essas mostras dão continuidade 
ao nosso compromisso de estímulo, 
incentivo e respeito à nossa cultura, 
lembrando que, ao longo de 36 anos 
de atividades, a Gamela já registrou 
nada menos que 340 exposições”, 
ressalta a marchand.

Ivan Freitas merece um destaque 
à parte pelo fato da morte do artista es-
tar completando dez anos. Ele nasceu 
em Mamanguape em 7 de agosto de 
1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 
de maio de 2006. O acervo do artista 
encontra-se na residência do Rio de 
Janeiro, aos cuidados da viúva, Dalva 
Mendes Gall, mas, segundo Roseli, era 
um antigo desejo do artista ver sua 
obra estacionada na Paraíba, para que 
o povo tivesse acesso fácil a ela.

Dalva Gall, responsável pelo 
inventário da obra de Ivan Freitas, fez 
um balanço do acervo, para conheci-
mento de Roseli. De acordo com a viú-
va do artista, são mais de cem obras, 
entre pinturas de diversos formatos 
e técnicas e objetos. “Ivan trabalhou 
até o último dia de sua vida. Acho que 
seria muito importante se a Paraíba 
pudesse dispor desse conjunto de 
obras, para o deleite do público e a 
apreciação e pesquisa do acervo pelos 
novos artistas”, destaca. 

O mar é o ponto de interseção temática da mostra “Paisagens Oníricas”, 
que reúne obras de Ivan Freitas, Alberto Moreira e Cristina Strapação
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Visitante aprecia a 
exposição em cartaz 

(foto maior) e detalhe 
das obras de Cristina 

Strapação, Ivan Freitas 
e Alberto Moreira 

n Exposição: Paisagens Oníricas

n Artistas: Ivan Freitas, Alberto Moreira e Cristina Strapação

n Técnica: Pintura

n Local: Gamela Galeria de Arte

n Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 756/101, 

Tambaú

n Horário de visita: 9h às 19h, de segunda a sábado

Informações: 3226-1436 / 99962-7969

Serviço

Ilhas de sonhar
William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

FotoS: Edson Matos



Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2016

Acordei cedo e liguei a TV, em busca de notícias recentes do 
Brasil e quem apareceu na tela foi o ex-senador do PT Saturnino 
Braga (foto) (RJ) sendo entrevistado pelo jornalista  Geneton Mo-
rais Neto.  O repórter fez um retrospecto da vida social e política, 
do ex- prefeito do Rio de Janeiro. E transcrevo um trecho, com 
perguntas e respostas, que achei  interessante, porque condiz 
com o pensamento de muitos brasileiros. 

GMN: A curto prazo, o que o senhor acha que pode aconte-
cer com essa crise  política e qual o desfecho para ela?

Saturnino Braga “O epilogo pode ser processual, no Con-
gresso, com um impeachment; pode ser o governo da presidente 
Dilma conseguindo recompor a maioria, com Lula ajudando; 
pode ser a continuação desse atrito; pode ser um confronto de 
rua lamentável,  que pode ocorrer; pode haver uma guerra. Uma 
guerra me lembra de cinquenta e dois anos atrás - 1964.  Ali, 
houve um confronto. E nenhuma das duas partes,  aqui pra nós, 
tinha apreço pela democracia.  A esquerda queria realmente fazer 
a revolução brasileira. A direita,  os americanos, muito especial-
mente,  no auge da Guerra Fria, não podia tolerar uma segunda 
Cuba no continente do tamanho do Brasil. A sociedade brasileira 
não estava preparada para aquela guerra. E o que houve? Uma 
intervenção militar. O clima não permitia conciliação. Deu-se 
a guerra. E, da guerra, deu-se a intervenção militar. Se houver 
uma nova guerra aqui, quem é que vai desempatá-la?  A minha 
preocupação é profunda, é enorme. Estou inibido. Não estou mais 
na linha de frente para atuar. Só para perceber e me preocupar 
profundamente”.

GMN: Para ser bem direto: o senhor teme uma intervenção 
militar?

SB: “Temo. Porque os militares são pessoas formadas e 
educadas para “defender a pátria”, como eles dizem. Se o Brasil 
é ameaçado por uma guerra interna, por uma radicalização que 
paralise a economia e jogue toda a atividade brasileira no chão, 
você acha que os militares vão ficar paralisados e assistindo a 
isso? Eu acho não”.

GMN: Isso parece uma preocupação minoritária. Poucas 
pessoas falam a sério do risco de uma intervenção militar. Que 
indícios o senhor vê?

SB: “Não vejo nenhum indício. Vejo numa situação concreta 
que pode exigir um desempate a favor do Brasil. Quem é que 
pode desempatar uma guerra interna a favor do Brasil?”

GMN: Quando o senhor fala em guerra interna, o senhor se 
refere a conflitos de rua:

SB: “A conflitos de rua e a situações inconciliáveis, como 

uma obstrução das Instituições e não funcionar mais. Pode haver 
baderna no Congresso.  Pode haver invasão dos poderes; muita 
coisa pode acontecer de grave, extremamente grave, num clima 
de tensão que está numa escalada que a gente não pode imaginar 
onde vai parar”.

GMN: Se o senhor participasse de um gabinete de crise e 
fosse convocado a Brasília para uma reunião de emergência no 
Palácio do Planalto, qual o  conselho que o senhor daria a presi-
dente Dilma Rousseff?

SB: “Convoque a nação, convoque os líderes empresariais, 
os líderes sindicais, os líderes estudantis, enfim, as lideranças da 
sociedade e procure um entendimento para encontrar a saída, 
porque, pelos partidos políticos, parece quea coisa vai à guerra. E, 
nela  a gente não sabe o final”.

GMN: Se a situação se agravar, a ponto de a presidente estar 
diante de duas opções - a renúncia ou enfrentar o impeachment - 
o que é que o senhor diria a ela?

SB: “O caminho da renúncia é sempre um caminho de-
primente, que tem conotações de diminuição e de redução da 
personalidade. Eu não daria a ninguém o caminho da renúncia. Já 
o caminho do enfrentamento cego também acaba em deposição. 
É preciso fazer o esforço da negociação com a sociedade, na me-
dida em que os partidos políticos estão fechados, radicalizados. 
Com as lideranças empresariais, sindicais, estudantis, da mídia. É 
preciso buscar na sociedade a possibilidade de um entendimen-
to.  A Dilma é uma guerreira, honrada e digna, pouco aficionada 
para a política. 

 Pincei, apenas, o miolo e o que achei por bem repetir, 
porque Saturnino Braga, foi homem de vários partidos de es-
querda, mas insatisfeito com as posições partidárias, desliga-
va-se das entidades e passava a atuar em outra, até chegar ao 
PT, em cuja legenda elegeu-se senador  pelo Rio de Janeiro.

Em minha modesta observação, falta no País homens 
capazes de resolver a contento a situação. O número de de-
sempregados, em pesquisa do IBGE registrou 9,6 milhões de 
pessoas sem trabalho. E o Congresso até hoje não disse uma 
só palavra na direção da esperança de resolver as carências 
sociais.  Também pudera com salário de mais de 100 mil 
cruzeiros mensais sem contar com as propinas das empresas 
não há espaço para cuidar dos eleitores sem trabalho que é a 
maior humilhação que alguém pode viver. . 

Cuidam com o maior interesse de desapear Dilma 
Rousseff, que será o caminho mais curto para calar a Lava 
Jato, desde que a maioria do Congresso, comprometida com 
as denúncias, o sonho é desativar o movimento que oferece 
decoro  ao Brasil. 

Por muito tempo ainda se falará 
na Operação Lava Jato. Será o prato 
do dia nas esquinas e nos meios de 
comunicação. Agora apareceu mais 
um detalhe, como diria Roberto (ou 
Erasmo) Carlos: a Odebrecht abriu 
a gaveta e puxou um listão com 
nomes des pessoas às quais ela deu 
dinheiro. É gente como o diabo: por 
enquanto, 316 (trezentos e dezes-
seis) apaniguados, que receberam a 
gorjeta da construtora. Número para 
o IBGE.

Uma parte dessa 
gente tem foro privi-
legiado, pois é consti-
tuída de mandatários. 
São deputados, sena-
dores, governadores, 
promotores, militares 
etc. Esse povo foi de-
nunciado ao juiz Moro 
pelo réu Marcelo Ode-
brecht, dono da maior 
construtora do Brasil. 
Os outros apanigua-
dos são fichinhas. Marcelo Odebrecht 
queria fazer uma delação premiada, 
para aliviar os 19 anos e meses a que 
foi condenado pelo mesmo Moro. 

Mas o Doutor Moro não aca-
tou a delação de Doutor Marcelo. 
Conforme se justificou, o listão tem 
muita gente com foro privilegiado, 
e ele encaminhou para o Supremo. 
Era muita areia pra seu caminhão. 
Nem um caminhão Mack poderia 
com a lista de Marcelo. Quando 
éramos meninos nos admirávamos 

Páscoa da Odebrecht

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Como afirmei em coluna anterior, o Direito 
brasileiro, especialmente o Civil, não é mais aquele 
conjunto de normas antiquado, tímido e inoperante 
do início do século XX. Demoramos quase um sécu-
lo sob a tutela de um Código Civil (1916) elaborado 
sob as bênçãos do Direito Romano e do Código de 
Napoleão (1904). Não, hoje se protege os direitos 
e garantias individuais, com o beneplácito da Carta 
de 1988, do Código de Defesa do Consumidor e dos 
modernos princípios da Responsabilidade Civil.

No Rio de Janeiro um homem ganhou indeni-
zação por ter que trocar de uniforme em vestiário 
misto. O problema começou em 2010, quando a 
empresa passou a exigir o uso de uniforme dos 
técnicos de controle de tráfego. No entanto, de 
acordo com o funcionário, não foram oferecidas 
instalações próprias para a troca de roupa, tendo 
homens e mulheres que dividir o mesmo espaço. 
“Foi enviado um e-mail para o gerente, comunican-
do o problema, mas nada foi feito”, acusou.

A empresa foi revel, não comparecendo à 
audiência de julgamento. Com a ausência de defesa, 
os fatos narrados pelo trabalhador foram tomados 
como verdadeiros, e a empregadora foi condena-
da a pagar R$ 5 mil a título de indenização. Esta 
apresentou recurso ordinário alegando que sempre 
ofereceu vestiários separados por sexo. A sentença, 
porém, foi mantida. No TST, tentando justificar que 
era do trabalhador o ônus de provar o dano moral, 
teve o agravo de instrumento não provido.

