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DÓLAR    R$ 3,619  (compra) R$ 3,620  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,470  (compra) R$ 3,760  (venda)
EURO   R$ 4,078  (compra) R$ 4,083  (venda)
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l Capitania apreende 17 embarcações na Operação Verão. Página 6

l Paredões de som geram 36 ocorrências este ano na Paraíba. Página 7

l 3a fase do Minha Casa é lançada para 2 milhões de moradias. Página 8

l Governo vai recomendar pílula do câncer como suplemento. Página 10

Twitter > @uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Governo investiu com recursos próprios mais de R$ 10 milhões na obra, que beneficiará diretamente 9 mil moradores da região

Os vereadores que apoiaram a criação da CPI para investigar suspeita de desvio de R$ 10 milhões na obra de recuperação 
da Lagoa devem entrar hoje com uma ação no Tribunal de Justiça para garantir a instalação da comissão.  PÁGINA 4

Foi inaugurada ontem, pelo governador Ricardo Coutinho, a pavimentação 
da estrada que liga os municípios de Nova Olinda e Pedra Branca.  PÁGINA 3

Fortes chuvas 
já abastecem 
os mananciais

Barragens trans-
bordaram nos muni-
cípios de Cajazeiras, 
Bom Jesus, Cachoeira 
dos Índios e São João 
do Rio do Peixe. Pro-
dutores rurais come-
moram.  PÁGINA 5

Boa notícia
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Nova Olinda está fora do isolamento
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Artista busca 
despertar o 

interesse pela 
defesa ambiental

20Caderno

Exposição no 
Espaço Cultural 
traz imagens ra-
ras do condor 
dos Andes 
capturadas 
pelo  fo-
tógrafo e 
professor 
Juan Cortez.  
PÁGINA 21

Preservando 
a natureza
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CPI DA LAGOA

oposição vai à Justiça

Protesto Meia-entradaTuberculose

 PÁGINA 8  PÁGINA 7 PÁGINA 13

Simpatizantes de Dilma 
e Lula voltam às ruas

Carteiras de estudante 
de 2015 valem até hoje

Taxa de mortalidade na 
Paraíba mostra redução

Novos caminhos

AÇÃO POLICIAL RÁPIDA

AssALTANTEs Dos CoRREIos sÃo PREsos E REFÉM LIBERTADo

Antônio Alexandre 
da Silva e Carlos Magno 
Soares foram presos em 
Pedras de Fogo, após 
um cerco de mais de 48 
horas. Outro suspeito 
está sendo procura-
do com o apoio do 
helicóptero Acauã 
e de dois drones.  
PÁGINA 6



As desavenças políticas (desde que não 
descambem para a violência) e a busca in-
cessante para a melhoria de vida dos brasi-
leiros, com a superação da crise econômica 
– e pode-se dizer institucional – são de-
monstrações de que, nesta quadra, o Brasil 
vive um de seus momentos mais delicados. 
Com a ameaça de ruptura democrática e a 
proposta de afastamento da presidente da 
República, não surpreende que a opinião 
púbica esteja dividida. Com o aumento dos 
preços, a estagnação da indústria e os ser-
viços públicos sofrendo todas essas conse-
quências também não surpreende que os 
ânimos estejam cada vez mais exaltados. 

Embora estes temas sejam da maior 
importância e clamem por soluções rápi-
das, é impossível desconhecer que o futuro 
do Brasil, mesmo precisando destas res-
postas, exige no cotidiano do seu povo que 
outras providências não sejam relegadas 
a um segundo plano. No caso da Paraíba, 
constata-se que o país pode ter um porvir 
alvissareiro, independente das questões 
políticas que insistem em dominar a pauta 
do noticiário. Isso, nem de longe, contraria 
ou questiona a urgência que todos temos 
em ver desembaraçadas estas circunstân-
cias que se colocam como barreiras ao nos-
so crescimento.

A crise nacional e o engajamento a que 
ela nos submete, até involuntariamente, 
não pode servir de argumento para que 
outras ações, menos midiáticas, é verdade, 
deixem de ser levadas a diante, seja com a 
participação da sociedade civil organizada, 
seja com a inevitável parceria com o poder 
público. A boa notícia, no caso da Paraíba, 
é a seguinte:

Continuam abertas, até o dia 30 de 
abril, as inscrições para a 5ª edição da 
Olimpíada de Língua Portuguesa “Escre-
vendo o Futuro”, parceria da Fundação 
Itaú Social com o Ministério da Educação. 
O Governo do Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação, vem incentivan-
do professores e alunos a participarem da 
iniciativa, que busca desenvolver as com-
petências da escrita junto aos estudantes 
e contribuir com a melhoria do ensino pú-
blico da Língua Portuguesa em todo o país.

O principal objetivo da olimpíada é 
mobilizar os professores para o ensino da 
Língua Portuguesa e oferecer formação 
ao docente para o ensino da produção de 
textos de forma diferenciada. O concurso 
é uma estratégia que permite a mobiliza-
ção das escolas em todo o país.  A plata-
forma, dedicada ao programa, oferece um 
ambiente virtual de aprendizagem, com 
cursos online, material formativo, espa-
ços de discussão, recursos interativos e 
notícias, além de uma seção exclusiva que 
apresenta todas as informações sobre a 
Olimpíada.

A longo prazo,  mais do que trilhar 
novos caminhos para a economia e afas-
tar governantes de seus cargos, (duas das 
preocupações do brasileiro de hoje) o que 
importa mesmo é que a nossa nova gera-
ção possa, pelo aprendizado, escrever o 
seu próprio futuro. Uma coisa, é óbvio, não 
exclui a outra, mas sem o imediatismo des-
ses tempos conturbados, saber escrever 
o futuro é mais promissor do que apenas 
constatar as dificuldades do presente. Ao 
estimular este programa, a Paraíba dá um 
salto à frente. 

Editorial

Escrevendo o futuro
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Artigo

Mentiras históricas

Carlos Roberto de Oliveira, que é papa 
em cristianismo, já tinha me contado o que o 
site “Ah, duvido!”, de curiosidades, registra 
na intrigante postagem “Grandes Mentiras 
da História Mundial”: a data do nascimento 
de Jesus Cristo não é exata, mas provavel-
mente ele nasceu no dia 16 de abril. O 25 
de dezembro, Natal, é na verdade uma co-
memoração ao nascimento do Deus Mitra. 
O Cristianismo adotou a data, assim como 
outros costumes, para converter os segui-
dores do Mitraísmo. 

E João Batista de Brito, será que sabe? 
John Ford não era caolho. Passou a utilizar a 
venda sobre o olho direito ocasionalmente em 
1934 para poder recuperar-se da operação de 
cataratas. A partir de então, acostumou a usar 
em público como excentricidade, ainda que 
costumasse mudar de olho. 

E mais: Sherlock Holmes nunca disse 
“Elementar, meu caro Watson”. Nas novelas 
de Conan Doyle, o famoso detetive pronuncia 
a palavra “elementar”, mas nunca acompa-
nhada. A frase, tal e como a conhecemos, foi 
escrita para o filme protagonizado por Basil 
Rathbone em 1939. 

Está tudo assim, com todas as letras, no 
site “Grandes Mentiras...” Querem mais?

- Bin Laden não foi o primeiro a atacar os 
EUA em seu próprio território. O “mérito” cor-
responde a Pancho Villa, que em 1916 cruzou 
Rio Grande e atacou a cidade de Columbis, Te-
xas, onde matou sete pessoas. A invasão du-
rou menos de dez horas. 

- George Washington não foi o primeiro 
presidente dos EUA. Ao iniciar a revolução 
americana em 1714, uma comissão de no-
táveis elegeu Peyton Randolph, de maneira 
improvisada, para esse cargo. Depois de sua 
demissão, oito pessoas atuaram como presi-
dentes até 1789, ano em que por fim foi apro-

vada a Constituição americana e que foram 
celebradas as primeiras eleições para o cargo, 
nas quais Washington foi finalmente eleito.

- As três caravelas de Colombo na verda-
de eram duas. Pinta e Nina. Porque a terceira 
embarcação que participou da descoberta da 
América era uma nau, outro tipo de barco de 
maior tamanho. Chamava-se Maria Galante, 
mas Colombo a rebatizou de Santa Maria.

- Os vikings não usavam capacetes com 
chifres. Foi uma invenção do pintor sueco 
Gustav Malstrom nas ilustrações que realizou 
em 1820 para o poema épico Frithiof`s Saga. 
O propósito destes chifres irreais era retra-
tar os ferozes guerreiros do Norte como seres 
quase demoníacos.

- A guerra dos cem anos, realmente du-
rou 116, de 1337 a 1453, ano em que os reis 
de Inglaterra e França (os países em conflito) 
puseram fim às hostilidades.

- A Revolução de Outubro foi em novem-
bro. Realmente (e segundo o atual calendá-
rio gregoriano), começou em 7 de novembro, 
quando Lênin se sublevou em Petrogrado 
contra o governo de Kerensky. O que ocorre 
é que a Rússia era regida ainda pelo chamado 
calendário Juliano (obsoleto no resto do mun-
do ocidental desde o ano de 1582). Segundo 
o qual, a data correspondia ao 25 de outubro.

- As Bruxas de Salem não foram queima-
das na fogueira. Mas que ninguém pense que 
foram indultadas. Na realidade foram enfor-
cadas, que era a pena que as comunidades 
protestantes e calvinistas costumavam ditar 
para os casos de feitiçaria.

- O estrangulador de Boston, Albert de 
Salvo, não estrangulava suas vítimas. Ao me-
nos, não a todas. Unicamente assassinou des-
se modo à primeira; as outras doze matou a 
golpes ou punhaladas. Tem assunto à vontade 
para amanhã, Dia da Mentira, não é verdade?

A data do nascimento de Jesus Cristo não é exata, mas provavelmente 
ele nasceu no dia 16 de abril”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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DEMOCRACIA (I)

AzEDOU DE VEz: “VENEzIANO FALTOU COM A VERDADE”

“A mesma conjuntura que nós vive-
mos em 1964, quando João Goulart 
foi deposto, estamos vivenciando 
agora. João Goulart era um homem 
do povo. Quem é Lula, um homem 
do povo. Os algozes de hoje são 
aqueles mesmo que há oito anos 
viviam chamando Lula de ‘papai dos 
pobres’. Quantas vezes Veneziano 
Vital do Rego não ia atrás de Lula 
com aquelas cabeleiras se balan-
çando para dizer a Lula que ele era 
o maior amor da vida dele. 

Diversas apresentações mu-
sicais e performances ocorre-
ram ontem à tarde no vão livre 
do Museu de Arte de São Paulo 
(Masp) para defender a demo-
cracia. Uma grande bandeira 
branca, com a mensagem Arte 
pela Democracia, foi pintada 
no local. Um dos primeiros 
artistas a se apresentar no 
pequeno palco montado no 
local foi o cantor paraibano de 
Catolé do Rocha, Chico César.

“A classe artística, a arte e a cul-
tura trazem um elemento de sub-
jetividade que é inerente a todas 
as pessoas que se vestem com 
camisas de quaisquer cores. To-
dos temos nossas subjetividades, 
nossas paixões. Esses elementos 
se unem. É importante ter uma vi-
são dessa luta, que é de todos nós 
pela democracia. O perigo e o risco 
de um rompimento institucional 
agora é muito grande”, disse Chico 
César em entrevista a jornalistas.

DEPUTADO RICARDO BARBOSA: “NÃO DÁ PARA SONHAR SOzINHO” 
“Não dá para sonhar sem enxergar a realidade em todas as suas nuances. Os tempos são difíceis e uma 
campanha eleitoral é cara e eu não disponho dos recursos necessários, para o enfrentamento de uma 
campanha eleitoral com os vícios e custos, como em Cabedelo. Mais que isso: não dá para sonhar sozinho 
e ensurdecer-se aos apelos de amigos e correligionários”, disse  ontem o deputado, em nota, justificando 
que está fora da disputal eleitoral à prefeitura de Cabedelo. Então, tá!

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a Uni-
versidade Estadual da Paraíba (UEPB), através 
da Pró-Reitoria de Cultura (Procult), realizam nos 
dias 6, 7 e 8 de abril o 2º Festival Universitário 
de Artes (Fuá). O evento tem como objetivo de-
mocratizar o acesso à cultura e à arte, em suas 
variadas expressões, para a comunidade em ge-
ral, bem como aproximar da produção artística e 
do aprendizado dela, os alunos. Durante os três 
dias de Fuá, que terá como sede o Campus de 
Campina Grande, com entrada gratuita, todo 
o público poderá participar de oficinas, pales-
tras, assistir curtas metragens, apresenta-
ções de teatro e dança, entre outros.

“O percentual de eleitores de Dilma Rousseff que 
avalia o governo como ruim ou péssimo caiu 5 
pontos percentuais: de 53% para 48%. O levan-
tamento considerou os brasileiros que votaram 
na presidente no segundo turno das eleições de 
2014 e foi o único recorte com variações acima 
da margem de erro na pesquisa Ibope/CNI di-
vulgada ontem, em que os demais percentuais 
ficaram estáveis. Entre os eleitores de Dilma, o 
percentual que avalia o governo como ótimo ou 
bom subiu de 16% para 20%, e o que avalia o 
governo como regular ficou estável em 30%.”

IBOPE DE DILMA
2º FESTIVAL DE ARTES 

JEOVÁ CAMPOS DEMOCRACIA (II)

O  deputado estadual 
do  PT, Frei Anastácio, 
foi ontem à tribuna da 
Casa Epitácio Pessoa e 
não poupou critícas à 
declaração do deputa-
do federal Veneziano 
Vital do Rêgo, PMDB, 
em relação à política em 
Campina Grande no que 
tange a participação do 
Partido dos Trabalhado-
res. “Veneziano faltou 
com a verdade. Foi ele 
quem atrapalhou o PT 
colocando Alexandre Almeida como candidato a prefeito para atrapalhar todas as cogitações do nosso par-
tido, em Campina Grande”, disse. “Estava tudo certo para a candidatura própria do PT em Campina Grande. 
Mas, ele estragou colocando alguém de sua ‘cozinha’ como candidato, e por essa conduta Alexandre foi 
expulso da legenda pela direção nacional do PT”, garante o parlamentar petista.  “Ele foi quem forçou essa 
ruptura, agindo de forma escusa para prejudicar o partido. Na verdade, o deputado está procurando motivos 
para justificar a ingratidão que o PMDB cometeu ao desembarcar do governo Dilma.  Anastácio citou inclusive 
que havia a possibilidade de uma coligação, em Campina Grande, com o Partido Progessista, para a disputa 
da sucessão do prefeito atual Romero Rodrigues. “A nação brasileira e os paraibanos estão vendo essa ten-
tativa do PMDB de sair do governo para ser governo, sem ser votado”, desabafou o deputado. 
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Ricardo entrega rodovia e autoriza
sistema de abastecimento de água
Obra de pavimentação
beneficiará moradores de 
Nova Olinda e Pedra Branca

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou ontem 
a pavimentação asfáltica da 
Rodovia PB-356/354 que 
beneficia mais de 9 mil habi-
tantes das cidades de Nova 
Olinda e Pedra Branca. Este 
é o 36º acesso rodoviário 
feito por meio do Programa 
Caminhos da Paraíba, repre-
sentando investimentos de 
quase R$ 10 milhões, com 
recursos do Tesouro Esta-
dual. Ele também assinou 
uma Ordem de Serviço para 
a construção de um sistema 
de abastecimento de água 
para atender a região. O va-
lor total do investimento é 
de mais de R$ 13 milhões. 
A ação vai beneficiar os ha-
bitantes dos municípios de 
Nova Olinda, Pedra Branca e 
também Itaporanga.

Inicialmente, Ricardo 
foi recebido pela população 
da cidade de Nova Olinda, 
onde entregou a pavimenta-
ção asfáltica da Rodovia PB-
356/354. “Agradeço a recep-
ção tão calorosa que recebi 
do povo de Nova Olinda. Nós 
estamos olhando para as pe-
quenas cidades, como esta, 
de forma igualitária, porque 
para este governo não inte-
ressa o número de habitan-
tes e sim a dignidade de todo 
paraibano. Inauguro hoje 
esta rodovia que liga locais 
que antes não tinham estra-
das asfaltadas. Até o final do 
ano não quero deixar mais 
nenhuma localidade isolada. 
Nosso foco é desenvolver a 
Paraíba inteira”, afirmou o 
governador.

Após a solenidade em 
Nova Olinda, Ricardo Cou-
tinho se dirigiu à cidade de 
Pedra Branca, que comple-
ta 52 anos de emancipação 
política. Na ocasião, além de 
inaugurar a rodovia, o go-
vernador autorizou a cons-
trução de um sistema de 
abastecimento d’água. “No 
dia do aniversário da cidade, 
venho aqui com muito orgu-
lho para inaugurar esta es-
trada que liga Pedra Branca 
a outras áreas e promove o 
desenvolvimento. Também 
assinei a Ordem de Serviço 
para a construção do siste-
ma de abastecimento d’água 
que, em breve, estará fun-
cionando e ainda anúncio 
que Pedra Branca vai ganhar 
uma estação de tratamento 
de água. São vários presen-
tes para os moradores da ci-
dade”, ressaltou.

“Até o final 
do ano não 
quero deixar 
mais nenhuma 
localidade 
isolada. O
nosso foco
é desenvolver
a PB inteira”, 
declarou o
governador

A Rodovia PB-356/354 tem 
13km de extensão e passou pelos 
serviços de terraplenagem em 
cortes e aterros, pavimentação 
asfáltica, drenagem profunda 
e superficial, cercas delimitado-
ras, paisagismo, implantação de 
sinalização horizontal e vertical, 
pontes com vão de 40 metros e 
bueiros. Pelo local trafegam cer-
ca de 166 veículos por dia.

Segundo o diretor de Ope-
rações do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), Hélio 
Cunha Lima, a PB-356/354 vai 
trazer desenvolvimento para 
as cidades interligadas. “Com 
a inauguração desta rodovia, o 
Governo do Estado fez o sonho 
de crescimento de Nova Olinda 
e Pedra Branca se tornar realida-
de. Trata-se do 36o acesso asfálti-
co concluído e ainda tem muitos 
outros para serem entregues à 
população paraibana”, frisou.

“Essa é uma obra de grande 
relevância, por isso Nova Olinda 
está de parabéns. Estamos aqui 
para agradecer ao governador 
Ricardo por todo trabalho que 
está fazendo na Paraíba. Essa ro-
dovia é um sonho antigo dos nos-
sos cidadãos”, disse a prefeita de 
Nova Olinda, Maria do Carmo.

O vice-prefeito da cidade, 
Idácio Souto, também agra-
deceu pela obra. “Reconheço 
esse benefício para o povo de 
Nova Olinda. Nossa cidade é a 
36a a sair do isolamento e isso 
é motivo de muita alegria por-
que vai facilitar a vida de to-
dos”, comemorou.

“A estrada facilita o trânsito 
na região, assim como também 
beneficia o escoamento da pro-
dução dos agricultores da cida-
de. Era um pedido nosso que 
felizmente foi atendido pelo Go-
verno do Estado”, agradeceu o 

Estrada vai facilitar o escoamento da produção agrícola

Trecho da PB-356/354 é o 36o 
acesso rodoviário recuperado 
pelo Programa Caminhos da 
Paraíba, que investiu na obra 
R$ 10 milhões em recursos
do Tesouro Estadual

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano participou, na 
última terça-feira (29), da 
abertura da 5ª edição da Fei-
ra de Mulheres Artesãs da 
Paraíba, realizada no pátio 
da PBTur, em João Pessoa. 
Além de trabalhos de repre-
sentantes de 30 municípios, 
o evento conta com peças 
produzidas por pacientes do 
Complexo Psiquiátrico Julia-
no Moreira. A mostra é gra-
tuita e fica aberta até hoje, 
das 10h às 21h.

Durante a solenidade, Lí-
gia destacou a alegria de par-
ticipar do evento que enalte-
ce a cultura local, no Mês da 
Mulher. “No mês dedicado a 
nós mulheres, o governo dá 
um grande incentivo a estas 
artesãs proporcionando a 
todas elas a independência 

Feira de Mulheres Artesãs termina hoje, na PBTur
geração de emPrego e renda

econômica”, observou.
Neste ano, o diferencial 

da feira é a presença dos pa-
cientes do Juliano Moreira, 
além dos trabalhos das mu-
lheres privadas de liberdade. 

“Este é um governo voltado 
para o trabalho e para trans-
formar, de verdade, a vida 
das pessoas”, enfatizou a vi-
ce-governadora.

“É muito importante a 

participação de todos nesta 
feira. Estamos aqui comer-
cializando bolsas, almofadas, 
mantas, bonecos e flores fei-
tas de fuxico; panos de prato 
e outros produtos, todos con-
feccionados pelos pacientes 
e a renda será toda revertida 
para eles. Mas, o que consi-
dero mais importante é ver a 
satisfação deles por estarem 
socializando, mostrando suas 
produções e interagindo. Isso 
não tem preço”, comemorou 
a chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Juliano Mo-
reira, Ana Karina de Almeida.

A artesã de João Pessoa, 
Ana Eliete, ficou impressio-
nada com a beleza das peças 
produzidas pelos internos do 
Complexo. “Estou encantada. 
As peças são maravilhosas e vê-
-los aqui mostrando com toda 

satisfação o que produziram é 
muito emocionante. O Juliano 
Moreira está de parabéns pela 
iniciativa”, comentou.

Os pacientes Maria de 
Lourdes da Silva e André da 
Silva estavam muito felizes. 
Fizeram questão de partici-
par de cada momento, des-
de a arrumação até o aten-
dimento dos visitantes. “É a 
primeira vez que venho para 
um lugar assim e estou mui-
to feliz por estar aqui, vendo 
esse povo todo alegre e con-
versando”, falou Lourdes. 

A cerimônia de abertura 
também contou com a pre-
senças da presidente do Cen-
tro de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac), Val-
quíria Alencar, além de diver-
sos secretários e auxiliares 
do governo.

FoTo: Júnior Fernandes

FoToS: José Marques/Secom-PB

Vice-governadora Lígia Feliciano participou da abertura do evento

Governador assinou autorização para construção de um sistema de abastecimento

morador Antônio de Sousa.
Já o prefeito de Pedra Bran-

ca, Alan Felipe, ressaltou a par-
ceria que o município tem com o 
Governo do Estado em benefício 
do povo. “Venho agradecer ao 
governador que sempre olhou 
por nossa cidade e realizou vá-
rias obras aqui. A entrega dessa 
rodovia e a autorização do siste-
ma de abastecimento d’água são 

presentes no dia do aniversário 
de Pedra Branca”, enfatizou.

“Estou muito feliz por ver o 
governador trazendo tantos be-
nefícios para a nossa cidade. Pe-
dra Branca precisava desta rodo-
via, que veio para facilitar a vida 
de quem tem que ir e vir todos 
os dias para outras localidades”, 
agradeceu a dona de casa Rena-
ta Maria.   
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Políticas

Oposição entra hoje na Justiça 
para garantir a CPI da Lagoa
O documento entregue ao 
presidente da Câmara foi 
assinado por 10 vereadores

Os vereadores que as-
sinaram a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI da 
Lagoa) estarão ingressando 
hoje à tarde com uma ação 
judicial no Tribunal de Jus-
tiça exigindo que o Poder 
Legislativo não seja omisso 
com a CPI da Lagoa. Essa 
medida, segundo o verea-
dor Raoni Mendes, será feita 
hoje e vamos ter a certeza e 
a garantia que o desvio de 
R$ 10 milhões não fique aco-
bertado pela atual gestão. 
“Nós não poderemos botar 
debaixo do tapete o super-
faturamento e o desvio de 
R$ 10 milhões que ocorreu 
na obra da Lagoa”.

Os vereadores de opo-
sição assinaram diversas 
CPIs, e segundo Raoni Men-
des não há o que temer, pois 
quem não deve não deveria 
temer. Mas isso não acon-
tece com o atual prefeito, 
parece que ele teme muito 
essa CPI e não permite que 
ela seja instalada.

O parlamentar reve-
lou que seu partido está se 
preparando para caminhar 
junto com o PSB e que qual-
quer encaminhamento para 
apoiar o prefeito Luciano 
Cartaxo seria o afundamen-
to de sua trajetória políti-
ca. “Eu não fico em cima do 
muro, então qualquer indí-
cio de apoio à gestão de Car-
taxo vai contra minha traje-
tória política”.

Entenda o caso
A CPI para investigar de-

núncias apresentadas pelo 
Controladoria Geral da União 
(CGU) de superfaturamento 
das obras do Parque Sólon de 
Lucena, a Lagoa, foi solicita-
da no último dia 8 na Câma-
ra Municipal de João Pessoa. 
Dez vereadores assinaram o 
requerimento, sendo metade 
deles da base de sustentação 
do prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) na Casa.

Além dos vereadores da 
oposição – Renato Martins 
(PSB), Raoni Mendes (PTB), 
Lucas de Britto (DEM), Zezi-
nho Botafogo (PSB) e Fuba 
(PT) – também assinaram o 

FOTOS: Olenildo Nascimento/CMJP

requerimento para instala-
ção da CPI da Lagoa os go-
vernistas Bruno Farias (PPS), 
Djanilson Fonseca (PPS), 
Chico do Sindicato (PP), Fe-
lipe Leitão (sem partido) e 
João dos Santos (PR).

Para a prefeitura, a ten-
tativa de instalação de uma 
CPI em pleno ano de eleições 
tem um propósito puramen-
te eleitoreiro. Ainda segundo 
a prefeitura, a oposição quer 
utilizar a Câmara de Verea-
dores como instrumento de 
interesses políticos.

Os vereadores da ban-
cada de oposição na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) esperam que hoje, 
depois de mais de 20 dias 
da assinatura do protocolo 
do pedido da CPI da Lagoa, 
o presidente da Casa Durval 
Ferreira se pronuncie sobre 
a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da 
Lagoa. O documento que foi 
entregue a Durval foi assina-
do pelos vereadores Renato 
Martins (PSB), Zezinho Bo-
tafogo (PSB), Raoni Mendes 
(Democratas), Felipe Leitão 
(sem partido), Bruno Farias 
(PPS) e Fuba (PT).

A sessão na Câmara Municipal de João Pessoa foi bastante movimentada na manhã desta quarta-feira, com a presença de servidores das áreas de saúde e educação

 “Ninguém perde o que 
não tem. Há muito tempo o 
PMDB já estava trabalhan-
do contra o governo. Nós 
queremos aliados com iden-
tidade com nosso projeto”, 
afirmou o deputado Anísio 
Maia, nessa quarta-feira, 30, 
analisando a saída formal do 
partido de Temer da base 
aliada do governo Dilma. 

Para o petista, o PMDB 
tem hoje a cara do presi-
dente da Câmara, Eduardo 
Cunha, que já tem três in-
quéritos abertos no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para investigar sua ligação. 
“Cunha é a cara do PMDB, 
é ele e não Temer, quem de 
fato comanda o partido e im-

põe seu estilo”, afirmou. 
“Foi um verdadeiro 

pastelão que ficará regis-
trado na história da política 
brasileira. Como é possível 
uma reunião nacional de um 
grande partido durar ape-
nas três minutos? Não havia 
nenhum conteúdo, nenhum 
argumento, o importante 
era apenas tirar uma foto 
e agradar ao dono da festa, 
Eduardo Cunha, que é quem 
mandaria no País em um 
hipotético governo Temer”, 
ponderou Anísio Maia. 