Mesmo assim, o caso foi destacado pelos 
ministros da 7ª Turma. “É constrangedor ao ser 
humano ter de expor suas intimidades, trocando 
de roupas perante seus colegas de trabalho, ainda 
mais em se tratando de pessoas do sexo oposto. É 
uma clara violação, desnecessária e descabida, da 
intimidade do funcionário”, afirmou o julgado. 

Obrigações e responsabilidades civil 
Sobre o tema, acaba de sair pela Editora Foren-

se, a obra “Direito Civil - Vol. 2 - Direito das Obriga-
ções e Responsabilidade Civil” (autor: Flávio Tartuce 
- Páginas: 656 - R$139,00). Segundo Pablo Stolze 
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, autores bastan-
te conhecidos no meio universitário, “o professor 
Flávio Tartuce tem se destacado no magistério jurí-
dico brasileiro como um dos expoentes do chamado 
‘Novo Direito Civil Brasileiro’”. (...)

Este seu trabalho, dedicado ao estudo do Di-
reito das Obrigações e Responsabilidade Civil, por 
certo alcançará o mesmo sucesso do volume ante-
rior, constituindo-se em um campeão de vendas na 
disputadíssima área dos concursos públicos, em 
que a união de profundidade, abrangência e prati-
cidade é o ideal que todos perseguem para lograr 
êxito na sua preparação”.

O direito e as
indenizações (III)

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

do grande caminhão, absoluto no fim dos 
anos cinquentas. Era o rei do pós-guer-
ra. Por que a fábrica não quis vir para o 
Brasil, o maior fabricante de caminhões 
do mundo? Está-se a precisar. Os listados 
continuam à solta, numerosos como uma 
praga do Egito.

Nem um Mack pode com o listão da 
empreiteira. Nem o Doutor Moro. Nem as 
grandes emissoras de TV, que não quise-
ram ler o rol da Odebrecht. Arre égua! Se 
fosse uma lista composta somente com 

nomes do PT, já havia saído em 
várias edições extras, cada qual 
mais escandalosa. E muitos 
dos seus nomes – aqueles que 
não têm foro especial – teriam 
ganho uma passagem para o 
Paraná, onde a cadeia de Moro 
os esperava. 

Marcelo (desculpem a in-
timidade, mas ele é celebridade 
como Francisco, o Papa; ele é o 
papa da corrupção) entendeu 
que não era vantagem dar uma 
de mártir e ficar calado, en-

quanto os outros envolvidos na Lava Jato 
estavam obtendo redução de suas penas. 
Alguns formam beneficiados com prisão 
domiciliar, outros ganharam uma torno-
zeleira eletrônica. Foram para o bem-bom 
da casa, com direito a seu prato predileto, 
ao invés da boia castrense.

Por que essa duplicidade de tra-
tamento? Alguns foram para o hotel do 
governo em Curitiba, outros nem aluíram 
de seus lugares. Muitos dos que estão 
acusando os petistas e situacionistas de 
terem recebido propinas das empreitei-

ras estão com seus nomes inclu-
sos no listão. Esses acusadores 
permanecem soltos, esgaravatan-
do os dentes. 

Quando eu soube da des-
coberta dessa lista de notáveis, 
entendi que a Lava Jato havia 
constipado, tinha chegado a seu 
fim. Ela não pode com tanta gente, 
316 candidatos a réus são muito 
devotos para a mesma missa. 
Mesmo que sejam filtrados os 
que têm foro privilegiado. Ora, 
o tuxaua Marcelo não tem man-
dato; encabeçaria, pois, o rol dos 
ilustres presos, alguns candidatos 
à preventiva perpétua – aquela 
cadeia sem prazo para sair, a que 
estão sentenciados muitos embas-
tilhados do Paraná. 

Cadê as infestações de rua, 
que não pedem o processo dos 
contemplados pelo rol da Odebre-
cht? Eles foram indicados para se-
rem julgados pelo Supremo, pois 
não presos comuns, digo, não são 
ralé. A primeira instância não tem 
competência para processá-los e 
julgá-los. Bem que os listados da 
Odebrecht merecem um panela-
ço, uma homenagem perante o 
Tribunal no Paraná, ou diante do 
apartamento do Doutor Moro. Ele 
bem que merece um dúplex, ou 
mesmo um tríplex, pelos serviços 
prestados ao País.

Coluna publicada terça, 
quinta e sábado 

Os listados 
continuam 
à solta, 
numerosos 
como uma
praga do Egito

Entrevista
Saturnino Braga

FOtOS: Reprodução/Internet
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Cristovam tadeu

Em cartaz

análise

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Serviço

Os projetistas do hotel-sanatório 
‘Schatzalm’, construído em 1900, na cida-
de de Davos, jamais imaginariam que este 
seria, em 1924, cenário de inspiração de ‘A 
Montanha Mágica’, um dos mais lidos ro-
mances do século XX, do consagrado escri-
tor alemão Thomas Mann. Também surpre-
ende a escolha desse mesmo hotel para a 
ambientação de Youth, um dos filmes mais 
estéticos sobre a terceira idade produzido, 
em 2015, pelo cineasta italiano Paolo Sor-
rentino (que levou o Oscar de melhor filme 
estrangeiro com ‘A grande beleza’.

Vale notar que a acepção alemã ‘Schat-
zalm’ se compõe de dois substantivos que, 
trazidos para o português correspondem, 
respectivamente, a ‘tesouro’ (‘Schatz’) e a 
‘pasto alpino’ (‘Alm’). Assim, na falta de uma 
palavra específica, ‘Schatzalm’ vem a ser o 
pasto quase inalcançável presente no cume 
dos Alpes. E, nesse sentido, a escolha desse 
hotel para o filme, em questão, parece ter 
sido calculada, já que não resta dúvida de 
que a vida é um tesouro e as pessoas que 
ali estão buscam, justamente, pisar nesse 
último pedaço de relva tão resguardada no 
topo da montanha.  

Fortemente influenciada pelo filósofo 
alemão Schopenhauer para quem a vida é 
uma doença que, invariavelmente, leva à 
morte, a morbidez é um traço marcante nos 
romances de Mann. Aliás, o protagonista 
Hans Castorp, do aclamado livro, dá um cla-
ro exemplo disso ao sustentar que as doen-
ças enobrecem o ser humano.

Em Youth a atmosfera é similar, mas, 
apesar dos arrependimentos, próprios dos 
balanços de vida, também fica evidente a 
serenidade transmitida pela pungente natu-

Fim de um ciclo

Rolling Stones em Cuba. Finalmente, na ilha, um show da 
contracultura musical que moldou o comportamento de várias 
gerações do Ocidente no século XX. O rock que a banda encarna 
foi um símbolo rebelionário da juventude nos anos 1960 origi-
nário da cultura africana nas Américas, está tatuado na história 
enquanto expressão do inconformismo geracional frente ao 
autoritarismo da família nuclear burguesa e permanece enquan-
to projeção contemporânea de uma plataforma comportamental 
crítica a serviço da liberdade individual.

O rock foi um tijolo lançado na vitrine do liberalismo que 
comandou a industrialização massiva que os Estados Unidos 
propuseram ao mundo à sombra do cogumelo das explosões 
atômicas. Com os Beatles, houve a contaminação da Europa e, a 
partir da provocação inglesa com sua propensão à universalida-
de, os roqueiros se multiplicaram até no Oriente.

Transformou-se também essa música no combustível de 
uma usina do consumismo manejada pela indústria cultural. 
Ideologicamente, foi, ainda é, uma tensão política específica 
no contexto da cultura de massa. Uma tensão que poderíamos 
dizer dialética por abrigar forças contraditórias que a movi-
mentam ainda hoje.

Se pensarmos na relação do rock em seus primórdios com 
a sociedade de consumo, podemos identificar vários momentos 
em que a música expande a positividade de valores que refor-
çariam o que seria apontado como um processo de alienação 
das pessoas, a coisificação dos sujeitos transformados em 
estatísticas sob o controle da máquina de propaganda hegemô-
nica do capitalismo com seus braços armados, cinema, rádio, 
TV, jornais e revistas. 

É o caso das inúmeras canções de glorificação do auto-
móvel como símbolo de poder, a discussão da sensualidade 
enquanto rota para o escapismo, o niilismo dos rebeldes sem 
causa. A identificação desse processo alienante da cultura de 
massa ficou marcada sob a perspectiva do materialismo his-
tórico que alimentou instâncias sociais críticas no século XX a 
exemplo da Escola de Frankfurt. 

Mas autores e intérpretes de rock, no entanto, assumiram 
posicionamentos e escreveram canções que fortaleceriam 
os marcos fundadores de uma contracultura que confrontou 
os valores estabelecidos no Ocidente com suas cristalizações 
econômicas e espirituais. 

A arenga da Escola de Frankfur tem a ver, segundo seus 
teóricos mais empenhados no debate sobre a questão, Theodor 
Adorno e Max Horkheimer, com a transformação da cultura em 
mercadoria. Tal mudança no paradigma da produção e distribui-
ção dos bens culturais, notadamente os artísticos como a música, 
sob o impacto da reprodução massiva propiciado pelos meios 
de comunicação já referidos, reduziria na produção das energias 
plasmadoras da racionalidade o potencial crítico da consciência 
ao nível da subjetividade frente ao real.

Zé Ramalho, ao cantar “ê,ê-ô, vida de gado, povo marca-
do, povo feliz”, cria uma representação aproximada da crítica 
elaborada pela Escola de Frankfurt. O mesmo que os irmãos 
Wachovsky tentam denunciar com a trilogia Matrix: em nossa 
sociedade, tudo é ilusão, há uma ideologia hegemônica moldan-
do uma percepção da realidade. Karl Marx não diria melhor. 

O Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frank-
furt misturou aspectos da fenomenologia da dialética hegeliana 
e as teorias do valor e da luta de classes de Karl Marx para elabo-
rar uma nova teoria da dinâmica social no capitalismo industrial. 
E nesse quadro, não passaríamos nós, os consumidores, de gado 
para a alimentação do establishment.

Em 1969, porém, quando da realização do Festival Woods-
tock, foi possível identificar o impacto histórico do rock. Naquele 
ano, com o festival que seria para 180 mil pessoas e atraiu 500 
mil, avançou além do espaço de um gênero artístico. Na condição 
de cultura específica, assumiu uma atitude ideologicamente clara 
quanto a realizar uma contestação não só ao nível existencial e 
da estética, mas também prático-político.

O rock demonstrou motivação moral ao criticar o belicismo 
corporificado pela guerra do Vietnam, expressou-se enquanto 
poder social com ideais como luta não-violenta ofensiva pela 
transformação da ordem estabelecida, despiu qualquer fiapo 
de regressividade escapista para formular uma progressividade 
interclasses. Além disso, sob um lema tríduo -liberdade, beleza 
e felicidade - que expandia o “paz e amor” da cultura hippie da 
qual foi um dos porta-vozes, fortaleceu as jornadas por direitos 
civis não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.

Mas conforme sabemos, havia na contracultura um ponto 
de inflexão que era o seu caráter utópico, mas isso não quer dizer 
que muita coisa não tenha vingado, a exemplo da ampliação do 
debate e a prática da espiritualidade (zen-budismo, principal-
mente), a vida em comunidade, o conhecimento sobre a mente 
que a experimentação com drogas psicodélicas (peyote, LSD, 
Santo Daime) favoreceu, e o próprio rock que se confunde com a 
contracultura. O show dos Rolling Stones em Cuba fecha exem-
plarmente um ciclo de exclusão cultural a que os cubanos foram 
submetidos.  Antes tarde do que nunca.

Rock em destaque
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Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 

Andrés von Dessauer
vondessauer@uol.com.br

reza. Serenidade que, por sua vez, se traduz, 
igualmente, na escolha consciente de toma-
das mais lentas (‘slow motion’), em um claro 
intento de adequar as ações do filme ao ritmo 
fisiológico de seus protagonistas. E, sob esse 
aspecto, até mesmo a falta de linearidade se 
revela um recurso, uma vez que, as distor-
ções entre passado, presente e futuro costu-
mam ser comuns na avançada idade.

Música e roteiro (pilares da cinema-
tografia) encontram-se, claramente, perso-
nificados no papel de dois velhos amigos.
Mas, o estreito relacionamento dessas duas 
expressões artísticas, aparentemente, não 
resiste ao tempo. Já que, ao descrever a fa-
lência do casamento da nova geração Sor-
rentino, subliminarmente, insere os vídeos 
clips como novo campo de atuação das no-
tas musicais. E acrescida a essa mensagem 
tem-se a advertência explícita de que o cine-
ma precisa inovar sob pena de ser engolido 
pela TV, como destaca Jane Fonda, em uma 
única, mas, marcante aparição.

Talvez o ponto fraco da película seja 
a atuação de Paul Dano, ator que mostrou 
boa performance em ‘Miss Sunshine’. Mas, 
caso os diálogos do personagem de Dano en-
contrem inspiração no filósofo alemão, von 
Hardenberg (Novalis), é possível defender 

sua fala, alegando que, por vezes, alguns frag-
mentos podem ser vistos como objetos de 
arte. E, que sendo assim, partes de uma con-
versa seriam mais poderosas que um pensa-
mento completo. Seja como for, Michael Cai-
ne interpreta, com desenvoltura, o maestro e 
compositor que encerrou sua atividade artís-
tica e, Harvey Keitel incorpora, com maestria, 
um cineasta que se encontra em meio a pro-
dução de seu último filme (‘Lifes Last Day’). 

A ideia da ‘decadência’, atrelada, aos 
efeitos do tempo sobre o corpo não está 
ausente e, isso fica evidente tanto ao des-
tacar o feio, como ao conceder espaço à 
beleza. Sob esse prisma, basta contemplar 
a face de Karl Marx tatuada nas costas de 
um futebolista em declínio e, contrapor 
essa imagem com a estonteante beleza da 
romena Madalena Ghenea, na piscina ter-
mal. Ademais, se é para falar de beleza não 
dá para deixar de lado a clara mensagem 
de universalidade da música materializa-
da na singular orquestra composta por 
ruminantes. De fato, se a vida pudesse se 
materializar em uma partitura seria, per-
feitamente, possível afirmar que, com esse 
trabalho, Sorrentino inaugura um novo 
gênero quiçá denominado ‘sinfonia-cine-
matográfica’.

Foto: Divulgação

Youth - uma partitura completa
Michael Caine e Harvei 
Keitel são protagonistas 
no filme de Paolo 
Sorrentino

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).



Diversidade

Projeto “A Banda de Música na Academia” homenageia as mulheres

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2016
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Composto pelos músicos e composito-
res mineiros Juliano Camara e Eduardo Pi-
nheiro, o projeto violadas é a atração que 
movimenta o cenário musical da Usina 
Cultural Energisa hoje, às 20h30. A apre-
sentação, que marca o lançamento do 
primeiro disco da dupla chamado “Guan-
duo”, trará para a noite de performance 
músicas autorais inspiradas na cultura po-
pular brasileira. Além disso, o show abre 
a turnê de lançamento do Cd. Os inte-
ressados em participar podem adquirir 
seus ingressos na bilheteria do evento 
por R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada.

Por terem uma vasta bagagem sono-
ra consigo, os músicos trazem para apre-
sentação um pouco de todas as influên-
cias do duo. Entre elas estão à chamada 
Suíte Compartilhada, que na verdade é 
uma composição feita pelos músicos. Nela 
estão presentes quatro movimentos do 
Nordeste brasileiro como o Forró de do-
mingo, Tião, Curió e Hermeto é Alagoano.

Segundo Juliano Camara, o proces-
so de criação da suíte se inicia com um 
forró que homenageia dominguinhos e 
termina com um coco em homenagem 
à Hermeto Pascoal. O processo criativo 
desta suíte surgiu a partir de um de-
safio baseado na troca. “Compor uma 
melodia e entregar ao outro para que 
seja encontrada a harmonia. Após defi-
nida a harmonia, a composição retorna 

CD “Guanduo” será lançado hoje no Café da Usina
mineirOS nO palcO

Lucas Silva
Especial para A União

Em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher (8 
de março), a Sinfônica José 
Siqueira inicia hoje, a partir 
das 18h, na Sala Radegundis 
Feitosa, instalada no Depar-
tamento de Música (Demus) 
da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), em João Pessoa a tempo-
rada de concertos em 2016 do Projeto A 
Banda de Música na Academia. Além da 
participação de um grupo feminino, sob 
a batuta da maestrina Aynara Silva, que 
prestará tributo às mulheres, a progra-
mação do evento ainda inclui recital das 
professoras Daniela Garcia (trompete) e 
Harue Tanaka (piano) e apresentação do 
grupo de percussão As Calungas. A entra-
da é gratuita para o público. 

“Estamos começando o terceiro ano do 
projeto, que é vinculado ao Departamento de 

Música da Universidade Federal da Paraíba, 
que também corresponde ao nono ano em, 
que a Banda Sinfônica José Siqueira presta 
homenagem para as mulheres”, disse para o 
jornal A União o mentor - e também coorde-
nador - da iniciativa, Sandoval Moreno. Ele 
estimou que, ao longo de 2016, sejam reali-
zados pelo menos 10 edições do evento. 

A programação de hoje será aberta 
com recital da trompetista Daniela Garcia, 
que é professora em uma escola particular 
na cidade de Porto Alegre, capital do Rio 
Grande do Sul, e a pianista Harue Tanaka, 
docente no Departamento de Música na 
Universidade Federal da Paraíba. No reper-
tório, duas obras do compositor brasileiro 
Osvaldo Lacerda, ambas com único título: 
‘Invocação e Ponto’. 

Depois, a Banda Sinfônica José Siquei-
ra apresentará ao público um programa 
composto por obras para esse tipo de 
formação, como o dobrado ‘Dois Corações’, 
de Pedro Salgado, além de outras músicas, 
a exemplo de ‘Garota de Ipanema’ (Vinícius 

de Moraes e Tom Jobim), um clássico da 
Bossa Nova e da MPB. 

O grupo As Calungas - criado por mu-
lheres em 2008, na cidade de João Pessoa, 
numa referência às bonecas de pano tão 
presentes nas brincadeiras da infância das 
meninas, além de símbolo sagrado no ritual 
do maracatu - vai encerrar o evento apre-
sentando um repertório à base de cirandas. 
Influenciadas por artistas como Chico César, 
Luiz Gonzaga, Naldinho Braga e Escurinho, 
dentre outros, as suas integrantes se carac-
terizam pela identificação com o universo 
da cultura, da música popular e dos folgue-
dos, além de realizarem um trabalho de 
pesquisa, execução e divulgação de ritmos e 
canções da cultura popular brasileira, mas 
em especial focando os compositores da 
região Nordeste. No entanto, embora se ins-
pirem no maracatu, elas ainda mesclam, no 
repertório, o samba, salsa e ska, bem como 
xote e drum and bass, elaborando releituras 
de músicas conhecidas mas nelas imprimin-
do um olhar contemporâneo. 

Sandoval Moreno ainda revelou que de-
cidiu criar o Projeto A Banda de Música na 
Academia para promover a integração das 
bandas marciais com o ambiente da univer-
sidade. Outro objetivo, com essa iniciativa, 
disse ele, ainda, foi o de tentar preservar a 
tradição das bandas marciais, tão presentes 
em escolas secundaristas na capital e no 
interior do Estado. 

n evento: Projeto A Banda de Música na Academia
n atrações: Banda José Siqueira, Daniela Garcia 
(trompete), Harue Tanaka (piano), maestrina Aynara Silva e 
o grupo As Calungas
n Data: Hoje
n Hora: 18h
n local: Sala Radegundis Feitosa, no Departamento de 
Música da UFPB
n endereço: Cidade Universitária, s/no, Castelo Branco, em 
João Pessoa
n entrada: Gratuita 

Serviço

n recital de Violão com disco Guanduo 
n Quando: Hoje
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 20h30
n entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada 

Serviço

Juliano Camara e Eduardo Pinheiro mostram a diversidade cultural nas musicas

ao melodista para que o arranjo seja 
desenvolvido, viabilizando a música em 
dois violões”, completou o músico. 

Entre as composições, o público 
poderá ouvir ainda Orixá da Sobrevi-
vência, Pisando em Falso, Miltoniana, 
Beira-Mar, de Encontro Com Os Sonhos 
do Passado, Infância, Ponte Latinoame-
ricana entre outras. 