“Vamos aproveitar a 
saída oficial do PMDB para 
mudar a política econômica 
e reatar o governo com sua 
base social”, concluiu Anísio.

Anísio diz que PMDB é 
agora a “cara de Cunha”

Fim da aliança

“Neste dia 31 se completa 52 
anos de um dos piores momentos 
da história política deste país, o 
tempo das trevas, da escuridão, o 
tempo em que a Imprensa não po-
dia falar, o tempo que a liberdade 
de pensamento era tolhida, o tem-
po que muitas vidas foram ceifa-
das, de tortura e mortes, quando 
as pessoas sequer tiveram o direi-
to de sepultar seus entes queridos 
que foram torturados. E essa tra-
gédia começou com esse mesmo 
discurso anticorrupção dos tempos 
atuais, com os mesmos interesses 
dos paladinos da moralidade de 
outrora”, disse Jeová Campos, nes-
sa quarta-feira (30), na tribuna da 
Assembleia Legislativa.

Jeová fez uma retrospectiva 
histórica, fazendo um contrapon-

to do que aconteceu com João 
Goulart, comparando-o com a 
atual situação do país. “A mesma 
conjuntura que nós vivemos em 
1964, quando João Goulart foi de-
posto, estamos vivenciando agora. 
João Goulart era um homem do 
povo. Quem é Lula, um homem 
do povo. Os algozes de hoje são 
aqueles mesmo que há oito anos 
viviam chamando Lula de ‘papai 
dos pobres’. Quantas vezes Vene-
ziano Vital do Rego não ia atrás 
de Lula com aquelas cabeleiras se 
balançando para dizer a Lula que 
ele era o maior amor da vida dele. 
E hoje, Lula é um bandido que tem 
que estar preso preventivamente? 
Tem que estar preso sem o direito 
de se defender? Não pode exercer 
um cargo de destaque na Repúbli-

ca brasileira?”, questionou Jeová.
para o parlamentar, o que está 

em jogo é a tentativa de derrubar 
um projeto político que redire-
cionou as ações governamentais 
em prol da maioria da população 
brasileira, especialmente os mais 
carentes que se contrapõem aos 
interesses de uma elite dominan-
te. “O que está em jogo é um pro-
jeto contra outro. O projeto da 
elite que não quer mais dinheiro 
para o Bolsa Família, para o Minha 
Casa, Minha Vida, é contra o Mais 
Médicos, o pronatec, que discrimi-
na ações voltadas para os negros, 
os quilombolas e as minorias. Esse 
governo que tirou 40 milhões de 
brasileiros da miséria não interes-
sa a essa gente que defende o gol-
pe”, declarou Jeová.

Servidores municipais da Saúde 
e da Educação invadiram na manhã 
de ontem a galeria da Câmara Mu-
nicipal de João pessoa para protes-
tar por melhores salários e melhores 
condições de trabalho. Em maior 
número os professores reivindicaram 
um encontro com o prefeito Lucia-
no Cartaxo (pSD), para falar sobre 
as condições de trabalho e expor a 
situação de crise e precarização do 

setor na cidade. Na ocasião o verea-
dor Raoni Mendes disse que os ser-
vidores da Saúde e da Educação na 
galeria da Câmara significava a insa-
tisfação geral dos trabalhadores.

Raoni enfatizou que o municí-
pio de João pessoa está sem saúde, 
sem educação e sem prefeito. A pre-
feitura faz muita propaganda enga-
nosa há quatro anos e os professo-
res e os médicos estão reivindicando 

Jeová lembra tragédias da ditadura

Servidores invadem Câmara e cobram melhores salários

COnTra TenTaTiva de gOlPe

o que é justo.
para ele, as insatisfações são 

crescentes e os servidores municipais 
em todas as esferas, principalmente 
em áreas tão importantes quanto 
Saúde e Educação estão sem apoio. 
Se eles não estão sendo ouvidos 
pelo prefeito, imagine o cidadão 
que mora na periferia. “Começo a 
perceber que a prefeitura não tem 
um gestor capaz de gerenciar nossa 
cidade”, afirmou.

Sobre os reajustes salariais rei-
vindicados pelos servidores, Raoni 
Mendes disse ser inadmissível que 
uma capital do Estado não possa 
dar um aumento maior que o que 
foi dado por cidades menores que 
chegaram a dar 11,6% pelo Fundeb. 
Se cidades menores deram 11,6% 
de reajuste através do Fundeb como 
a capital do Estado não pode dar. 
“Então, infelizmente, João pessoa 
retrocedeu também com o aspecto 
salarial dos ganhos dos servidores 
municipais da Educação e eles não 
suportam mais o tratamento dado 
pela gestão”.Profissionais das áreas de educação e saúde foram pedir o apoio dos vereadores
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As chuvas têm caído com 
intensidade em todos os mu-
nicípios sertanejos, enchendo 
reservatórios e também cau-
sando transtornos à popula-
ção. Em Cajazeiras e em ou-
tros municípios, a exemplo de 
Bom Jesus, Cachoeira dos Ín-
dios e São João do Rio do Pei-
xe, as precipitações têm sido 
mais fortes, com o registro 
de transbordamento de bar-
ragens de pequeno e médio 
porte, e o acúmulo de água.

Em Cajazeiras, especifi-
camente, a última chuva que 
se estendeu até a madruga-
da de ontem, foi de 85 milí-
metros. O total do ano é de 
749 milímetros, já atingindo 
a média histórica. Há loca-
lidades da zona Rural, que 
a média já foi superada. Na 
cidade, o registro de alaga-

mentos em vários novos lo-
teamentos construídos sem a 
infraestrutura necessária, e a 
queda de muros de casarões 
antigos e de prédios públicos. 
O Açude Grande do centro da 
cidade voltou a sangrar com 
uma boa lâmina.

Os dois grandes re-
servatórios de Cajazeiras, 
responsáveis pelo abaste-
cimento de várias cidades, 
estão subindo de volume. 
Lagoa do Arroz, que abaste-
ce Bom Jesus, Santa Helena 
e São João do Rio do Peixe, 
além de projetos de irriga-
ção está com 15,5% de sua 
capacidade. Antes, chegou a 
apenas 7%.

Já Engenheiro Avidos, 
que abastece Cajazeiras re-
cebeu pouco mais de um mi-
lhão de metros cúbicos. Seu 
volume ainda é crítico, ape-
nas 6,6% da capacidade de 
estoque, mas a barragem Boa 
Vista, seu principal afluen-
te, construída no projeto da 
transposição, já acumula 
muita água, e se constitui 
numa reserva importante.

Precipitações chegaram 
a causar transtornos em 
municípios da região

Chuvas enchem açudes no Sertão
ÁGUAS DE MARÇO
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Açude Grande, localizado no centro da cidade de Cajazeiras, voltou a sangrar por causa das últimas chuvas, animando a população

Depois de vários dias sem 
chover, vários municípios serta-
nejos registraram precipitações 
na noite de terça-feira (29), o que 
trouxe de volta a esperança para 
o homem do campo de um bom 
inverno e para as pessoas que mo-
ram em cidades que sofrem pela 
falta d´agua nas torneiras.

Na cidade de Patos a chu-
va começou a cair por volta das 
17h30, e perdurou à noite quase 
toda, mas de forma moderada, no 
entanto, com incidência de raios 
e trovões. O município registrou 
um índice de 39,4mm. Pelo Rio Es-
pinharas, que corta a cidade e se-

gue em direção ao Estado do Rio 
Grande do Norte, correu um bom 
volume d’agua.

Entre os municípios da Re-
gião metropolitana de Patos, os 
que registraram os maiores volu-
mes de chuvas foram: Cacimba de 
Areia, com 165mm, São José de 
Espinharas, com 105,4mm e São 
José do Bonfim, com 105mm, em 
seguida aparece Santa Terezinha 
com 94,4mm. O município que re-
gistrou o menor volume de chu-
vas foi Várzea, com apenas 23mm.

O Rio da Farinha, que corta o 
município de Cacimba de Areia, 
amanheceu ontem cheio, o que 

chamou atenção de muitas pes-
soas que há tempo não viam o rio 
com tanta água, fato também co-
memorado pelos patoenses, tendo 
em vista que o referido rio joga 
suas águas para dentro da Barra-
gem da Farinha, que abastece Pa-
tos e vários outros municípios.

De acordo com o meteorolo-
gista Flaviano Fernandes, da Aesa 
(Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba), 
há previsão de mais chuvas para 
as próximas 48 horas em todo o 
Sertão, com incidência de raios e 
trovões em virtude da tempera-
tura elevada.

Na região de Patos, precipitações trazem esperança

As regiões do Cariri e 
Sertão da Paraíba  registra-
ram fortes chuvas nas últi-
mas 48 horas. Em Cajazei-
ras, no Alto Sertão, choveu 
da noite de terça-feira para 
a manhã de ontem, 85,4mm, 
segundo dados da Aesa. 
Ruas ficaram alagadas e par-
te do muro do cemitério da 
cidade ruiu em consequên-
cia do temporal. No Cariri 
paraibano, a maior precipi-
tação ocorreu em Monteiro, 
onde caíram 83 milímetros 
em apenas uma hora, cau-
sando alagamentos de ruas 
e casas.

 Em Campina Grande, no 
Agreste do Estado também 
foram registradas pancadas 
de chuvas na tarde e noite 
de terça-feira e na manhã e 
parte da tarde de ontem. A 
média de chuva foi 53mm, 
segundo informação da Aesa.

De acordo com o meteo-
rologista Flávio Fernandes, 
da Aesa, as chuvas que estão 
caindo no Cariri e Sertão da 
Paraíba, são características 
desse período do ano e deve-
rão se intensificar por todo 
o mês de abril. “Essas preci-
pitações são resultantes da 
zona de Convergência Inter-
tropical, que é a influência da 
umidade oriunda do Oceano 
Atlântico em direção ao con-
tinente”, ressaltou o meteo-
rologista.

A população de Campi-
na Grande foi surpreendida 
na tarde de terça-feira, com 
uma forte chuva, que se es-
tendeu pela noite e parte da 
madrugada de ontem. No 
bairro da Conceição, por cau-
sa da forte chuva, uma parte 
do muro do 31º Batalhão de 
Infantaria desabou. As chu-
vas prosseguiram de forma 
intermitente pela manhã e 
parte da tarde de ontem na 
zona urbana.  

As mais importantes 
precipitações ocorreram no 
Sertão: São José de Princesa 
(170mm); Teixeira (150mm); 

Vista Serrana (105mm); Des-
terro (105mm). Na região de 
Cajazeiras, choveu 61,5mm 
em Bom Jesus e 63,7mm em 
São João do Rio do Peixe. No 
Cariri, 83mm em Monteiro; e 
48,3mm em Ouro Velho.

Açude de Boqueirão
As chuvas registradas 

na região do Cariri ainda não 
foram suficientes para asse-
gurar uma recarga expressiva  
de água no Açude Presidente 
Epitácio Pessoa, no município 
de Boqueirão. O reservatório 
– segundo maior da Paraíba 
– é responsável pelo abaste-
cimento de Campina Grande 
e de mais 18 cidades do Com-
partimento da Borborema.

O Açude de Boqueirão, 
segundo os técnicos da Aesa, 
continua perdendo em vez 
de receber recarga de água. 
“A recarga só poderá ocor-
rer se as chuvas no Cariri se 
intensificarem nos próximos 
dias”, frisou o meteorologista 
Flávio Fernandes. 

Ainda de acordo com ele, 
para que o Açude de Boquei-
rão possa receber uma subs-
tancial recarga, é necessário 
que chova intensamente em 
toda a região das cabeceiras 
do Rio Paraíba. “A terra ain-
da está muito seca e absor-
vendo grande quantidade de 
água. Por isso é preciso que 
ocorram chuvas mais fortes, 
suficientes para encher os 
mananciais que ficam no tra-
jeto anterior ao Açude Epitá-
cio Pessoa”, ressaltou.

           
Níveis dos açudes
O Açude de Boqueirão 

amanheceu ontem com 43 
milhões, 528 mil metros 
cúbicos, ou 10,6% de sua 
capacidade (411 milhões, 
686 mil metros cúbicos).  
Em Cajazeiras, o Açude La-
goa do Arroz estava ontem 
com 12 milhões de metros 
cúbicos, 15,8% de sua ca-
pacidade (80 milhões m3); 
o Açude Engenheiro Avidos 
estava com 16 milhões de 
m3 ou 6,6% de sua capacida-
de (255 milhões).

Maior precipitação foi 
registrada em Monteiro

NO CARIRI

Previsão é de tempo nublado no Litoral

Ontem, João Pessoa 
amanheceu com clima frio e 
chuvoso. O outono chegou e 
trouxe com ele as chuvas da 
estação. Segundo o meteo-
rologista da Aesa, Flaviano 
Fernandes Ferreira, as pre-
cipitações são causadas pela 
zona de Convergência Inter-

tropical (zCIT), principal sis-
tema causador de chuva nes-
te período. Ela atua até o mês 
de abril e às vezes até maio. 
A previsão para hoje na Pa-
raíba, é de tempo nublado e 
parcialmente nublado com 
chuvas em todas as micror-
regiões do Estado.

A temperatura varia 
entre 20oC e 28oC para Ser-
tão, Cariri, Agreste e Brejo. 