Apaixonados pela cultura popu-
lar brasileira e por sua diversidade de 
manifestações, o duo sempre busca na 
matéria-prima brasileira a essência de 
suas composições. Em suas referências, 
é possível notar que a dupla passeia por 
grandes nomes do cenário musical bra-

sileiro como Guinga, Milton Nascimen-
to e Sérgio Assad. 

“O fascínio pela harmonia, a liberda-
de formal, o lirismo melódico, a força do 
ritmo, a intuição e a clareza e vigor na 
escrita para dois violões são elementos 
que, misturados, poderíamos extrair des-
ses três compositores”, ressaltou o músi-
co Eduardo Pinheiro.

durante o processo de criação de 
Guanduo, houveram algumas partici-
pações especiais diretas e indiretas de 
violonistas. Para refinar o calibre da in-
terpretação musical e dos arranjos o Cd 
contou com a participação de Lucas Tel-
les, Humberto Junqueira, daniel Cristó-

faro, Felipe Rodrigues, Sérgio Assad e 
Marcello Gonçalves. 

A formação da dupla se deu a par-
tir do convívio com o violonista Joa-
quim Santos, pai de Juliano, onde apre-
sentou o instrumento musical ao filho. 
desde o início da formação musical do 
duo, a vontade de compor esteve pre-
sente, inquietos em seguir uma carreira 
artística amparada no repertório tradi-
cional de violão, Eduardo e Juliano co-
meçaram a compor. 

Logo após, por perceber que não 
teriam muito espaço no meio musical 
eles idealizaram o Projeto Violões de 
Tiradentes. Ocupando o teatro do Sesi 
Centro Cultural Yves Alves na cidade de 
Tiradentes. 

Entre outras apresentações a du-
pla já se passou por palcos importantes 
como o Instrumental Sesc Brasil (São Pau-
lo), Fundação de Educação Artística (Belo 
Horizonte), Projeto Violadas (Paraíba), 
Casa do Choro (Rio de Janeiro). (lS)

A trompetista Daniela Garcia 
(E) e a pianista Harue Tanaca 

(D) estão na programação
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Família pode ajudar meninas a se interessarem por Exatas

Educação
Para competir na cha-

mada economia cognitiva, 
os países precisam desen-
volver o potencial de todos 
os seus cidadãos, garantin-
do que homens e mulheres 
desenvolvam suas habilida-
des e encontrem oportuni-
dades para usá-las de forma 
produtiva. Porém, levanta-
mentos realizados em níveis 
nacional e internacional 
mostram que ainda há bar-
reiras para a plena partici-
pação das mulheres nessa 
missão e que as impedem, 
muitas vezes, de progredi-
rem nos estudos e na car-
reira – principalmente em 
áreas ligadas à Matemática.

Os resultados da avalia-
ção mundial PISA 2012 da 
OCDE mostram que, mesmo 
que alguns países como Fin-
lândia, Grécia, Macau (Chi-
na), Rússia e Suécia tenham 
conseguido reduzir as dife-
renças no desempenho esco-
lar entre meninos e meninas, 
as disparidades persistem na 
maioria das nações. Na mé-
dia dos 63 países investiga-
dos no exame, estudantes de 
15 anos do sexo masculino 
obtiveram cerca de 16 pon-
tos a mais em Leitura, Mate-
mática e Ciência que as estu-
dantes do sexo feminino da 
mesma idade – o equivalente 
a cinco meses a mais de au-
las. Quando observado ape-
nas Matemática, a diferença 
chegou a 20 pontos.

Outro relatório, publi-
cado pelo Instituto Uniban-
co, analisou os dados dos 
alunos brasileiros na Prova 
Brasil e no SAEB, e concluiu 
que ao final da primeira eta-
pa do Ensino Fundamental, 
42,2% dos meninos têm 

nível de aprendizado consi-
derado adequado, enquanto 
entre as meninas a taxa é de 
40,4%. No 9º ano, essa dife-
rença cresce para 3,6 pontos 
percentuais e no Ensino Mé-
dio é de 5,2 pontos.

As diferenças de de-
sempenho na escola acabam 
se refletindo na escolha da 
carreira: em áreas como 
Educação e Saúde, mais de 
70% dos graduados são mu-

lheres. Já em Engenharias e 
Ciências da Computação elas 
não ultrapassam os 32%. Os 
dados mostram que apesar 
de maior participação das 
mulheres em todos os níveis 
de ensino os avanços não 
são suficientes para garantir 
espaço em áreas considera-
das estratégicas para o País, 
como Engenharias e Tecno-
logias.

Vale lembrar que, como 

mostrado no Boletim IDa-
dos da Educação N.2, lança-
do recentemente pelo Ins-
tituto Alfa e Beto, o desafio 
de atrair os jovens em geral 
para áreas exatas é grande, 
decorrente principalmente 
da má qualidade da edu-
cação. De acordo com uma 
análise rigorosa dos da-
dos do ENEM 2014, chama 
a atenção a concentração 
muito maior de alunos nos 

níveis mais altos na prova 
de Ciência Humanas (45% 
nas redes estaduais e 81% 
nas redes privadas). Uma 
possível explicação é que 
essas provas requerem mais 
habilidades intelectuais ge-
rais, que dependem do nível 
intelectual do aluno e seu 
ambiente do que conheci-
mentos específicos, que de-
pendem mais da qualidade 
do ensino e do esforço de 

Portal EBC

Em Educação e Saúde, mais de 70% dos graduados são mulheres; já em Engenharias e Ciências da Computação, elas não ultrapassam os 32%

aprendizagem, como é o 
caso das Ciências Exatas.

Soluções
De acordo com os rela-

tórios da OCDE e do Insti-
tuto Unibanco, as meninas 
relataram ter menos auto-
confiança em sua habilida-
de para resolver problemas 
de Matemática e eram mais 
propensas a expressar for-
tes sentimentos de ansieda-
de em relação à disciplina, 
fatores que têm impacto 
negativo no aprendizado. 
Quando são comparados es-
tudantes com nível igual de 
autoconfiança e ansiedade, a 
desigualdade de resultados 
entre meninos e meninas 
desaparece.

Essa evidência demons-
tra que gestores e professo-
res precisam refletir sobre 
como suas expectativas e 
práticas cotidianas podem 
estar reforçando estereóti-
pos e limitando o potencial 
das meninas para as Exatas. 
Além disso, as famílias tam-
bém precisam atuar para 
estimular à maior participa-
ção feminina em carreiras 
dessas áreas.

Segundo a OCDE, em 
todos os países pesquisados 
os pais estavam mais pro-
pensos a esperar que seus fi-
lhos, mais do que suas filhas, 
trabalhassem em um campo 
da Ciência, Tecnologia, En-
genharia ou Matemática. E 
esse padrão persistia mesmo 
quando as meninas apre-
sentavam bom desempenho 
acadêmico em Matemática. 
Ampliar o incentivo familiar 
aos estudos e, posteriormen-
te, ao ingresso em carreiras 
ligadas a essas áreas é, ainda, 
a melhor forma de reverter 
essa situação.

FOTO: Reprodução/Internet

A Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) recomendou 
a condenação de cinco empresas e 
duas pessoas físicas por formação 
de cartel internacional no mer-
cado de placas de memória para 
computadores que provocou pre-
juízo de R$ 8,2 milhões para os 
consumidores brasileiros. O pare-
cer foi publicado ontem no Diário 
Oficial da União.

De acordo com o Cade, as em-
presas e pessoas envolvidas forma-
ram um cartel, entre 1998 e 2002, 
para diminuir a concorrência e ele-
var os preços de placas de Memó-
ria Dinâmica de Acesso Aleatório 
(Dram na sigla em inglês). Esse tipo 
de memória é utilizada por compu-
tadores para armazenar informa-
ções de forma temporária e per-
mitir a execução de cálculos mais 
rápidos pelos processadores.

As empresas acusadas são El-
pida Memory Inc., Hitachi Ltd., 
Mitsubishi Electric Corp., Nanya 

Technology Corporation e Toshiba 
Corporation. Segundo o parecer da 
superintendência do Cade, o cartel 
internacional causou prejuízos em 
cadeia ao afetar tanto fabricantes 
de produtos eletrônicos quanto 
consumidores finais.

Além dos computadores pes-
soais, a prática encareceu apare-
lhos como impressoras, modems, 
telefones celulares, roteadores, 
câmeras digitais, televisores, con-
soles de videogames e reproduto-
res de música digitais.

De acordo com o Cade, a condu-
ta ilícita era marcada por contatos e 
reuniões ilícitas entre concorrentes, 
tendo como principal objetivo a 
troca de informações relativas à ca-
pacidade esperada, às condições de 
mercado e aos preços dos produtos 
vendidos ao segmento de bens que 
usam a memória Dram.

Ao longo da investigação, al-
guns dos envolvidos fecharam Ter-
mos de Compromisso de Cessação 
de Prática (TCCs) com o Cade, por 
meio do qual confirmaram a exis-
tência do cartel e se compromete-
ram a não retomar a prática.

Multa
Além de terem detalhado o fun-

cionamento do conluio, os assinantes 
do TCC ficaram obrigados a devolver 
ao Cade os R$ 8,2 milhões estimados 
de prejuízo provocado pelo cartel. 
Nos Estados Unidos, houve acordos 
semelhantes, em que as empresas 
concordaram em pagar multas para 
encerrarem as investigações.

Em 2010, a Comissão Europeia 
condenou as empresas por prática 
de cartel internacional no mercado 
de memória Dram, com redução de 
multas para as empresas que colabo-
raram com as investigações e isen-
ção de multa para a Micron, primei-
ra empresa a denunciar o conluio.

O parecer publicado pelo Cade 
servirá de base para o julgamento 
do cartel pelo tribunal do órgão. 
Caso sejam condenadas, as empre-
sas poderão pagar multa de até 
20% do faturamento no ano an-
terior ao de instauração do proces-
so, no ramo de atividade afetado 
pelo cartel. A Agência Brasil está 
tentando contato com as empresas 
acusadas, mas não teve retorno até 
a publicação da matéria.

Cade pede condenação de cartel
placas dE MEMória para cOMpuTadOr

Aumenta o número de 
mortes de crianças até cin-
co anos por choque elétrico.
Os dados são da Associação 
Brasileira de Conscienti-
zação para os Perigos da 
Eletricidade (Abracopel) e 
apontam que foram regis-
tradas 32 mortes de crian-
ças entre 0 e 5 anos no ano 
passado. Segundo a institui-
ção, houve um aumento de 
mais de 50% em relação a 
2014, quando tinham sido 
registradas 20 mortes.

Sobre os cuidados ne-
cessários para evitar cho-
ques, o Revista Brasília con-
versou com o engenheiro 
Eletricista, Ilton Moreno. Ele 
avalia que as crianças estão 
atualmente mais expostas 
aos perigos da eletricida-
de, porque estão utilizando 
cada dia mais cedo apare-
lhos eletroeletrônicos, como 
por exemplo celulares e ta-
blets. “Então na hora de re-
carregar, ligar e desligar, as 
crinças acabam tendo con-
tato com as tomadas elétri-

cas. E com a deficiência nas 
instalações elétricas, esse 
contato fica mais perigoso, 
tanto por parte dos apare-
lhos, como o contato com as 
tomadas”, avalia.

Alerta
O engenheiro explica que 

qualquer choque acima de 50 
volts já pode matar. “Quan-
do essa corrente elétrica faz 
um caminho pelo corpo das 
pessoas em geral e das crian-
ças em particular, passando 
pelo coração, pelo sistema 
cardiorrespiratório, essa vol-
tagem acima de 50 volts já é 
potencialmente perigosa, po-
dendo levar a óbito.

 Mas ele lembra também 
que os choques são comple-
tamente evitáveis, basta que 
sejam tomados cuidados 
simples como a utilização 
de protetores de tomadas 
naquelas que não estiverem 
sendo utilizadas, não deixar 
fios soltos e não deixar per-
to de tomadas itens que cha-
mem a atenção das crianças.

Mortes de crianças até 
cinco anos aumentaram

chOquE EléTricO

Wellton Máximo
Da Agência Brasil



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016167
Responsavel.: JOSE GEINIS FIRME DE VERAS
CPF/CNPJ....: 601841324-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.805,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017179
Responsavel.: JOSE GEINIS FIRME DE VERAS
CPF/CNPJ....: 601841324-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.679,84
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017192
Responsavel.: MALUAR - COMERCIO DE ROUPAS 
E ACESS
CPF/CNPJ....: 021600708/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            805,40
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016168
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015309705/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            717,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015744
Responsavel.: PBCON MATERIAL DE CONSTR E 
LOCACOES
CPF/CNPJ....: 010921285/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.436,23
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016072
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 000225854-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016280
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.509,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016008
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.020,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016009
Responsavel.: SIMONE CHRISTINE COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ....: 021091916/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016344
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 017373709/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016973
Responsavel.: TRANSJP TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIRO E
CPF/CNPJ....: 010438425/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015462
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013814
Responsavel.: ZULMIRA ANTONIA MARINHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 685789977-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015884
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,  29/03/201
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: DONA MARTA SERVI O DE LANCHO-
NETE E
CPF/CNPJ....: 011974222/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017275
Responsavel.: FORMULA PIZZARIA JOAO PESSOA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 022880381/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016048
Responsavel.: FRANCIEUDO FAUSTINO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 027586804-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,94
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015888
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ....: 071258774-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017412
Responsavel.: JUCIANA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 022764811/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017387
Responsavel.: KAIROS SEGURANCA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 009377459/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.640,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015965
Responsavel.: MARCIO LUIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 879531701-59
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         27.456,53
Apresentante: ERCINA SEIBEL DELARMELINA
Protocolo...: 2016 - 016172
Responsavel.: TATIANE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 059866614-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015838
Responsavel.: CASSIUS EDUARDO DE CARVALHO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 007839814-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.075,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015649
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA E
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            383,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016296
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA E
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016300
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA E
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            343,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016342
Responsavel.: ELEN ROSE DA SILVA ASSIS - MAS-
SA CO
CPF/CNPJ....: 022939980/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016198
Responsavel.: GREMIO SOCIAL ESPORTIVO ARTUR
CPF/CNPJ....: 008606469/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            488,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016108
Responsavel.: HEVERTON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 020544500/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.031,20
 Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2016

O Pregoeiro deste município informa a quem interessar o Adiamento do Horário da Abertura do 
Pregão Presencial n° 0012/2016. Objetivo: Aquisição de móveis imobiliário destinado a Secretaria 
de Educação deste Município, das 10:00 horas para as 13:00 horas no mesmo dia e local. 

Mataraca – PB 24 de março de 2016
João Cavalcante da Cruz Filho – Pregoeiro Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h00m do dia 

06/04/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00007/2016, que tem por objeto o Forne-
cimento de Material de Limpeza para a Prefeitura de Cabaceiras, as Secretarias e os Departamentos 
do município, a serem fornecidos de forma parcelada e de acordo com a necessidade de cada. 
Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 
12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@gmail.com. Publique-se: Cabaceiras 
23 de Março de 2016. JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS – Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 13h00m do dia 

06/04/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00008/2016, que tem por objeto o 
Fornecimento de Material Elétrico de forma parcelada para atender as necessidades da Prefeitura 
de Cabaceiras e Secretarias. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal em dias 
úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@
gmail.com. Publique-se: Cabaceiras 23 de Março de 2016. JOSÉ DJANILSON GALDINO DE 
FARIAS – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal De Carrapateira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL Nº 007/2016

A Prefeitura Municipal De Carrapateira, Estado Da Paraíba, vem por intermédio deste aviso, 
comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007 /2016, no dia 08 de Abril 
de 2016, ÀS 09:00, que tem como objetivo A presente licitação tem por objeto Aquisição de veículo 
terrestre fabricante nacional, motor: Flex. 1.0, 4 portas, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, 
direção hidráulica, air-bag duplo, todos itens de série e garantia de 12 meses de fabrica, ano 2016 
e modelo 2016 conforme especificações do Edital no Anexo I Os interessados poderão retirar Edital 
e obter informações no site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt na sede da 
Prefeitura Municipal de Carrapateira: email cplcarrapateira.pb@gmail.com

Francihermes Pedroza da Silva
Carrapateira PB, 28 de Março de 2016.

Pregoeiro Oficial.

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

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 29/04/2016 na sede social, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: 1)Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2015; 2) Consolidação dos Estatutos Sociais; 3) Outros assun-
tos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 28/03/2016. 
Humberto Soares de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração.

PROCESSO Nº: 0801097-73.2014.4.05.8200 - MONITÓRIA
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

RÉU: JEFFERSON SANTOS DE MORAES 
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

EDITAL DE CITAÇÃO (ID. 4058200.803259)
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 232, IV, C.P.C.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 65.488,45 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e 
oito reais e quarenta e cinco centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO de JEFFERSON SANTOS DE MORAES - CPF 701.887.974-40, nos 
termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 
querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

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

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

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
JEFFERSON SANTOS DE MORAES - CPF 701.887.974-40, por se encontrar(em) 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(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Sandreane 
Disney Ferreira de Araújo, Servidora, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da 
Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTIANA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

EXTRATO DISTRATO CONTRATO N° 002/ 2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 

E ASSESSORIA QUANDO DA ANALISE, ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES E EMISSÃO DE 
PARECERES TÉCNICOS EM EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

LICITAÇÃO: Vinculada a Inexigibilidade n.º 002/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.
CONTRATADA: Karla Renata Marinho Alves
CPF.:  069.260.314-01
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08/01/2016
VIGÊNCIA DISTRATO: A partir de 01/03/2016
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, II da Lei n.º 8.666/93

São José dos Ramos 01 de março de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

PREFEITO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CARTUCHOS E TONERS 

DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato Nº 00028/2016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00028/2016 - 28.03.16 - INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - R$ 

142.635,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixe tipo corvina para distribuição gratuita à população comprovada-

mente carente na Semana Santa..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 02.60 - Secretaria da Família, Bem Estar 

Social - 08.244.0224.2037 - Prestar Assistência as Classes mais Carentes - 33.90.32.99 - Material 
de Distribuição Gratuita.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00022/2016 - 24.03.16 - FRIPAL Frigorífico Paraibano Ltda - R$ 33.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

 Torna público que fará realizar através da Secretaria de Educação, sediada na à Rua João 
Mendonça, s/nº - Centro, em  Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 19 de abril de 2016, chamada 
publica para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Programa 
Nacional de Alimentação de Creches - PNAC ESCOLAR CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE 
JULHO DE 2009, E A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38/2009,  26/2013 e 04/2015. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cajazeiras - PB, 28 de março de 2016
 EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Materiais Gráficos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 28 de Março de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Construção. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 28 de Março de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE 

PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 16:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 01 (uma) Uni-
dade Básica de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do Município de Cuitegi/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) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 28 de Março de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES

Presidente da Comissão

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 29 de março de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de Assessoria Técnica junto ao Setor de Licitações da Prefei-

tura Municipal de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI 
(RECURSOS ORDINÁRIOS) = 20.200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1002.2005 
- ELEMENTO DE DESPESA: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: 
CT Nº 00011/2016 - 03.03.16 - RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
ME - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados à Secretaria 

de Finanças do Município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Cuitegi (re-
cursos ordinários) - 20.300 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.1002.2006 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00013/2016 - 03.03.16 
- ROBERVAL DIAS CORREIA - EPP - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Cuitegi (recursos 
ordinários) - 40.001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - 10.301.1002.2078 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cuitegi e: CT Nº 00014/2016 - 03.03.16 - ROBERVAL DIAS CORREIA - EPP - R$ 26.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Município de Cuitegi/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) = 
20.200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1002.2005 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 
00015/2016 - 03.03.16 - ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços advocatícios para fins de assessoria e consultoria jurídica, junto à Secretaria 

Municipal da Mulher e CRAS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI 
(RECURSOS ORDINÁRIOS) = 20.200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1002.2005 
- ELEMENTO DE DESPESA: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00016/2016 - 03.03.16 - PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR 
- R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
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 IN00001/2016, 
que objetiva: Contratação dos Serviços de Assessoria Técnica junto ao Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Cuitegi/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - R$ 25.000,00.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016
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 IN00002/2016, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados à Secretaria 
de Finanças do Município de Cuitegi/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ROBERVAL DIAS CORREIA - EPP - R$ 54.000,00.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
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 
IN00003/2016, que objetiva: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados 
ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ROBERVAL DIAS CORREIA - EPP - R$ 26.400,00.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
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 IN00004/2016, que objetiva: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica ao 
Município de Cuitegi/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO - R$ 25.000,00.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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: Serviços advocatícios para fins de assessoria e consultoria jurídica, junto à Secretaria 
Municipal da Mulher e CRAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 12.000,00.