No Litoral, o dia terá tem-
peratura entre 23oC à 30oC. 
Do dia 21 até o dia 30 deste 
mês choveu em João Pessoa 
75,4mm. De acordo com 
o coordenador da Defesa 
Civil de João Pessoa, Noé 
Estrela, a população deve 
estar sempre atenta para 
prevenir acidentes, seja com 
rachaduras nas casas ou incli-
nação das árvores nas ruas. 

A atenção é fundamental.
Em casos de desliza-

mento, alagamento, suspeita 
de queda de árvore ou des-
moronamento, Noé explica 
que há um serviço 24h para 
quem precisar de ajuda. O 
número é o 0800 285 9020. 
"uma equipe será encami-
nhada para avaliar o local e 
acionar as secretarias res-
ponsáveis", explicou.
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São Gonçalo se aproxima dos 17 milhões m³  

A cidade de Sousa, Ser-
tão da Paraíba, já ostenta o 
melhor inverno dos últimos 
quatros anos e praticamen-
te garante o abastecimento 
hídrico do município e das 
cidades de Nazarezinho e 
Marizópolis até o início do 
próximo ano.

O açude de São Gonça-
lo, 17km da zona urbana 
de Sousa, que no dia sete 
de março deste ano estava 
com 1 milhão, 120 mil e 
800 metros cúbicos aumen-
tou 9 metros e 44 centíme-
tros, saltando de 2.5% da 

sua capacidade no início do 
mês para mais de 30% do 
seu aporte máximo.

O volume registrado 
pela equipe no Dnocs na 
manhã de ontem já se apro-
ximava dos 17 milhões de 
metros cúbicos de água.

O reservatório tem ca-
pacidade para 44 milhões 
e 600 mil metros cúbicos 
de água e até novembro 
abastecia a cidade de Sou-
sa, município com quase 
70 mil habitantes, além das 
cidades de Nazarezinho e 
Marizópolis.

A Cagepa, Escritório 
Regional do Rio do Peixe, 
informou que vai aguardar 

que o açude de São Gonça-
lo supere o patamar de 20 
milhões de metros cúbicos 
para reavaliar a situação 
e autorizar a liberação de 
água para complementar o 
abastecimento da cidade.

Enquanto a liberação 
de água de São Gonçalo não 
é retomada, o município de 
Sousa continua sendo abas-
tecido pelas águas do açude 
de Mãe D’Água, no municí-
pio de Coremas.

O Escritório Regional 
da Emater registrou chuvas 
em todos os municípios de 
sua abrangência. A maior 
chuva registrada da terça 
para a quarta-feira foi em 

Aparecida: 81mm, em Na-
zarezinho: 72mm, Marizó-
polis: 74.6mm, São José da 
Lagoa Tapada: 41.3mm, São 
Francisco: 42.6mm, uiraú-
na:  11mm, Lastro: 28.2mm 
e na cidade de Sousa o índi-
ce pluviométrico alcançou 
80.2mm.

O acumulado de chuva 
na cidade de Sousa chegou 
a 654.2mm, superando os 
últimos três anos. Em 2015 
o acumulado de janeiro a 
maio registrou 472.4mm, 
em 2014 o volume de chuva 
foi de 606.2mm e em 2013 
nos primeiros cinco meses 
do ano o índice acumulado 
foi de 561mm.

EM SOUSA
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Polícia liberta gerente dos Correios 
e prende dois suspeitos do sequestro
Vítima foi localizada na 
Zona Rural do Município 
de Pedras de Fogo 

A polícia paraibana con-
seguiu desvendar o seques-
tro do gerente da agência dos 
Correios da cidade de Juarez 
Távora. Saulo Barbosa foi lo-
calizado na manhã de ontem, 
na Zona Rural de Pedras de 
Fogo, bastante debilitado 
após ficar quase 72 horas sob 
o poder dos dois suspeitos. 
No local foram apreendidas 
duas armas de fogo.

Após um cerco de mais de 
48 horas, policiais da 1ª Com-
panhia Independente e do 8º 
Batalhão prenderam Antônio 
Alexandre da Silva e Carlos 
Magno Soares, ambos de 28 
anos. Com eles foram apreen-
didos dois revólveres calibre 
38 com 12 munições, o colete 
balístico roubado do seguran-
ça da agência, e ainda foi recu-
perada a espingarda calibre 12 
que estava na viatura da polí-
cia que havia sido levada pelos 
suspeitos no dia da ocorrência. 

Os dois, juntamente com o ma-
terial apreendido, foram en-
caminhados para a Delegacia 
da Polícia Federal, onde eles 
foram autuados.

Um quinto suspeito de 
participar do sequestro do ser-
vidor público continua sendo 
procurado na região de Pedras 
de Fogo. Em entrevista coletiva, 
o coronel Euller Chaves disse 
que além do gerente, os dois 
suspeitos também apresenta-
vam o mesmo estado de saúde. 
Segundo o comandante-geral 
da Polícia Militar, um grande 
aparato policial está sendo utili-
zado na procura do quinto sus-
peito, inclusive contando com 
o apoio do helicóptero Acauã e 
dois drones. A polícia acredita 
na participação de pelo menos 
seis pessoas no crime.

O coronel Euller informou 
ainda que os dois homens deti-
dos na tarde de anteontem, sus-
peitos de tentar ajudar na fuga 
dos sequestradores, estavam 
com um carro que seria usado 
na ação. Eles foram localizados 
em um canavial na região de 
Juripiranga, na divisa com o Es-
tado de Pernambuco, próximo 
a um trecho da PB-032. 

Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres, um colete balístico e uma espingarda calibre 12

Os três suspeitos foram apresentados ontem pela polícia e encaminhados ao Presídio Regional

FOTOS: Secom-PB

A Polícia Militar deteve 
três suspeitos de assaltar um 
supermercado e apreendeu 
três armas de fogo e um si-
mulacro, na última terça-fei-
ra (29), no Município de Jua-
zeirinho.

Policiais militares do 10º 
BPM, de Juazeirinho, recebe-
ram informações de que um 
supermercado havia sido rou-
bado. Os policiais iniciaram 
as diligências e com ajuda de 
populares conseguiram infor-
mações de onde os suspeitos 
estavam escondidos. A equi-
pe encontrou os suspeitos, 
João Henrique da Silva, Jardel 
Francisco Cassiano e Gabriel 

Barros Farias, em uma casa 
no centro da cidade.

Com eles foram encontra-
das três armas de fogo, sendo 
dois revólveres calibre 38 e uma 
espingarda de fabricação casei-
ra, além de um simulacro, uma 
certa quantia em dinheiro e 
um celular. Os policiais encami-
nharam os suspeitos, as armas 
e todo o material apreendido 
para a Delegacia de Polícia.  

Arma e droga
A Polícia Militar apreen-

deu uma arma de fogo, após 
fuga de suspeitos, na terça-fei-
ra (29), no bairro Padre Zé, em 
João Pessoa. Policiais da Ro-

tam do 1º BPM faziam rondas 
preventivas na comunidade 
Gadanha, no Padre Zé, quando 
foram surpreendidos por ho-
mens que ao vê-los atiraram 
contra os policiais e fugiram. 

A equipe policial perse-
guiu os suspeitos, que conse-
guiram fugir, porém deixaram 
cair uma arma de fogo e obje-
tos semelhantes a pedras de 
crack. Os policiais apreende-
ram um revólver calibre 22, 
sete munições calibre 22 e 93 
pedras semelhantes a crack. O 
armamento, munições e todo o 
material foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia, para as 
providências cabíveis.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social, Cláudio 
Lima, frisou que o Estado tem 
nas Polícias uma grande con-
fiança no sentido de ter dado 
a devida resposta a esse ato 
criminoso. “Destacamos que a 
preocupação principal sempre 

foi a preservação da vida dos 
reféns. A Polícia Militar, desde 
o primeiro momento, acom-
panhou os criminosos, com 
o apoio de outras forças poli-
ciais e presença do helicóptero 
Acauã, e a saturação da área 
foi importante para a prisão 

desses quatro homens, dois de-
les oriundos do Ceará e do Rio 
Grande do Norte. Agora o traba-
lho se concentra na localização 
do quinto homem envolvido na 
tentativa de assalto para a con-
clusão desse trabalho operacio-
nal importante”, afirmou.

Uma operação integra-
da dos policiais da 15ª Dele-
gacia Seccional de Patos, no 
Sertão da Paraíba, através 
da Delegacia de Homicídios 
e do Núcleo de Inteligência 
do 3º Batalhão da Polícia 
Militar, prendeu na tarde 
de terça-feira (29) Fábio 
dos Santos Gomes Filho, 18 
anos, investigado por ho-
micídio; Francisco de Assis 
dos Santos Vitueim, 25 anos, 
suspeito de tráfico de drogas 
e José Milton Lourenço, 26 
anos, que deu abrigo para os 
dois suspeitos.

As investigações realiza-
das pela polícia apontam que 
Fábio participou do homicí-
dio de Jonathan Costa Santos, 
20 anos registrado no último 
dia 27, na localidade conhe-
cida por Beco da Cola no mu-
nicípio de Patos. Os outros 
suspeitos de praticar o crime 
foram presos na segunda-fei-
ra (28) por policiais milita-

res. Fábio foi preso no Sitio 
Juá, Zona Rural de Passagem. 
Na casa em que ele estava, os 
policiais também encontra-
ram Francisco de Assis que 
fugiu da cidade de Campina 
Grande onde é investigado 
por venda de entorpecentes.

Durante as buscas na re-
sidência, foram apreendidos 
45 papelotes de maconha, 
três armas, sendo um revól-
ver calibre .357, que pode ter 
sido usado para cometer o 
assassinato de Jonathan, um 
rifle calibre 22 e uma espin-
garda calibre 12. Os policiais 
também encontraram duas 
motos, uma delas foi reco-
nhecida por testemunhas 
como sendo a usada pelos 
criminosos. Os presos e o 
material apreendido foram 
levados para Delegacia de 
Homicídios de Patos.

Os suspeitos foram ou-
vidos e encaminhados para 
o Presídio Regional de Patos, 

onde vão aguardar a decisão 
da Justiça. As armas e toda 
droga foram levadas para o 
Instituto de Polícia Científi-
ca (IPC) para ser realizado o 
trabalho de perícia, principal-
mente no revólver calibre .357 
para confirmar se ele foi usa-
do no dia do crime e identifi-
car quem disparou o tiro que 
matou Jonathan Costa Santos.

Operação policial realiza 
prisões na cidade de Patos

PM apreende armas de fogo 
e detém acusados de assalto

Capitania dos Portos aborda 
1.015 embarcações no Estado

HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS

OPERAÇÃO VERÃO

A Capitania dos Portos 
da Paraíba divulgou ontem 
o balanço da Operação Ve-
rão realizada de 24 de de-
zembro de 2015 a 20 de 
março de 2016. Nesse perío-
do foram abordadas 1.015 
embarcações, das quais 58 
apresentavam irregularida-
des, tendo seus condutores 
sido notificados, e ainda 17 
embarcações foram apreen-
didas. Houve o emprego de 
96 militares, oito embarca-
ções e três viaturas.

A Capitania destaca a 
realização da campanha 
“Embarcação Legal”, que 
potencializou as ações de 
orientação e educação da 
comunidade náutica e ma-
rítima, sobretudo dos pro-
prietários de embarcações 
de esporte e recreio. Com 
essa medida foi possível 
prevenir potenciais infra-
ções à Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário (Les-

ta) e principalmente evitar 
eventuais acidentes da na-
vegação. Em virtude de todo 
trabalho efetuado pelos 
militares da Capitania dos 
Portos, foi possível alcançar 
o objetivo da operação, que 
foi a não ocorrência de aci-
dentes com vítimas fatais 
na Paraíba.

Segundo nota divulgada 
pela Capitania dos Portos, 
o objetivo da operação foi 
garantir a segurança da na-
vegação, a salvaguarda da 
vida humana no mar e a pre-
venção da poluição hídrica a 
partir de embarcações du-
rante o período do ano em 
que ocorre o maior fluxo de 
embarcações de esporte e 
recreio, transporte de pas-
sageiros e turismo náutico.

Os principais aspectos 
verificados foram: habilita-
ção dos condutores, docu-
mentação da embarcação, 
material de salvatagem (co-

letes e boias), extintores 
de incêndio, luzes de nave-
gação, lotação (excesso de 
passageiros) e estado geral 
da embarcação. O reforço no 
trabalho da Capitania dos 
Portos, durante o período 
da Operação Verão, inclui 
ações de presença em enti-
dades náuticas e colônias de 
pescadores, apoio a eventos 
esportivos e culturais, bem 
como a realização de pales-
tras educativas para cons-
cientizar a sociedade na im-
portância do cumprimento 
das normas que regem a se-
gurança da navegação.

Para informações sobre 
qualquer irregularidade de 
embarcações, a Capitania 
dos Portos disponibiliza o 
e-mail ouvidor@cppb.mar.
mil.br, Whatsapp-Denún-
cia 99302-9294 e o Disque 
Segurança da Navegação 
0800-281-3071, que fun-
cionam 24 horas.

Ação criminosa
A tentativa de assalto 

à agência dos Correios de 
Juarez Távora aconteceu 
na manhã de segunda-feira 
(28). Três homens chega-
ram em um veículo e após 
entrarem na agência rende-
ram o vigilante, tomaram a 
arma e pegaram o dinhei-
ro do caixa. Quando saíam 
do local se depararam com 
uma guarnição da PM. Na 
ocasião eles estavam com 
três reféns, mandaram os 
policiais soltarem as armas 
e fugiram na viatura do des-
tacamento local.

O grupo fugiu levando o 
gerente Sérgio Barbosa e ao 
chegar à BR-230 intercep-
taram um veículo, fizeram 
a jovem identificada por Va-
nessa como refém e toma-
ram destino ignorado.

Várias guarnições da PM 
foram utilizadas, inclusive o 
helicóptero, sendo a viatura 
localizada em um canavial e, 
posteriormente o veículo da 
jovem. A partir de então co-
meçou a caçada. Vanessa foi 
encontrada numa escola no 
Sítio Angicos, em Juripiranga.

As armas e a 
droga foram 
levadas para 
o Instituto de 
Polícia Científica 
para ser realizado 
o trabalho de 
perícia
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Uso de paredões de som resulta em 
36 ocorrências este ano na Paraíba

As ações do Batalhão de 
Policiamento Ambiental da 
Paraíba na fiscalização das 
práticas abusivas dos pare-
dões de som, até o último 
dia 20, resultaram 36 ocor-
rências. Um dado bastante 
elevado se compararmos 
com o registro de janeiro a 
dezembro de 2015 quando 
foi registrado um total de 84 
ocorrências, sendo a maioria 
delas em João Pessoa.

A poluição sonora é 
constatada através da afe-
rição com o uso de apare-
lho decibelímetro aprovado 
pelo Inmetro. Os dados afe-
ridos são analisados confor-
me a NBR 10151/00 – ABNT 
e havendo verificação de 
que os equipamentos en-
contram-se excedendo os 
limites da referida norma a 
poluição sonora está com-
provada. De acordo com o 
tenente Aragão, em qual-
quer situação em que seja 
constatada a infração os 
equipamentos utilizados po-
derão ser apreendidos.

Quando autuados, caso 
seja constatado o uso abusi-
vo de som (poluição sonora), 
é elaborado um auto de in-
fração contra o responsável 
com punições e reclusão de 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Em 2015 foram 84 casos 
de excesso de barulho, a 
maioria em João Pessoa

um a quatro anos, conforme 
Art. 54 da Lei no. 9605/98, 
multa de R$ 5.000,00 a 
R$ 50.000.0000,00, além de 
suspensão das atividades no 
caso de a infração ocorrer em 
estabelecimento. “Os equi-
pamentos são conduzidos à 
Sudema, onde ocorre toda a 
tramitação do processo ad-
ministrativo, inclusive quan-
to à possibilidade de devo-
lução do equipamento ao 
autuado”, explicou o tenente.

Prejuízos ao ser humano 
O excesso de barulho 

incomoda, provoca danos a 
saúde auditiva, gera estres-
se e a exposição diária pode 
provocar perda gradativa da 
audição. Muito embora exis-
ta fiscalização, é comum em 
áreas urbanas de João Pessoa, 
principalmente nos finais de 
semana, o festival de pare-
dões de som instalados em 
carros particulares parados 
em áreas residenciais e mui-

tas vezes próximos a unidades 
de saúde.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) considera 
que um som deve ficar em 
até 50 decibéis para não cau-
sar prejuízos ao ser humano. 
Conforme a médica otorri-
nolaringologista Keylla Ca-
valcante Alves, a exposição 
diária de 85 decibéis por oito 
horas pode trazer perda audi-
tiva em pessoas que tenham 
ouvido sensível, bem como 

provocar estresse, principal-
mente naquelas pessoas que 
estão sendo expostas diaria-
mente ao barulho.

“De início as pessoas não 
têm percepção e só vão saber 
quando começam a perceber 
sinais, a exemplo de zumbi-
dos, além do estresse. Isso já é 
sinal que o ouvido está recla-
mando. Um dos equipamen-
tos que precisa ser cuidado é 
o fone de ouvido, pois ele deve 
ser usado no som moderado 

como lazer e não pode exce-
der o volume”, informou. 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio da 
Promotoria do Cidadão está 
alerta à situação. Segundo a 
promotora de Justiça Sônia 
Maria Paula Maia, a reco-
mendação do órgão é de que 
a Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) intensifique as 
fiscalizações, principalmen-
te nos finais de semana e à 
noite com o objetivo de inibir 
o uso de "paredões de som", 
na zona Urbana. “Nós temos 
vários casos em que pessoas 
idosas tiveram que deixar 
suas residências por conta 
da poluição após às 21h, que 
é considerado um crime am-
biental contra a pessoa ido-
sa”, alertou a promotora.

Efeitos negativos da poluição 
sonora na saúde das pessoas:
n Insônia
n Estresse
n Depressão
n Perda de audição
n Agressividade
n Perda de atenção e concentração
n Perda de memória
n Dores de cabeça
n Aumento da pressão arterial
n Cansaço
n Gastrite e úlcera
n Queda de rendimento escolar e no 
trabalho
n Surdez (em casos de exposição à 
níveis altíssimos de ruído)

Danos à saúde

Quando é constatada a poluição sonora, a polícia ambiental conduz os equipamentos à Sudema, onde ocorre a  tramitação do processo
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Jadson Falcão
Especial para a União

As carteiras de estu-
dante emitidas no ano 
passado são válidas so-
mente até hoje. A partir 
de amanhã, terão vali-
dade somente as cartei-
ras emitidas em 2016. 
Para garantir seus bene-
fícios, o estudante deve 
se dirigir a alguma das 
entidades credenciadas 
a fim de solicitar o novo 
documento.

Késsia Liliana D. Be-
zerra Cavalcanti, superin-
tendente do Programa 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) da 
Paraíba, explicou que a 
retirada pode ser feita 
no ato do atendimento 
– para solicitações reali-
zadas em postos de aten-
dimento físicos ou de 
acordo com o prazo dado 
pelos sites devidamente 
credenciados, caso o es-
tudante opte pelo pro-
cesso online.

Segundo Késsia, 
as seguintes entidades 
secundaristas estão au-
torizadas pelo Procon 
Estadual a emitir as car-
teiras neste ano: Asso-
ciação dos Estudantes 
Secundaristas da Paraíba 
(Aeso), União Paraibana 
dos Estudantes Secundá-

rios (Upes) e União dos 
Estudantes da Paraíba 
(UEP). Quanto aos es-
tudantes universitários 
a emissão das carteiras 
está sendo realizada pe-
las seguintes entidades: 
Centro Universitário da 
Paraíba (CEUO), Dire-
tório Central dos Estu-
dantes (DCE), FIP, Fadip, 
DCE-Maurício de Nassau, 
DCE-UEPB e Centro Aca-
dêmico Sobral Pinto.

Késsia salientou 
que as carteiras emiti-
das pelas entidades re-
gularizadas são válidas 
nacionalmente e têm 
modelo padronizado e 
certificação digital nos 
moldes determinados 
pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da Infor-
mação (IPI). Ela informou 
ainda que o preço das 
carteiras fica a escolha 
das entidades, mas que o 
valor não pode ultrapas-
sar os R$ 23.

Carteira estudantil 
2015 vale até hoje 

FIM DE PRAZO

Estudantes 
devem procurar 
as entidades 
credenciadas 
para solicitar 
nova carteira

O trade paraibano está 
programando uma grande 
ação de divulgação do Destino 
Paraíba no mercado de Minas 
Gerais. O evento, que será rea-
lizado no dia 28 de abril no 
Espaço Gutierrez, em parceria 
com a operadora Azul Viagens, 
braço da companhia aérea 
Azul, reunirá cerca de 60 agen-
tes de viagens. Também foram 
iniciados os preparativos para 
o voo inaugural entre Belo Ho-
rizonte e João Pessoa marcado 
para o dia 4 de junho.

De acordo com Débora 
Luna, técnica da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
a ação de marketing e apre-
sentação do potencial turístico 
da Paraíba tem como objetivo 
motivar os agentes de viagens 
mineiros a conhecerem os ro-

teiros pelo Estado, mas, acima 
de tudo, estimular as vendas 
de pacotes para João Pessoa e 
Campina Grande, também uti-
lizando como argumento os 
festejos juninos.

Nessa terça-feira (29), 
a representante da PBTur se 
reuniu com diretores da Azul 
Viagens para discutir o mode-
lo da ação de marketing, que 
contará com a participação 
da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira (ABIH) e 
da Federação do Comércio. 
Durante a apresentação do 
Destino Paraíba, haverá uma 
apresentação do grupo folcló-
rico do Sesc. O encontro acon-
teceu durante a WTM Latin 
América, em São Paulo.

WTM Latin América - A 
Paraíba está participando da 

terceira edição da WTM La-
tin América e no 43º Encon-
tro Comercial Braztoa, que 
tiveram início nessa terça-
feira (29), e terminam nesta 
quinta-feira (31). De acordo 
com Débora Luna, o espaço 
reservado para a Paraíba no 
estande da Embratur foi bas-
tante movimentado, com as 
presenças de profissionais da 
área do turismo e buyers.

Luna disse que manteve 
contatos com operadores da 
Colômbia, México e Argenti-
na. “Recebemos executivos 
do Submarino/CVC, Avianca, 
Visual e Flytour, além das vi-
sitas institucionais da Embra-
tur e os veículos de comuni-
cação Panrotas e Mercado e 
Eventos”, informou.

Além dos contatos feitos 

no espaço paraibano, a coor-
denadora de Turismo de Cam-
pina Grande, Catharine Brasil, 
esteve circulando pelo evento 
mantendo contato com diver-
sos operadores de turismo no 
sentido de reforçar a venda de 
pacotes para o São João da ci-
dade, que acontecerá de 3 de 
junho a 3 de julho.

Um dos temas enfatiza-
do pela PBTur é justamente 
a realização dos festejos ju-
ninos pela Paraíba, o carro-
chefe do período de meio do 
ano. Hoteleiros associados à 
Associação Brasileira da In-
dústria Hoteleira (ABIH-PB) 
e agências de receptivo estão 
juntos com a técnica da esta-
tal Débora Luna no espaço da 
Paraíba no estande do Minis-
tério do Turismo (MTur).

Com objetivo de dialogar 
e aproximar a sociedade civil 
e os governos municipais, está 
sendo realizada no Centro de 
Formação de Educadores,  em 
Campina Grande, a Oficina Par-
ticipativa para a elaboração do 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Pa-
raíba. A ação, que começou on-
tem e termina hoje, é uma ini-
ciativa da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
e da Secretaria Executiva de Es-
tado de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária.

O plano é elaborado pela 
Câmara Intersecretarial de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal da Paraíba (Caisan) que é 
composta por 19 por órgãos do 
governo e pelo Conselho Esta-
dual de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea), trazendo 
ações para diferentes secreta-
rias e para a sociedade. 

A secretária executiva de 
Segurança Alimentar e Eco-
nomia Solidária, Ana Paula 
Almeida, destacou as deman-
das apresentadas na oficina 
pelo poder público municipal. 
“O poder público municipal 
está apresentando demandas 
e ao mesmo tempo a gente 

está refletindo sobre as ações 
existentes no município e nas 
entidades da sociedade civil. 
Então, esses dois dias são espa-
ços para proposição e diálogos 
para a elaboração do Plano Es-
tadual”, disse. Ela também des-
tacou algumas ações que vem 
sendo implantadas no municí-
pio e no Estado pelo Governo 
da Paraíba, a exemplo de cons-
trução de cisternas, do progra-
ma pão e leite e a conservação 
das sementes por meio dos 
bancos comunitários.  O prin-
cipal desafio é a integração 
das politicas, dos órgãos e no 
pacto federativo, que é com-
posto pelos governos Muni-

cipal, Estadual e Federal. 
Já a diretora da Agência 

Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa/PB), Glaciane 
Mendes, destacou as reivin-
dicações feitas pelo segmento 
da agricultura familiar. “Uma 
das grandes reivindicações é 
a produção de alimentos sau-
dáveis, livres de contaminan-
tes, aqueles defensivos agrí-
colas vulgarmente chamados 
de agrotóxicos, que são cau-
sadores de diversos tipos de 
cânceres. Não só na Paraíba, 
mas no Brasil inteiro, o pró-
prio trabalhador rural está 
submetido a grandes causa-
dores de doenças”, afirmou.

Agentes da Azul Viagens fazem capacitação

Evento discute plano de segurança alimentar

NOVO VOO PARA PB

OFICINA PARTICIPATIVA

José Leal
Especial para a União
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3ª fase do Minha Casa, Minha 
Vida terá 2 milhões de moradias
Lançamento foi feito 
ontem pelo Governo 
Federal, em Brasília

O governo federal lan-
çou ontem a terceira etapa 
do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida para contratar mais 
2 milhões de moradias até 
2018. Segundo o Ministério 
das Cidades, nos próximos 
dois anos serão investidos 
cerca de R$ 210,6 bilhões, 
dos quais R$ 41,2 bilhões do 
Orçamento geral da União.

Esta etapa criou uma 
nova faixa de renda, chamada 
1,5, para atender a famílias 
que ganham até R$ 2.350 por 
mês, que receberão até R$ 45 
mil de subsídios. Também foi 
criado o Sistema Nacional de 
Cadastro Habitacional, a par-
tir de dados dos municípios 
e estados, e lançado o Portal 
do Minha Casa, Minha Vida 
(http://www.minhacasami-
nhavida.gov.br/) que con-
centrará informações sobre 
o programa, simulador de fi-
nanciamento, além da situa-
ção cadastral de cada família.

Nesta fase do programa, 
o teto da faixa 1 passou de R$ 
1,6 mil para R$ 1,8 mil; o da 
faixa 2, de R$ 3.275 para R$ 
3,6 mil, e o da faixa 3, de R 5 
mil para R$ 6,5 mil.