Cuitegi - PB, 02 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

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 10:30 horas do dia 13 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de peixe 
tipo corvina para distribuição gratuita à população comprovadamente carente na Semana Santa.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIPAL Frigorífico Paraibano 
Ltda - R$ 33.000,00.

Duas Estradas - PB, 24 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA FORNECEDORA DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO 
DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - R$ 142.635,00.

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 TERMO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 
7.892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/2016 do Tipo MAIOR OFERTA, tendo como objeto seleção de instituição financeira 
para ocupar e explorar, a título precário, através de concessão onerosa de uso, a exclusividade da 
gestão da folha de pagamentos, que ocorreria no prédio sede da Prefeitura Municipal de Itabaiana, 
no dia 25 de Março de 2015 as 11:00 horas,  OCORRERÁ no dia 25 de Abril de 2015 as 11:00 horas, 
tendo em vista o Feriado Nacional. Maiores informações na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 
– Centro – 58.360-000 - Itabaiana/PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 22 de MARÇO de 2016. 
MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2016, para o dia 
12 de Abril de 2016 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 28 de Março de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2016, para o dia 
12 de Abril de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 28 de Março de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

UNICRED CENTRAL NORTE/ NORDESTE - CNPJ/ CPF N° 70. 119. 680/0001- 42 Tornapúblico que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Licença de Operação n° 
584/ 2016 em João Pessoa, 16 de março de 2016 - Prazo:730 dias. Para a atividade de: Supervisão, 
Administração e Operação do SistemaCooperativa Unicred Na( o) - RUA PROJETADA,N°110,QD- 10, 
RENASCER Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2015-008109/ TEC/ LO- 1335 

M.C. CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que recebeu da 
SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
de nº 111/2016 para a Construção de um GALPÃO COMERCIAL, situado à Rua Santa Juliana, 
s/n, Lote 01 da Quadra C, Loteamento Costa Verde, Renascer, Cabedelo- Pb., conforme processo 
nº 2016.000726.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:30 horas do dia 12 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETADO, PARA PESSOAS DOEN-
TES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 28 de Março de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro,Igaracy/PB, às 08:30 horas do dia 12 de março de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: contratação de empresa 
especializada em serviços de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo 
Federal “Brasil Sorridente” para o município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro, Igaracy/PB, às 09:00 horas do dia 12 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por desconto, para: Aquisição de 
peças genuínas ou originais de 1º. linha para manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
do município e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro, Igaracy/PB, às 09:30 horas do dia 12 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Pneus 
e câmara de ar para os Veículos, próprios, locados, ou a disposição da Prefeitura Municipal de 
Igaracy/PB e do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro,Igaracy/PB, às 10:10 horas do dia 12 de março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Mediccamentos 
para os programas de assistência farmacêutica básica e programa de hipertensão e diabetes, pro-
grama de asma e renite e programa de saúde mental para unidades básicas de saúde e na farmácia 
básica do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Muni-
cipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro,Igaracy/PB, às 13:30 horas do dia 12 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: aquisição de Materiais 
Médico hospitalar para as unidades de Saúde, do Município de Igaracy/PB e Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Muni-
cipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro,Igaracy/PB, às 15:00 horas do dia 12 de março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Medicamento e 
Material Médico – Hospitalar para a Base Descentralizada do Serviço de Atendimento de Urgência 
e Emergência – SAMU/192 do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
022/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de assessoria em licitações e assessoria 
administrativa. 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 boqueirão, à 
avenida 30 de abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 
3391-2318.Boqueirão, 28 de março de 2016.Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 023/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação dos serviços de manutenção de 
consultórios odontológicos. Data de abertura: 08/04/2016 às 11h00min (horário local). Cópia do 
edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de 
boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 28 de março de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
024/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de hortifrutigranjeiros. Data de abertura: 
08/04/2016 às 12h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 28 de março 
de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IAPM – 
GUARABIRA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS 01.00 – Instituto de Assistência e Previdência Municipal – 04.122.1003.2077 
– Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS – 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: Março a Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
INSTITUTO SE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS 
– CPF: 930.013.714-04 - CT Nº 00016/2016 - 03.03.16 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-

SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Gestor, em 02.03.2016.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 03/03/2016.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00002/2016

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 
IN00002/2016, que objetiva a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSES-
SORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL - IAPM – GUARABIRA-PB, período compreendido de Março a Dezembro de 2016. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLÁVIA MEDEIROS DE 
FREITAS – CPF nº 930.013.714-04, R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 03 de Março de 2016
JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra por hora trabalha-
da de suspensão de veículos movidos a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00177/2016 – 23.03.2016 - OLIVALDO MARTINS DE 
LIMA - R$ 123.200,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para serviços de mão de obra por hora trabalhada de suspensão de veículos 
movidos a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: OLIVALDO MARTINS DE LIMA - R$ 123.200,00. Fica o licitante convocado 
para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2016.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica 

de Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado 
Padrão 1 – Ministério da Saúde. Após análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação 
e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade superior dos recursos administrativos 
interpostos pelas empresas CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI e HUMBERTO RAMALHO 
TRIGUEIRO MNEDES, obteve-se o seguinte resultado: Negar provimento aos recursos interpostos 
pelas referidas empresas.  A CPL comunica a todos os licitantes HABILITADAS, que seus envelo-
pes Proposta de Preços serão abertos no dia 30.03.2016, as 08h00min, na Rua Solon de Lucena, 
26 – 1° andar – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes 
INABILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens 
oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na 
Sala da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 28 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIR DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇO N° 001/2016

Diante do recebimento das razões do recurso administrativo, apresentada pela Empresa EDCOL 
ED Construções Ltda, foi JULGADO IMPROCEDENTEsua petição permanecendo habilitada a 
empresa Construtora Novo Século e Incorporações Ltda, bem como os resultados dela advindos. 
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 01/04/2016, às 10:00 horas. O inteiro teor desta decisão encontra-se disponível no site: 
http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações pelo telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 28 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro,Igaracy/PB, às 16:30 horas do dia 12 de março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: contratação de empresa para 
realização de serviços de exames de ultrassonografias, Tomografias computadorizada, Densitometria 
Óssea, Biópsias, Radiologia geral, Mamografia, exames laboratoriais nas áreas de análises clinica e 
entre outros, mediante anexo do edital para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsi-
diariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 28 de março de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2016

 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016
Objeto: Conclusão da Construção da Quadra de Esportes Coberta com Vestuário no Conjunto 

Chagas Soares, na Sede do Município de Itaporanga – PB.
Data da Abertura: 18/04/2016 às 09h00min (horário local)
Local: Secretaria de Agricultura do Município
 AV.  Irineu Rodrigues da Silva, 92 – Centro - Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 223.790,89 (Duzentos e Vinte e Três Reais, Setecentos e Noventa Reais 

e Oitenta e Nove Centavos)
 Fonte de Recurso: Ordinários 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 09 de Janeiro, 36, Bairro Centro, 
na Sede do Município. 

Itaporanga-PB, 28 de março de 2016.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AV I S O D E R E A B E R T U R A D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.906/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015
DATA DA REABERTURA: 12/04/2016 - ÀS 09h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA BAUMER.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Rodrigo Andrei A. da Costa torna público, para conhecimento dos interessados, que Reabrirá a 
licitação na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O 
Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de 
Recurso prevista para o exercício financeiro de 2016: ORDINÁRIOS E SUS. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 
e 5.717/2006, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 14:00hs, no Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com.                                                

João Pessoa, 28 de Março de 2016
Rodrigo Andrei A. da Costa

Pregoeiro da CSL/SMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 006/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DE CUITÉ E MUNICÍPIOS DA 4ª CIR.

A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 
nº 010/2016, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 006/2016, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité - PB, 28 de março de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita de Cuité 

Marcelo Bezerra Peixoto torna público que recebeu da SEMAPA Secretaria de Meio Ambiente Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo PB a Licença de Operação de número 0109/2016 para a Construção de 
uma Casa Mult-familiar situada na Rua Pau Brasil S/N Portal do Poço no lote 32 da quadra 17B do 
Loteamento da Praia do Poço Cabedelo PB conforme processo numero 2015/006753-0. Conforme 
resolução CONAMA de 006 de 24/01/1986.
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CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL  - CNPJ/MF N.º  09.116.278/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do artigo 133, inciso II, da Lei n.º 6.404/1976, ficam os Senhores 
Acionistas da empresa CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL,  informados de que se encontra 
à disposição na sede administrativa da Companhia, sito à Rodovia BR 101, Km 06,  S/N., Vale do 
Gramame, no município do Conde – Estado da Paraíba, a cópia das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, bem como as demais  documen-
tações complementares.Curitiba  – PR, 28 de março de 2016.

Cristiano Ciriaco Delgado-Diretor Presidente

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.  
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06

NIRE 2530000029 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO

Ficam convocados os Senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 
Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente às 10 horas do 
dia 29 de abril de 2016, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-
970, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da 
Administração, Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2015, e do parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos 
Administradores; e na AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. 
AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 29 de março de 2016. Almiro Carlos 
Ferro – Diretor Superintendente.

SINTRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO 

E DO MOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA
Rua Cruz Cordeiro, 75, Bairro Varadouro, João Pessoa-PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINARIA
Ficam pelo presente edital convocado todos os trabalhadores da GALVAO AMORIM CONS-

TRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA para participarem da Assembléia Geral que será realizada 
no dia 31 de Março do corrente ano, no canteiro de obra ST JOHN RESIDENCE às 07:00hhs da 
manhã, na Rua Cantora Maria da Gloria Gouveia, s/n, no bairro Jardim Oceania, nesta cidade, com 
a presença de no mínimo um representante da categoria laboral, para tratar da seguinte pauta: 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA E SINDICALIZAÇÃO.