O ministro das Cidades, 
gilberto Kassab, disse que 
o programa deve beneficiar, 

até 2018, mais de 25 milhões 
de pessoas. Segundo ele, essa 
nova etapa trará mais espa-
ço e melhorias nas unidades 
e nas áreas de uso comum. 
“Haverá aumento da área de 
moradia para os imóveis da 
faixa 1 de 2 metros quadra-
dos, passando para 41 me-
tros quadrados”, disse Kas-
sab, em cerimônia no Salão 
Nobre do Palácio do Planalto, 
que contou com a participa-
ção da presidente Dilma Rou-
sseff e de representantes de 
movimentos sociais.

Lançado há sete anos, 
o Minha Casa, Minha Vida 
teve 4,2 milhões de unidades 
contratadas, sendo que 2,6 
milhões já foram entregues 
e mais de 10 milhões de pes-
soas beneficiadas, segundo o 
Ministério das Cidades. O in-
vestimento total no programa 
ultrapassa R$ 294 bilhões, de 
acordo com o governo.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Professores e coordenadores 
pedagógicos da rede estadual de 
ensino participam, em João Pes-
soa, de uma formação das bases 
específicas da área denominada 
“projeto de vida”, aplicada ao 
currículo das Escolas Cidadãs Inte-
grais (ECIs) e Escolas Cidadãs Inte-
grais Técnicas (ECITs). A iniciativa 
do Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), abrange profissio-
nais das gerências de João Pessoa, 
Campina Grande, Itaporanga, Ita-
baiana e Mamanguape. 

Ao longo dos três dias de 
formação, os participantes terão 
um aprofundamento nas duas 
variáveis que compreendem o 
“Projeto de Vida”. A primeira diz 
respeito à identidade, ou seja, 
quanto mais o jovem se conhe-
ce (experimenta suas potenciali-
dades individuais, descobre seus 
gostos e aquilo que sente prazer 
em fazer), maior será sua capa-
cidade de elaborar seu projeto. 
A segunda é o conhecimento da 
realidade. Quanto mais o jovem 
conhece a realidade em que está 
inserido, compreende o funcio-
namento da estrutura social. 
Tanto com seus mecanismos de 
inclusão e exclusão, quanto com 
os limites e possibilidades aber-

Professor participa de formação
“Projeto de Vida”

Lançado há sete 
anos, o Minha 
Casa, Minha Vida 
teve 4,2 milhões 
de unidades con-
tratadas. 2,6 
milhões já foram 
entregues

Professores e coordenadores pedagógicos participam do “Projeto de Vida” para ECIs e ECITs

tas pelo sistema na área em que 
pretendem atuar. 

De acordo com o gerente 
operacional de acompanhamento 
do Ensino Médio da SEE, Herbert 
Gomes, a formação é de grande 
importância para os professores 
e coordenadores, porque serve 
como renovação do discurso que 
está sendo aplicado em sala de 
aula, para que, assim, todos usem 
uma linguagem comum, compar-
tilhando ideias e experiências. “O 
projeto de vida é o principal pi-
lar das Escolas Cidadãs Integrais 

e Cidadãs Integrais Técnicas, pois 
busca refletir sobre as múltiplas 
dimensões que integram as iden-
tidades do jovem, nessa etapa do 
aprendizado”, disse. 

Para a professora Maria da 
Conceição Queiroga de Araruna, 
da Escola Francelino de Alencar 
Neves, que fica em Itaporanga, a 
formação ajuda a melhorar, ainda 
mais, o currículo escolar. “É tudo 
muito novo e precisamos sempre 
nos encontrar, debater e ajudar 
os nossos alunos a lidar com essa 
nova realidade de mundo”, falou. 

Foto: Max Brito/Secom-PB

Manifestações em 
favor da presiden-
te Dilma Rousseff e 
contra o que conside-
ram golpe [a ameaça 
de impeachment da 
governanta petista] 
acontecem em todo o 
Brasil, hoje. Em João 
Pessoa, o ato aconte-
ce no Ponto de Cem 
Réis às 18h. Em Cam-
pina Grande, por sua 
vez, a manifestação 
terá início às 15h e a 
concentração será na 
Praça Clementino Pro-
cópio, no centro da ci-
dade. Os atos deverão 
reunir movimentos so-
ciais, sindicais, artistas 
e lideranças políticas. 
Outro município pa-
raibano contemplado 
pelas jornadas nacio-
nais de manifestações 
será Cajazeiras.

Participantes 
Em João Pessoa, o 

evento criado no fa-
cebook, denominado 
“Ato Político Cultural 
- Artistas na rua Con-
tra o Golpe e Pela De-
mocracia”, conta com 
a confirmação de mais 
de 1,4 mil pessoas e 
mais de 500 interes-
sados. A descrição do 
evento ainda enumera 
como outras pautas a 
defesa do pré-sal brasi-

leiro, a saída de Cunha 
da presidência da Câ-
mara dos Deputados, 
uma nova política eco-
nômica no País e a não
-retirada de direitos 
dos trabalhadores.

“Vivemos o mo-
mento de enormes de-
safios de nossa histó-
ria, em que os setores 
mais atrasados amea-
çam retirar as prin-
cipais conquistas do 
povo brasileiro, desde a 
constituição de 88 aos 
recentes avanços do úl-
timo período, que po-
dem estar com os dias 
contados. Há visivel-
mente uma grande arti-
culação entre forças ex-
ternas (Estados Unidos 
da América), a grande 
mídia, o Judiciário, e se-
tores conservadores do 
parlamento represen-
tados pelos partidos de 
direita, na tentativa de 
golpear a democracia 
e esses avanços sociais 
através de uma campa-
nha de impedimento 
da presidente Dilma, 
sem a menor base le-
gal ou qualquer acusa-
ção comprovada, tudo 
isso, tendo como pano 
de fundo as eleições de 
2018”, diz a descrição 
do evento.

Os atos estão sendo 
organizados em nível 
nacional pela Frente 
Brasil Popular e Frente 
Povo Sem Medo.

PB realiza atos hoje  
em três municípios

Pró-dilma
Paraíba participa 
da conferência

Uma delegação da Paraíba, composta 
por cinco pessoas e formada por jovens do 
meio rural, e a representação do Governo 
do Estado, por meio da Secretaria Executiva 
de Juventude, participaram até ontem da 
Conferência Nacional Temática de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para Juventude, 
em Brasília, realizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. A etapa temática 
faz parte da preparação para a 2ª Conferência 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (2ª Cnater), um evento do MDA .

Curtas

Hemocentro 
combate o Aedes

O Hemocentro da Paraíba realizou, 
ontem, o Dia “D” de mobilização e combate 
ao Aedes aegypti. A ação faz parte do 
cronograma estabelecido para a procura de 
possíveis criadouros do mosquito. Liderados 
pela coordenadora da Higienização, Silmara 
Alves, os funcionários estiveram nos setores 
internos e suas dependências, fazendo a 
limpeza de locais que podem acumular água 
e recolhendo copos descartáveis e objetos 
que se transformam em zonas adequadas 
para criadouros do mosquito.

Juliano Moreira 
promove exposição

Inclusão social, integração e 
humanização são alguns dos objetivos do 
Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira por 
meio de diversas ações que vem promovendo 
junto aos seus pacientes. Uma delas é 
proporcionar a participação deles em feiras de 
artesanato realizadas por órgãos do Governo 
do Estado. Atualmente, participam da 5ª 
Feira de Mulheres Artesãs, de 30 municípios 
paraibanos, promovida pelo Cendac, no pátio 
da PBTur, na capital, até hoje.

Médicos de 
João Pessoa 
terão gratificação 
incorporada

O Plenário da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) votou, na sessão or-
dinária, 15 matérias oriun-
das do Executivo pessoense, 
sendo 14 vetos e um Projeto 
de Lei Complementar (PLC). 
Este último, aprovado por 
unanimidade pelos parla-
mentares, tem como objetivo 
principal permitir a incorpo-
ração, para fins de aposenta-
doria, de gratificação salarial 
para médicos que atuam na 
capital paraibana. As emen-
das propostas à matéria 
pelo vereador Lucas de Brito 
(PSL) não foram acatadas.

O PLC 40/2016 alte-
ra a Lei Complementar nº 
51/2008, criando a Re-
presentação por Atividade 
Médica (RAM) e regras de 
incorporação dessa gratifi-
cação para fins de aposenta-
doria. Segundo a proposta da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), conforme a 
jornada semanal de trabalho 
e o tempo de serviço efetiva-
mente prestado na Rede Mu-
nicipal de Saúde, os médicos 
podem ter de 20% a 70% do 
total desse benefício incor-
porado permanentemente 
aos seus salários. 

Em mensagem envia-
da ao Legislativo Municipal, 
o prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) explicou que a matéria 
visa a substituir a Gratifica-
ção de Desempenho de Pro-
dução (gDP) por uma rubri-
ca permanente, a RAM, que 
integre a remuneração dos 
profissionais e, no futuro, 
implique reflexo progressivo 
em suas aposentadorias. 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia 
de Meio Ambiente, conse-
guiu identificar e localizar os 
responsáveis pelo incidente 
envolvendo um tubarão na 
Praia do Amor, no Município 
do Conde-PB. O fato acon-
teceu no feriado da Semana 
Santa e um vídeo postado 
nas redes sociais, feito por 
um cinegrafista amador, 
constata o momento em que 
um tubarão é arrastado vivo 
pela cauda de dentro do mar 
até a areia.

Segundo o delegado 
Ragner Magalhães, titular da 
Delegacia do Meio Ambien-
te, ficaram comprovadas a 

partir das investigações do 
caso, as participações de Ro-
zinaldo Pereira de Souza, 51 
anos, Pedro Sérgio Dias de 
Oliveira Junior, 32 anos, e 
Jonildo Rodrigues de Souza, 
51 anos. Eles são os homens 
que aparecem no vídeo ar-
rastando o tubarão até a 
areia da praia.

Ainda segundo a autori-
dade policial, os pescadores 
e os homens identificados 
no vídeo, informaram que, 
na verdade, o animal era um 
tubarão-macho e que aquele 
peixe pequeno não era filho-
te, mas sim um “peixe-pio-
lho”, também chamado de 
rêmoras.

Identificados homens 
envolvidos no caso

inCidente Com tubarão

Feliphe Rojas
Especial para A União

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), em parceria 
com a Universidade federal 
da Paraíba (UfPB), por meio 
do programa “Espaços para a 
formação do Professor de Lín-
gua Inglesa” (Efopli), e com o 
Consulado geral dos EUA em 
Recife está oferecendo o curso 
de Inglês “Professional Deve-
lopment for English Teachers 
2016” para os professores da 
rede estadual da Paraíba. As 
inscrições são gratuitas e vão 
até a segunda-feira (4). As va-
gas são limitadas.

Os interessados devem 

enviar um e-mail para efopli@
gmail.com com o assunto “Pro-
fessional Development for En-
glish Teachers 2016”, conten-
do no corpo do e-mail o nome 
completo do professor, número 
do CPf, telefone para contato e 
em anexo, um comprovante da 
profissão ‘professor de inglês’.

O pré-requisito para par-
ticipação é o curso exclusivo 
para professores de Inglês na 
Paraíba. O curso acontece de 
5 de abril a 21de junho, todas 
as terças, das 19h às 21h30, na 
sala 503 do CCHLA, da Univer-
sidade federal da Paraíba.

Educadores do Estado 
poderão se inscrever

Curso de inglês gratuito



Maduro afirma que não 
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aprovada na Venezuela
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CCJ aprova regras de precatórios

Novas regras para o pa-
gamento de precatórios fo-
ram aprovadas ontem pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado. Os 
precatórios são requisições 
de pagamento expedidas 
pelo Judiciário para cobrar 
de municípios, estados ou da 
União a liquidação de valores 
devidos após condenação ju-
dicial definitiva.

Os três entes públicos, 
segundo o Conselho Nacio-
nal de Justiça, acumulavam, 
em junho de 2014, uma dí-
vida de R$ 97,3 bilhões em 
precatórios emitidos pelas 
Justiças estadual, federal e 
trabalhista.

O texto da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 159/2015, já aprova-
do na Câmara, prevê que os 
precatórios a cargo de esta-
dos, do Distrito Federal (DF) 
e de municípios, pendentes 
até 25 de março de 2015, e 
aqueles a vencer até 31 de 
dezembro de 2020, poderão 
ser pagos até 2020, dentro 
de um regime especial que 
permite o aporte de recursos 
limitados a 1/12 da receita 

Aprovado na Câmara, o 
texto da PEC agora vai 
à votação pelo plenário 

Decisão Do senADo

Karine Melo
Da Agência Brasil

corrente líquida.
No prazo de cinco anos, 

previsto na PEC, pelo menos 
50% dos recursos para pre-
catórios serão destinados ao 
pagamento das dívidas em 
ordem cronológica de apre-
sentação. A exceção a essa 
ordem é a preferência para 
os precatórios relacionados 
a créditos alimentares, quan-
do os beneficiários tiverem 
60 anos ou mais, e forem 
portadores de doença grave 
ou pessoas com deficiência. 
Entretanto, o valor será limi-
tado a três vezes o da requisi-
ção de pequeno valor (débito 
dos governos pago direta-
mente sem precatório).

Após aprovação do rela-
tório favorável a proposta do 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), a PEC seguirá 
para deliberação do plená-
rio, em dois turnos de vota-
ção. Anastasia lembrou que 
o artigo da Constituição que 
regula o sistema de precató-
rios é o mais emendado de 
todo o texto constitucional.

“Essa evidência mostra, 
até agora, a insuficiência dos 
esforços legislativos para 
erigir um sistema praticável, 
equilibrado e eficaz para o 
tratamento dos problemas 
que assombram o modelo 
constitucionalizado de pa-
gamento de débitos judiciais 
por entes federativos”, disse, 
em seu parecer.

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio de Mello, dis-
se ontem que o processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff pode “trans-
parecer como golpe” se não 
houver fato jurídico para jus-
tificar o impedimento.  

De acordo com o minis-
tro, o eventual afastamento 
de Dilma não vai resolver a 
crise política instalada no 
País. O ministro conversou 
com jornalistas na tarde des-
sa quarta-feira, antes da ses-
são do Supremo.

Marco Aurélio repercu-
tiu a declaração da presiden-

te Dilma durante cerimônia 
de lançamento da terceira 
fase do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, no Palácio 
do Planalto, na manhã de on-
tem. No evento, Dilma reafir-
mou que o processo de impe-
achment aberto contra ela na 
Câmara dos Deputados é gol-
pe porque não há crime de 
responsabilidade. O ministro 
é primo do ex-presidente 
Fernando Collor, que sofreu 
impeachment em 1992.

“Acertada a premissa, 
ela tem toda razão. Se não 
houver fato jurídico que res-
palde o processo de impedi-
mento, esse processo não se 
enquadra em figurino legal 
e transparece como golpe. 
Agora, precisamos aguardar 

o funcionamento das institui-
ções. Precisamos nesta hora 
é de temperança. Precisamos 
guardar princípios e valores 
e precisamos ter uma visão 
prognóstica”, disse o ministro.

Para Marco Aurélio, o 
eventual afastamento da pre-
sidente não vai resolver a cri-
se política. “Nós não teremos 
a solução e o afastamento 
das mazelas do Brasil apean-
do a presidenta da Repúbli-
ca. O que nós precisamos, na 
verdade, é de entendimento, 
de compreensão e de visão 
nacional”, argumentou. 

No entendimento do 
ministro, se o Congresso de-
cidir, durante o processo de 
impeachment, que a presi-
dente cometeu crime de res-

ponsabilidade o STF poderá 
discutir o caso.

“O judiciário é a última 
trincheira da cidadania. E 
pode ter um questionamen-
to para demonstrar que não 
há fato jurídico, muito em-
bora haja fato político su-
ficiente ao impedimento. E 
não interessa, de início, ao 
Brasil apear esse ou aquele 
chefe do Executivo nacional 
ou estadual. Porque, a meu 
ver isso gera até mesmo 
muita insegurança. O ideal 
seria o entendimento entre 
os dois poderes, como pre-
conizado pela Carta da Re-
pública, pela Constituição 
Federal para combater a cri-
se que afeta o trabalhador”, 
concluiu Marco Aurélio.

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil

O ministro do STF, Marco Aurélio de Mello,  disse que o eventual afastamento de Dilma não vai resolver a crise política instalada no País

Impeachment sem respaldo jurídico
transparece como golpe, diz ministro 

cRise PoLÍticA

André Richter
Da Agência Brasil 

No ofício que enviou ao 
Supremo Tribunal Federal 
para explicar porque mandou 
grampear o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
porque deu publicidade aos 
áudios, o juiz federal Sérgio 
Moro, da Operação Lava Jato, 
cravou que o petista quis “in-
timidar” e “obstruir” as inves-
tigações das quais era alvo.

Para o magistrado, a 
conduta de Lula pode “con-
figurar crime de obstrução 
à Justiça” - tipificado na Lei 
12.850/13, que define orga-
nização criminosa.

“Mesmo sem eventual 
tipificação, condutas de obs-
trução à Justiça são juridica-
mente relevantes para o pro-
cesso penal porque reclamam 
medidas processuais para 
coartá-las”, anotou o juiz.

Moro transcreveu, na 
peça de 30 páginas, doze in-
terceptações telefônicas da 
Polícia Federal anexadas aos 
autos da Operação Aletheia, 
desdobramento da Lava Jato 
que pegou Lula e a ele atribui 
a propriedade do sítio Santa 
Bárbara, em Atibaia (SP) - o 
que é negado veementemente 
pela defesa do petista.

O juiz chamou a atenção 
para um grampo em especial, 
no qual Lula disse a seu in-
terlocutor “eles têm que ter 
medo”, em referência aos in-
vestigadores que vasculham 
sua vida. Para Moro, o ex-pre-
sidente fez tal afirmação “sem 
maiores pudores”.

“Não se trata de uma afir-
mação que não gere naturais 
receios aos responsáveis pelos 
processos atinentes ao esque-

ma criminoso da Petrobras. 
Entendeu este Juízo que, nesse 
contexto, o pedido do Ministé-
rio Público Federal de levan-
tamento do sigilo do processo 
se justificava exatamente para 
prevenir novas condutas do 
ex-presidente para obstruir a 
Justiça, influenciar indevida-
mente magistrados ou inti-
midar os responsáveis pelos 
processos atinentes ao esque-
ma criminoso da Petrobras. 
O propósito não foi, portanto, 
político-partidário.”

Um grampo que Moro 
transcreve pegou Lula com o 
ministro Nelson Barbosa, da 
Fazenda. O ex-presidente de-
monstra contrariedade com 
a ação da Receita no Instituto 
Lula e na LILS Eventos e Pa-
lestras. Aparentemente, ele su-
gere ao ministro que cobre do 
Fisco investigações em emisso-
ras de TV e até na fundação do 
adversário político Fernando 
Henrique Cardoso, do PSDB.

“O ex-presidente contatou 
o atual ministro da Fazenda 
buscando que este interferisse 
nas apurações que a Receita 
Federal, em auxílio às investi-
gações na Operação Lava Jato, 
realiza em relação ao Instituto 
Lula e a sua empresa de pales-
tras. A intenção foi percebida, 
aparentemente, pelo ministro 
da Fazenda que, além de ser 
evasivo, não se pronunciou 
acolhendo a referida solicita-
ção”, destaca Moro.

Para o juiz, “em princí-
pio, não se pode afirmar que 
o referido diálogo intercep-
tado não teria relevância ju-
rídico-criminal e, se tem, não 
se pode afirmar que a divul-
gação afronta o direito à pri-
vacidade do ex-presidente”.

Lula tentou obstruir as 
investigações, diz Moro
Da Agência Estado

Da Agência Estado

Secretário da CNBB 
vê intolerância no País

Projeto de lei dificulta
a prescrição de penas

instABiLiDADe

Em meio à instabilidade 
política e econômica e as ma-
nifestações de rua que mar-
cam 2016, o secretário-geral 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), dom 
Leonardo Ulrich Steiner, dis-
se ao presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, que vê “um cenário de 
crescente intolerância se ins-
talando no País”. O encontro 

ocorreu na terça-feira (29), 
no gabinete do ministro.

O bispo externou a preo-
cupação da Igreja “com o cená-
rio político e social que o País 
enfrenta”.  Na audiência, o se-
cretário-geral da CNBB alertou 
para “evidências de maior ris-
co à liberdade de expressão e 
manifestação”. Dom Leonardo 
vê “a necessidade do empenho 
das instituições e autoridades 
em medidas que levem à pro-
moção da paz social e evitem a 
produção de conflitos”. 

Os senadores da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovaram ontem um 
projeto que dificulta a prescri-
ção de penas. A proposta alte-
ra as regras previstas no Có-
digo Penal para a prescrição, 
que é a perda da possibilidade 
de o Estado punir algum acu-
sado por ter praticado um cri-
me em razão do tempo trans-
corrido desde o cometimento 
do delito.

 Por ter passado em cará-

ter terminativo, o texto segui-
rá diretamente para a Câmara, 
exceto se ocorra recurso para 
ser apreciado em plenário.

 Uma das principais ino-
vações da proposta, apresen-
tada pelo senador Álvaro Dias 
(PV-PR), é a que interrompe 
o prazo prescricional quando 
o Ministério Público ofere-
cer uma denúncia contra um 
determinado acusado. Pela 
legislação atual, esse prazo 
só é congelado quando o juiz 
acolher a denúncia - o que, 
segundo o autor da proposta, 
pode demorar a ocorrer.

Ricardo Brito
Da Agência Estado
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A elite e o Golpe
Toda sociedade, em qualquer momento da história, 

é caracterizada pela existência de uma elite, independente 
da orientação ideológica, paixão política, a verificação da 
existência de uma elite em qualquer sociedade é um dado de 
fato, não um juízo de valor. Não existe registro histórico de 
uma sociedade sem uma elite, até comunidades “primitivas” 
que viviam de coleta e pesca tiveram sua elite, alguma forma 
de liderança. Essa constatação de fato, a existência de uma 
elite em qualquer sociedade é que produz o subsequente 
juízo de valor. Pensar uma sociedade sem elite é como pensar 
em um corpo sem cabeça, é pensar em uma sociedade 
inorgânica, caótica, autodestrutiva; assim, a elite exerce um 
papel orgânico em qualquer sociedade, ela se faz necessária 
para dirigir os destinos, definir metas, racionalizar as ações 
do corpo social. Deste modo, o juízo de valor que recai sobre 
uma elite não é quanto a sua existência ou inexistência, mas 
se ela é boa ou ruim. Se o fundamento de existência da elite 
é orgânico- conferir racionalidade ao corpo social- uma elite 
será boa quando conferir racionalidade e desenvolvimento 
saudável a uma sociedade; e ruim quando não o fizer. 
E o capital da elite nesse seu fundamento orgânico é a 
sua exemplaridade, quanto mais exemplar for uma elite, 
melhor e mais saudável será uma sociedade. Assim, é pela 
exemplaridade, entenda-se virtude moral e intelectual, que a 
elite conduz, puxa toda uma sociedade. A exemplaridade da 
elite promove uma evolução qualitativa de toda a sociedade, 
pois a não-elite (o povo) tende a imitá-la e reproduzi-la. 

Quando o atual governo denuncia o “Golpe” das elites 
que não aceitam um governo popular e de esquerda, a 
indagação que fica é: de qual elite a elite que governa há 
14 anos está falando?! Quem governa e dirige os destinos 
da nação brasileira em seu quarto mandato sucessivo, 
não pode acusar a elite e culpá-la pelo “desgoverno”, 
excluindo-se do conceito de elite e se eximindo de qualquer 
responsabilidade pela crise política. A cúpula petista, 
Lula, Dilma e todo seu estafe (staff) são a elite política há 
bastante tempo, logo responsáveis diretos pelos acertos e 
erros da direção política do país nos últimos 14 anos. 

A palavra “Golpe” remete à ruptura institucional, ou 
seja, os conflitos não passam mais pela via institucional, 
resolvem-se por outra via, a via não institucional da violência. 
Assim, o “Golpe” se caracteriza pela violência e ausência do 
diálogo. Pelo que se vê no Brasil, com a operação Lava Jato, a 
atuação da Polícia Federal em diversas operações, a atuação do 
Ministério Público Federal, custus legis da ordem pública e a 
atuação independente do Poder Judiciário, as instituições estão 
cumprindo suas atribuições e competências constitucionais. 
A democracia não sofre ameaça de ruptura na medida em 
que ela institucionaliza o conflito, o que seria de se estranhar 
é se ela não o fizesse, pois o conflito se resolveria em outra 
arena: a não institucional (violência). Assim, a democracia se 
caracteriza por ser o regime político que institucionaliza o 
conflito, equacionando-o por uma codificação institucional, aí 
reside a sua racionalidade (comunicativa). A política que pode 
ou não ser democrática, por sua vez não tem nos valores e fins 
suas categorias determinantes, valores e fins são capitais na 
filosofia e religião, a política centra sua lógica em “pessoas” e 
“meios”, em outras palavras: o poder. 

Assim, a elite que governa em seu quarto mandato 
sucessivo (em um Estado que adota a forma de governo 
republicana que se caracteriza pelo rodízio no poder) ao 
denunciar o “Golpe” das elites conservadoras e refratárias 
às políticas de inclusão social, lança mão de um recurso 
retórico no curso da institucionalização do conflito político 
(o processo de impeachment é só um deles, há vários em 
curso, como a ação de impugnação do mandato Dilma/Temer 
no TSE, os processos judiciais da Lava Jato que investigam 
o que configura o maior esquema de corrupção mundial da 
história moderna, por exemplo). Não podemos esquecer que 
a retórica nasce junto com a democracia, assim quando a elite 
política que governa o país há 14 anos denuncia o Golpe, ela 
usa um expediente retórico dentro do jogo político, um jogo 
que gira em torno do poder. A retórica do Golpe, vociferada 
pela elite petista e seu estafe de seguidores, simpatizantes e 
apoiadores, está a serviço de uma elite que não quer perder o 
poder, a capacidade de determinar os rumos, os destinos das 
outras pessoas que não são a elite dirigente. A questão que 
se coloca é: (I) a elite que denuncia o Golpe o faz para desviar 
o foco de sua falta de exemplaridade, a virtude moral e 
intelectual que ela não foi capaz de exibir para promover uma 
efetiva melhora da sociedade a que ela se propôs dirigir?! 
Ou (II) a retórica do Golpe, significa: se perdermos nosso 
poder pela via institucional do impeachment, teremos um 
subterfúgio para mobilizarmos forças para reavê-lo pela via 
não institucional da violência.(?!)

Se o que legitima (consenso institucionalizado) uma elite 
é a sua exemplaridade moral e intelectual, a elite que está no 
poder e luta por ele não é revestida de legitimidade, os fatos 
que pululam evidenciam que a elite política e empresarial 
brasileira não é nada exemplar, que seu corpo social reproduz 
os mesmos vícios, com uma agravante, o povo brasileiro, a não 
elite, ostenta a marca criminosa de mais de 50 mil assassinatos 
por ano, não é absurdo concluir que temos uma elite corrupta 
e um povo violento, essa marcha rumo ao colapso social só 
pode ser enfrentada quando a elite recuperar sua legitimidade, 
o povo, sua saúde orgânica e isso só será possível pela via 
compulsória da racionalidade institucional.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Conselho de Ética da Câmara indica 
lista de testemunhas contra Cunha
Plano de trabalho vai ser 
conduzido nos próximos 
quarenta dias úteis

O relator do processo 
de investigação sobre o pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), no Conse-
lho de Ética, deputado Mar-
cos Rogério (DEM-RO) deu 
início ontem a uma nova fase 
da representação contra o 
peemedebista. Ao anunciar 
o plano de trabalho que será 
conduzido nos próximos 40 
dias úteis, Rogério indicou a 
lista de testemunhas e docu-
mentos solicitados.