João Pessoa, 25 de Março de 2016.
JOSE LAURENTINODA SILVA

PRESIDENTE

DECRETO Nº 04/2016      
AREIAL – PB, 17 de março de 2016

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA E DESAPROPRIA O IMÓVEL QUE MENCIONA, FAZ 
DESTINAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL – PB, escudado nas disposições emanadas 
do Art. 5º do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de maio de 1941 e nas alterações introduzidas pela Lei 
nº 2.768, de 21 de junho de 1957.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretado de utilidade pública, para fins de desapropriação, no imóvel encravado 

no perímetro urbano do Município de Areial – PB, pertencente ao Senhor ISMAEL VIRGINIO DA 
SILVA, uma parte de terra com 8.315, 99m² (Oito mil, trezentos e quinze metros e noventa nove 
centímetros), cujo imóvel que recai o presente Decreto/Expropriatório, as seguintes confrontações:

Norte: Com imóvel pertencente ao Espólio de Joana Domingos;
Sul: Com a Rua Natanael Barbosa;
Leste: Com imóvel pertencente ao Espólio de Cícero Pedro de Almeida;
Oeste: Com a Rua Joaquim Fonseca.
Art. 2º - O imóvel ora desapropriado será destinado à construção de canais e lagoas para 

canalização, represamento e tratamento de esgoto da cidade de Areial.
Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão especial para proceder à devida 

avaliação do imóvel objeto deste Decreto, para efeito de indenização previsto em Lei.
Art. 4º - A desapropriação de que trata este Decreto é dado o caráter de urgência, conforme 

determina o artigo 15 do Decreto Federal 3.356/41.
Art. 5º - O pagamento da indenização do imóvel referido no artigo 1º deste Decreto será feito por 

via amigável ou por arbitragem, mediante laudo de avaliação na forma do artigo 3º deste Decreto.
6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, enquanto as despesas correrão 

por conta de dotação orçamentária própria, prevista no orçamento financeiro, revogadas as dis-
posições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 17 de março de 2016.
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito Constitucional

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00168-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 11 de abril de 2016, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 018/2016. Objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Solução Global para im-
plantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento de 
teleatendimento ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando instalações físicas, 
mobiliário, pessoal, treinamento, telefonia, equipamentos, aplicativos (hardware e software) e os 
demais recursos necessários à prestação dos serviços.  Adquirir o edital ou obter informações na 
Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital 
poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 28 de março de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 355/2015

PROCESSO Nº17.000.133432.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 355/2015         (contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados), destinado a Secretaria de Estado 
da Receita - SER, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 08/04/2016 as 09h, 
Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-01372-3
João Pessoa, 28 de  março  de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N002/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/04/2016 às 09h para:

Aquisição de equipamento médico-hospitalar, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de  Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00196-8
João Pessoa, 28 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N039/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/04/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada no fornecimento de vale alimentação, des-
tinado a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA/SECTMA, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00198-5
João Pessoa, 28 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-
qüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00004/2016, para aquisição de 
gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar, conforme especificação do edital e ADJUDICO o 
seu objeto a empresa BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA –  CNPJ Nº 09.323.745/0001-66, com 
o valor global de R$ 212.098,50  (duzentos e doze mil, noventa e  oito reais e cinquenta centavos).

Olho D`água - PB,  22  de Março de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.007/2016 
PROCESSO Nº 2015/117603 da SEMAM 
DATA DE ABERTURA: 07/04/2016 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO 

PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA (BICA).
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 623480. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 28 de março de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00012/2016
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos pertencentes e a 

disposição do Município de Pedra Branca-PB.
Vencedor: 
- FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - CNPJ Nº 03.517.351/0001-62, vencedor de todos 

os itens, totalizando o valor global de R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e 
quarenta reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 28 de Março de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00013/2016
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a varias 

secretarias.
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);

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 28 de Março de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00009/2016 com o seu objeto a Locação de veículos destinados 
a avarias secretarias, conforme especificação do edital. Com as licitantes classificadas em todas 
as fases deste certame, as pessoas físicas: o Sr. Jose de Sousa Neto, CPF nº 141.035.754-68 
vencedor do item 01 com o valor mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), o Sr. Herberth 
Rodrigues Feitosa Leite, CPF nº 496.589.304-25 vencedor do item 02 com o valor mensal de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), o Sr. Francisco Alves Araruna, CPF nº 012.927.608-18, vencedor do item 
03 com o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e o Sr. Valdemiro Tavares de 
Lucena, CPF nº 237.097.404-44, vencedor do item 04 com o valor mensal de R$ 9.750,00 (nove 
mil e setecentos e cinquenta reais).

Ibiara - PB, 28 de Março de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2016, que objetiva: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para Prestação de Serviços Técnicos especializados em engenharia, arquitetura e 
topografia para elaboração de projetos diversos no Município de Guarabira, conforme Termo de Re-
ferência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Revogada por Interesses Públicos.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00036/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Prestação de Serviços Técnicos 

especializados em engenharia, arquitetura e topografia para elaboração de projetos diversos no 
Município de Guarabira, conforme Termo de Referência.

ABERTURA: 14/03/2016 as 10h00min.
JUSTIFICATIVA: Interesses Públicos.
DATA: 23/03/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016 SRP
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que considerando a necessidade de alteração do edital, para adequação 
as funções administrativas, à sessão de abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
015/2016 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO marcada para o dia  04/04/2016 às 12:30h , FICA 
ADIADA para o dia 11/04/2016 às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Co-
xixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 28 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito

 – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 016/2016, do tipo Menor Preço, objetivando é a contratação de empresa especializada para 
ministrar cursos e oficinas de dança para o Município de Coxixola. Data de Abertura: 11/04/2016 
às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel 
José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-
1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 28 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 017/2016, do tipo Menor Preço, objetivando é a contratação de serviços técnicos de assessoria 
administrativa, para atender as necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 11/04/2016 
às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel 
José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-
1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 28 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2016, do tipo Menor Preço, objetivando é a contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos e restos de poda de árvores no município de 
Coxixola. Data de Abertura: 11/04/2016 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores infor-
mações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 28 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software para atender o 
Sistema Tributos e Licitação da Prefeitura Municipal de Manaíra.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 28 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de fornecimento de refeições, 
tais como, café da manhã, almoço e jantar para atendimento a serviços do SAMU, Policiais Militares 
e Civis, PSF’s, apoio contábil e jurídico, treinamentos à educação, saúde, eventos e destinado 
as diversas secretarias do Município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 28 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 
tributária..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.020 PROCURADORIA DO MUNI-

CÍPIO 04.122.2003.2010 MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.35 SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA 001 RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00025/2016 - 18.03.16 - FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA 

S. S. LTDA - R$ 36.000,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Diário Oficial da União para prestação de serviços de publicação de 

atos oficiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00023/2016 - 21.03.16 - IMPRENSA NACIONAL - R$ 40.050,00 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia local, para fins de acompanhamento de processos 

no TJPB, TRF5, STJ e STF..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.020 PROCURADORIA DO MUNI-

CÍPIO 04.122.2003.2010 MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.35 SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA 001 RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00022/2016 - 21.03.16 - SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 66.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de escritório de advocacia em João Pessoa-PB para acompanhamento de 

processos junto ao TCE-PB e TJ-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.020 PROCURADORIA DO MUNI-

CÍPIO 04.122.2003.2010 MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.35 SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA 001 RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00024/2016 - 21.03.16 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP 

- R$ 76.440,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 

tributária..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Procuradoria Geral do Município.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2016.
OBJETO: Contratação do Diário Oficial da União para prestação de serviços de publicação de 

atos oficiais.
FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia local, para fins de acompanhamento de processos 

no TJPB, TRF5, STJ e STF..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Procuradoria Geral do Município.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2016.
OBJETO: contratação de escritório de advocacia em João Pessoa-PB para acompanhamento de 

processos junto ao TCE-PB e TJ-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Procuradoria Geral do Município.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de parcelada de materiais 
de construção e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 28 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos para atender 
as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 28 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
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 IN00009/2016, 
que objetiva: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 
tributária.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FIUZA CORDEIRO 
CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA - R$ 36.000,00.

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

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Contratação do Diário Oficial da União para prestação de serviços de publicação de 
atos oficiais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IMPRENSA 
NACIONAL - R$ 40.050,00.

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

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016

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 IN00007/2016, 
que objetiva: Contratação de escritório de advocacia local, para fins de acompanhamento de processos 
no TJPB, TRF5, STJ e STF.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 66.000,00.

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

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016

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 IN00008/2016, 
que objetiva: contratação de escritório de advocacia em João Pessoa-PB para acompanhamento de 
processos junto ao TCE-PB e TJ-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - R$ 76.440,00.

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

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios. Tendo como vencedor:

BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 212.098,50 (duzentos e doze mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Olho D´agua – PB, 16 de Março de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

TERMO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 
7.892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/2016 do Tipo MAIOR OFERTA, tendo como objeto seleção de instituição financeira 
para ocupar e explorar, a título precário, através de concessão onerosa de uso, a exclusividade da 
gestão da folha de pagamentos, que ocorreria no prédio sede da Prefeitura Municipal de Itabaiana, 
no dia 25 de Março de 2015 as 11:00 horas,  OCORRERÁ no dia 25 de Abril de 2015 as 11:00 horas, 
tendo em vista o Feriado Nacional. Maiores informações na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 
– Centro – 58.360-000 - Itabaiana/PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 22 de MARÇO de 2016. 
MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
A Câmara de Cabedelo Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua João Machado, 29 - Centro - Cabedelo - PB, às 10:00 horas do dia 05 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 
DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTA CASA LEGISLATI-
VA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93, e 123/06. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Retirada do Edital na CPL, situada no anexo II ou pelo email abaixo.
Telefone: (083) 32284145.
Email: cpl.camaracabedelo@outlook.com

Cabedelo – PB, 15 de Fevereiro de 2016
HALISON ALVES DE BRITO – Pregoeiro Oficial

 
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

05 de Novembro, 62 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículos, destinado a 
prestar serviços a câmara municipal de Bom Jesus, conforme solicitação.

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e De-
creto Municipal nº 05. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3559-1044.
Email:

Bom Jesus - PB, 28 de Março de 2016
JOSE ARICLEY DE BRITO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016
OBJETIVO: Execução dos serviço de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, sob regime de 

EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, nas seguintes ruas do município do Município de Patos/
PB: Jaime Lúcio Medeiros, Peregrino Carvalho, José Genuíno, D. Pedro I, Duque de Caxias, 
Severino Dutra, Oscar Torres, Edivaldo Mota, Sargento Everaldo, Assis Chatoubriand, Cel. João 
Leite, Maria Sousa Barreto, Peregrino de Araújo, Manoel Alves de Freitas, Joaquim Assis Ferreira, 
Odon Nogueira, Severino Dutra, Projetada, Antonio Longo, Nathanael Negreiros, Félix Araújo, Pedro 
Moura, Francisco Paulo Licarião, Joaquim Amaro, Renan Ayres, Elpídio Portela e José Crispim, na 
cidade de Patos/PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 28/04/2016, às 9hs. (Horário Local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612.

PATOS - PB, 22 de março de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO/FUNDEB 40%/PDDE/EJA/FMS/FMAS/PETI/PROJOVEM/CCI/CRAS/IGD SUAS/IGD 
BOLSA FAMÍLIA E OUTROS:02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;02.06 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2008.2
018/12.366.2006.2024/13.392.2017.2026 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO;02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO: 10.301.2005.2027 - ELEMEN-
TO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.2014.2038 / 08.244.2014.2039 / 
08.244.2014.2075 / 08.244.2014.2076 / 08.244.2014.2077 / 08.244.2014.2078 / 08.244.2014.2079 
- ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
00050/2016 - 28.03.16 - CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES ME - R$ 22.380,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA ABC FARMA. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00022/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/ RECURSOS FEDERAIS: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANE-
AMENTO - FMS: 10.301.2005.2027/ 10.301.2005.2029 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Riachão e: CT Nº 00051/2016 - 28.03.16 - FARMACIA POPULAR LTDA - ME - R$ 99.600,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de peixe tipo corvina para distribuição gratuita à população comprovada-
mente carente na Semana Santa..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 02.60 - Secretaria da Família, Bem Estar 

Social - 08.244.0224.2037 - Prestar Assistência as Classes mais Carentes - 33.90.32.99 - Material 
de Distribuição Gratuita.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00022/2016 - 24.03.16 - FRIPAL Frigorífico Paraibano Ltda - R$ 33.000,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 027/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de camisas em malha; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HML 
Comercial Ltda. - R$ 60.000,00.Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 28 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÁS 
GLP E ÁGUA MINERAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES ME - R$ 22.380,00.

Riachão - PB, 28 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA LINHA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FARMACIA POPULAR LTDA - ME - R$ 99.600,00.

Riachão - PB, 28 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO N° 002/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através da CPL, comunica aos interessados que após exame 

da documentação da referida Tomada de Preços nº 002/2016Objeto: Contratação de empresa 
especializada em construção civil para conclusão da construção de uma Creche Infantil - Tipo B 
Padrão FNDE  - Programa Pró Infância, no bairro de São Bento em Bayeux. FoiINABILITADA: BASIC 
CONSTRUÇÕES LTDA, não atendeu aos itens do edital:7.4.1; 7.4.2.1 a); 7.5.3; 7.5.5. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Consideradas as observações apontadas durante o processo e analisado 
os elementos apresentados, fixou o prazo de 08 (oito) dias úteis, ao licitante para apresentação de 
nova documentação escoimadas as causas apontadas. Data para seção de analise da nova docu-
mentação dia 11/04/2016 – 10h. A integra da Ata de analise de Habilitação encontra-se disponível 
no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux, 28 de março de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
médicos hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 23 de Março de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
e injetáveis diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 23 de Março de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e equipe de Apoio a REABERTURA 

da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, cuja sessão pública será 
realizada às 09h30min do dia 12 de abril de 2016, no Setor de Licitações, situado na Rua Inácio 
Félix de Oliveira, sn, Centro – Catingueira / PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão; e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006. OBJETO: 
Aquisição parcelada de material de consumo administrativo e expediente destinado às Secretarias 
Municipais deste Município. Atendimento Externo: 08h:00m as 12h:00m no endereço citado acima. 
Informações pelo Fone: (083) 3427-1028.

Catingueira/PB, 22 de março de 2016
SUÊNIA FÉLIX LEITE BELMONT

Pregoeira Oficial/PMC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016 

Torna público, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, às 13h30min do dia 12 de 
abril de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO. Objeto: 
Contratação de veículos para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, residentes na 
zona rural para a sede deste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação 
do município de Catingueira – PB.

Local: Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira, localizado na Rua 
Inácio Félix de Oliveira, s/n, centro, Catingueira – PB, CEP: 58.715-000, fone: (83)3427-1028.

Catingueira – PB, 22 de março de 2016.
Suênia Félix Leite Belmont

Pregoeira Oficial/PMC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016 

Torna público, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, às 15h30min do dia 12 de 
abril de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados 
à Merenda Escolar das escolas municipais, creche, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo 
Municipal de Saúde e demais secretarias do município de Catingueira-PB.

Local: Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira, localizado na Rua 
Inácio Félix de Oliveira, s/n, centro, Catingueira – PB, CEP: 58.715-000, fone: (83)3427-1028.

Catingueira – PB, 22 de março de 2016.
Suênia Félix Leite Belmont

Pregoeira Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA 
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÕES PRESENCIAIS Nº 021/2016, 022/2016, 023/2016, 024/2016, 025/2016
A comissão de Licitação torna público a retificação dos avisos de Licitações, publicados no DOE 

no dia 19/03/16, Onde se lê: dia 31 de março de 2016, Leia – se: dia 07 de abril de 2016.
Santa Terezinha/PB, 24 de março de 2016.

Manoel Messias Nunes Pereira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 16:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de elétrico 
entre outros equipamentos destinados as diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/
PB e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 18 de Março de 2016
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 13:30 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição medicamentos básicos, 
psicotrópicos e injetáveis para as unidades de saúde, farmácia básica e secretaria/fundo municipal 
de saúde do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: prefeitura@saojosedobonfim.pb.gov.br
São José do Bonfim - PB, 18 de Março de 2016

JOSEILDO ALVES MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de cons-
trução e hidráulico para diversas secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do 
município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 18 de Março de 2016
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de peixe tipo corvina 
para distribuição gratuita à população comprovadamente carente na Semana Santa.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIPAL Frigorífico Paraibano Ltda - R$ 33.000,00.

Duas Estradas - PB, 24 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 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).Restando fracassados os itens 2,3,5 e 8.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
LuciusFabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 10 de março de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO 
AÇUDE CACIMBINHA, =IT:3.921.457,73=VOLUME: 1.002.650=NE 100=L/ATV: SÍTIO CACIMBINHA-
-ZONA RURAL-SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB Processo: 2016-001435/TEC/LI-4700

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 10 de março de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO 
AÇUDE CORONEL JUECA, =IT:6.282.528,21=VOLUME: 6.126.875=NE 150=L/ATV: COMUNIDADE 
AGROVILA TATAÍRA-ZONA RURAL-DESTERRO-PB Processo: 2016-001440/TEC/LI-4701

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 10 de março de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO 
AÇUDE PORCOS, =IT:5.651.190,42= A VOLUME: 5.657.625M²=NE 150=L/ATV: COMUNIDADE  DE 
PORCOS-ZONA RURAL-PEDRA LAVRADA-PB Processo: 2016-001433/TEC/LI-4698

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 10 de março de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO 
AÇUDE RIACHO FUNDO, =IT:1.200.291,21=VOLUME: 298616,00M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE 
RIACHO FUNDO-ZONA RURAL-TENÓRIO-PB Processo: 2016-001434/TEC/LI-4699

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através 
do Proc. 2016-001517/TEC/LI-4708, referente à construção de 208 (duzentos e oito reais) unidades 
habitacionais popular, Residencial Pedra do Reino, Mangabeira, enfrente ao DETRAN, no município 
de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
3368/13 – através do Proc. 2016-001712/TEC/LO-1788, referente à construção de 30 (trinta) unidades 
habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no município 
de SÃO MIGUEL DE ITAIPÚ- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2151/12 – através do Proc. 2016-001724/TEC/LO-1794, referente à construção de 20 (vinte) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de BARAÚNA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 1913/12 – através do Proc. 2016-001726/TEC/LO-1796, referente à construção de 100 (cem) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de BAYEUX- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 3373/13 – através do Proc. 2016-001723/TEC/LO-1793, referente à construção de 143 (cento e 
quarenta e três) unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica 
e sumidouro, no município de CONDE- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2100/12 – através do Proc. 2016-001713/TEC/LO-1789, referente à construção de 30 (trinta) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de MATINHAS- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2102/12 – através do Proc. 2016-001727/TEC/LO-1797, referente à construção de 40 (quarenta) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, 
no município de BELÉM- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 
2016-001731/TEC/LO-1800, referente à implantação do Sistema de Infraestrutura Básica, Colinas 
do Sol, no município de CAMPINA GRANDE- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2149/12 – através do Proc. 2016-001728/TEC/LO-1798, referente à construção de 60 (sessenta) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de GUARABIRA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2101/12 – através do Proc. 2016-001729/TEC/LO-1799, referente à construção de 80 (oitenta) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de GUARABIRA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 2403/14 – através do Proc. 2016-001732/TEC/LO-4722, referente à construção de 01 (uma) 
Creche infantil, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no município de 
CAMPINA GRANDE - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 
1326/15 – através do Proc. 2016-001733/TEC/LI-4723, referente à construção de 30 (trinta) unidades 
habitacionais popular, no município de CONDADO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2097/12 – através do Proc. 2016-001715/TEC/LO-1790, referente à construção de 30 (trinta) 
unidades habitacionais popular, com sistema de esgoto sanitário com fossa séptica e sumidouro, no 
município de MARIZÓPOLIS - PB. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n°615/2016 em João Pessoa, 21 de Março de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a 
atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA da cidade de Frei Martinho. Na(o) 
EM TODA CIDADE -Município: FREI MARTINHO - UF: PB: Processo: 2015-007103/TEC/LO-1030.

Condomínio do Partage Shopping Campina Grande - CNPJ nº 03.493.009/0001‐70 Torna público 
que em 24 02 2016, deu entrada no processo – 766/16. Requerendo a renovação da Licença da 
Alteração, referente a um comércio diferenciado e prestação de serviço, da Coordenadoria do Meio 
Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G. Área 75.482,25 m². à 
Avenida Severino Bezerra Cabral ‐1050/ Catolé ‐ Campina Grande/PB, com validade de 730 dias. 

VITRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.317.169/0001-68 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 620/2016 em João Pessoa, 21 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Processamento de Vidro para Obtenção da Tempera e Comercialização Na(o) – AV. PROJETADA, 
31 Nº 206 LT 01, QD 84, LOT. INTERMARES. Município: CABEDELO – UF: PB.  Processo: 2016-
000456/TEC/LO-1510.

A DIMEX – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, 
CNPJ: 00.431.274/0001-35, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP – Licença Previa e a LI - Licença de Instalação para cons-
trução de Galpões Comerciais, situados à Avenida – 02, Lote – 02B4, Quadra – 04, do Loteamento 
Jardim Alfa – Cabedelo/PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 29 de março de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 
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