Entre os nomes a serem 
ouvidos pelo relator, estão o 
doleiro Alberto Youssef e os 
empresários Júlio Camargo, 
Leonardo Meireles, o opera-
dor Fernando Soares, o baia-
no, além de Eduardo Musa 
e João Henriques. O relator 
lembrou que já foram ado-
tadas providências para que 
o conselho receba informa-
ções e dados de processos 
que correm contra Cunha no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e na Procuradoria Geral 
da União (PGR), incluindo o 
conteúdo das delações pre-
miadas, e do Banco Central 
(BC), que tratam de crimes de 
evasão de divisa e lavagem de 
dinheiro.

“Com a chegada dos do-
cumentos do BC, STF e PGR, 
novas testemunhas podem 
ser incluídas”, disse Rogério, 
lembrando que também pode 
dispensar outras, se conside-
rar que não é necessário, e 
para dar mais celeridade ao 
processo. O parlamentar dis-
se que pode convidar Ricardo 
Pernambuco e Ricardo Per-
nambuco Júnior para prestar 
depoimento, além do próprio 
representado.

“Iniciamos a fase mais 
importante do processo, que 
é o encontro com fatos, busca 
de provas e contra-provas. Se 
há fatos, iniciamos a investi-
gação. O esclarecimento in-
teressa à sociedade e ao Par-
lamento. Punir ou não, será 
consequência do que for apu-
rado”, disse. Rogério também 
lembrou que a Mesa da Câ-
mara, os representantes e o 
próprio representado podem 
requerer juntada de docu-
mentos até o fim do processo 
de instrução.

Tensão
A reunião foi aberta sob 

tensão em relação ao projeto 
de resolução (133/16) apro-
vado ontem pela Mesa da 
Casa, que altera o regimento 
interno para modificar a pro-
porcionalidade na composi-
ção das comissões, levando 
em conta a janela partidária, 
encerrada no último sábado 
(19). A proposta, que ainda 
dependeria de votação em 
plenário, iria alterar, inclusi-
ve vagas em colegiados que 
têm o comando eleito, como 
o Conselho de Ética. Enquan-
to Marcos Rogério evitou en-
trar na polêmica, Araújo, que 
manifestou diversas críticas à 
medida, anunciou que o texto 
estava sendo alterado.

Opositores de Cunha 
alertaram que a medida é 
uma manobra para modificar 
a composição do colegiado e 
tentar evitar a aprovação do 
pedido de cassação do man-
dato de Cunha. No ofício de 
envio do texto para plenário, 
está a informação que a Mesa, 
composta por oito titulares, 
aprovou por unanimidade.

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

Dilma disse que para impeachment ser correto, a Constituição exige caracterização do crime de responsabilidade

A presidente Dilma 
Rousseff voltou a afirmar 
ontem que o processo de 
impeachment aberto contra 
ela na Câmara dos Deputa-
dos é golpe porque não há 
crime de responsabilidade, 
apesar de o instrumento 
jurídico estar previsto na 
Constituição.

“É absolutamente má-
fé dizer que, por isso, todo 
impeachment está correto. 
Para estar correto, a Cons-
tituição exige que se carac-
terize crime de responsabi-
lidade. Impeachment sem 
crime de responsabilidade 
é golpe. Não adianta fingir 
que nós estamos discutin-
do em tese o impeachment. 
Estamos discutindo um im-
peachment muito concreto 

e sem crime de responsabi-
lidade”, disse.

Dilma fez a declaração 
durante cerimônia de lan-
çamento da terceira fase do 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, no Palácio do Pla-
nalto. Aos gritos de “Não vai 
ter golpe”, representantes 
de movimentos sociais pre-
sentes à solenidade se mani-
festavam contra o processo 
de impeachment na Câmara 
dos Deputados.

Eles também gritaram 
palavras de ordem contra o 
vice-presidente da Repúbli-
ca e presidente do PMDB, 
Michel Temer, o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
e o juiz federal Sérgio Moro, 
chamando-os de “golpistas”.

Por aclamação, o Di-
retório Nacional do PMDB 
decidiu anteontem deixar a 

base aliada do governo da 
presidente Dilma Rousseff. 
A decisão foi anunciada pelo 
senador Romero Jucá (RR), 
vice-presidente da legenda, 
que substituiu o presiden-
te nacional do partido. O 
PMDB também decidiu que 
os ministros do partido de-
verão deixar os cargos. Par-
ticiparam da reunião mais 
de 100 membros do Diretó-
rio Nacional do PMDB.

Os ministros da Saúde, 
Marcelo Castro, e da Agri-
cultura, Kátia Abreu, filia-
dos ao PMDB, estavam pre-
sentes na cerimônia, mas 
não comentaram sobre suas 
situações no governo. Líde-
res peemedebistas conside-
ram o dia 12 de abril como 
data limite para a entrega 
dos cargos do partido no 
governo, inclusive os seis 
ministérios.

“Impeachment sem crime de 
responsabilidade é golpe”

DILmA reAFIrmA:

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

O ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Celso Pansera, disse on-
tem que o governo buscará a auto-
rização para venda e legalização da 
fosfoetanolamina como suplemento 
alimentar. “Nossa proposta é que seja 
legalizado como suplemento alimen-
tar para tirar a substância do mercado 
paralelo. Que ganhe as prateleiras das 
farmácias e lojas especializadas”, disse 
ele, sobre a substância que ficou co-
nhecida popularmente como a “pílula 
do câncer”.

“Se a substância vier a ser suple-
mento, ela não substitui nenhum 
tratamento médico e medicamentos 
já com eficácia comprovada contra a 
doença”, ressaltou o ministro.

Essa recomendação será feita por-
que o composto produzido pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) não é 
tóxico, segundo Pansera. Ele afirmou 
que, como há demanda da população 

pela legalização da substância, o me-
lhor caminho é autorizar sua venda 
como suplemento alimentar até que 
se concluam as pesquisas que investi-
gam sua eficácia contra o câncer.

“As pessoas estão consumindo 
essa pílula, não sei de onde, não sei 
como, e isso está mitificando a subs-
tância. Existem defesas apaixonadas 
contra e a favor. Existe lei aprovada, 
veja a dimensão. O nosso objetivo é 
jogar a luz da ciência sobre o fato”, 
disse.

O ministro se reuniu na manhã de 
ontem com parlamentares e pesquisa-
dores para tratar do tema e disse que 
vai encaminhar a recomendação tan-
to para o Congresso Nacional quanto 
para a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Ele informou que 
a Anvisa investigou o que há sobre a 
fosfoetanolamina pelo mundo e não 
existe solicitação de patente e nem 
estudos em aberto com a substância, 
seja como alimento, suplemento ali-
mentar ou medicamento.

Governo vai recomendar 
uso da pílula do câncer

COmO supLemeNTO ALImeNTAr

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil
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Maduro se nega a promulgar Lei 
da Anistia aprovada na Venezuela

O presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
reiterou que não vai pro-
mulgar a Lei de Anistia, 
aprovada pelo Parlamento, 
onde a oposição ao governo 
tem maioria, por conside-
rar que ela tem como obje-
tivo proteger criminosos.

“Estão aprovando uma 
lei para proteger assassi-
nos, criminosos, narcotra-
ficantes e terroristas”, disse 
Maduro, acrescentando que 
leis para amparar terroris-
tas e criminosos não passa-
rão. “Por aqui não passam, 
façam o que fizerem”.

O chefe de Estado ve-
nezuelano fez o comentário 
durante encontro, trans-
mitido obrigatoriamente 
pela rádio e televisão, com 
trabalhadores do setor de 
educação no Palácio Pre-
sidencial de Miraflores, no 
dia em que a Assembleia 
Nacional discutiu a lei.

A ordem do dia do ple-

Da Agência Lusa

nário foi alterada para re-
tomar o debate do projeto 
de Lei de Anistia, aprovado 
em fevereiro. A discussão 
foi iniciada sob críticas da 
bancada chavista (leal ao 
governo), que qualificou 
o projeto como “lei de am-
nésia criminal”.

“Esta lei pretende 
lançar as bases da recon-
ciliação nacional”, afir-
mou a deputada Delsa So-
lórzano, durante o debate 
de votação de cada um 
dos 29 artigos do proje-
to. O texto prevê a liber-
tação de 76 prisioneiros 
políticos e a anistia de 
centenas de venezuelanos 
“perseguidos e exilados” 
devido à sua oposição ao 
poder chavista, que dirige 
a Venezuela há 17 anos, 
declarou a deputada.

A lei pretende be-
neficiar principalmente 
um grupo detido duran-
te os protestos contra o 
presidente da Venezuela, 
no início de fevereiro de 
2014, liderado por Leo-
poldo López, condenado 
a quase 14 anos de prisão 
pela violência ocorrida 
em um desses dias.

O presidente disse que o
Parlamento aprovou uma 
lei para proteger criminosos 

Larnaca - Um tribunal 
do Chipre ordenou a deten-
ção por oito dias do homem 
egípcio que admitiu ter se-
questrado um voo domésti-
co da EgyptAir e forçado o 
desvio dele para a ilha amea-
çando a tripulação com um 
cinto de explosivos falsos. 
O promotor de polícia do 
Chipre, Andreas Lambria-
nou, afirmou que o suspeito, 
identificado como Seif Eddin 
Mustafa, de 59 anos, enfren-
ta acusações de sequestro, 
posse ilegal de explosivos e 
ameaça de violência.

A juíza Maria Loizou dis-
se ter considerado o pedido 
da polícia pela detenção má-
xima, de oito dias, necessá-
rio por causa dos receios de 
que o suspeito fuja e porque 
ele admitiu ter sequestrado o 
avião em um depoimento vo-
luntário à polícia.

Segundo Lambrianou, 
após ser preso Mustafa de-
clarou: “O que alguém deve 
fazer quando não vê a mu-
lher e os filhos há 24 anos e 
o governo egípcio não deixa?” 
Uma fonte da Promotoria ge-
ral do Egito, que falou sob 
condição de anonimato, disse 
que não existe proibição de 

viagem para Mustafa. O Mi-
nistério do Interior do Egito, 
por sua vez, afirmou que ele 
tem um longo histórico cri-
minal e concluiu uma pena 
de um ano preso em março 
do ano passado.

Autoridades do Chipre 
avaliaram Mustafa como 
“psicologicamente instável” 
depois de uma lista bizarra 
de demandas que ele fez aos 
negociadores para encerrar 
o sequestro, que incluíram a 
entrega de uma carta a sua 
ex-esposa cipriota na qual 
ele pedia a libertação de 63 
mulheres dissidentes pre-
sas no Egito.

Lambrianou afirmou 
que nenhum explosivo foi 
encontrado no cinto que 
Mustafa carregava, com 
exceção de um recipiente 
com um líquido não iden-
tificado. A polícia também 
encontrou líquido suspei-
to na mala do passageiro, 
além de vários documentos 
escritos em arábico.

O promotor também 
informou que autoridades 
do Chipre pedirão ajuda da 
Interpol para determinar 
como o suspeito conseguiu 
passar pela segurança do 
aeroporto com um cinto de 
explosivos falsos.

O sequestrador do avião da EgyptAir, Seif Eddin Mustafa, faz o sinal da vitória após deixar tribunal de Larnaca,  no Chipre

Homem que sequestrou avião para 
ver a ex-mulher fica preso por 8 dias

CHIPRE

Da Agência Estado

Do Portal EBC 
Da Agência Estado

Da Agência Lusa

Arqueólogos descobrem
40 sepulturas de faraós

Uma missão de arqueó-
logos suecos descobriu um 
conjunto de 40 sepulturas 
com ossadas que datam 
da 18ª dinastia faraônica 
(1295-1186 a.C.), na cida-
de monumental de Asuán, 
no Sul do Egito. À dinastia 
18ª pertencem alguns dos 
faraós mais relevantes e 
conhecidos, como Tutmosis 
I, Hatshepsut, Akenatón e 
Tutankamon.

O diretor do Departa-
mento de Egiptologia do Mi-
nistério das Antiguidades, 
Mohamed Afifi, destacou 
ontem, em declarações à 
agência espanhola EFE, a im-
portância da descoberta dos 
ossos de homens, mulheres e 
crianças de diversas idades, 

nas montanhas Al Silsila.
“Sem ter em conta a 

quem pertencem, esta des-
coberta revela a presença 
de atividade humana nesta 
zona”, destacou Afifi, que in-
dicou que rapidamente será 
determinada a identidade 
dos enterrados.

As sepulturas, situadas 
na margem oriental do Rio 
Nilo, estão esculpidas em ro-
cha, têm passadiços escava-
dos no solo e uma ou duas sa-
las quadradas sem inscrições 
nos muros.

Alguns desses passadi-
ços começam com escadas 
que conduzem a uma câmara 
e a uma entrada principal, re-
velou Afifi, que acrescentou 
que é provável que as tumbas 
tenham sido reutilizadas du-
rante a 19ª dinastia.

Corte europeia descarta punir
policiais por morte de brasileiro

INGLATERRA

A Corte Europeia de Direi-
tos Humanos decidiu ontem, 
por 13 votos a quatro, que não 
cabe processar nenhum poli-
cial, individualmente, envolvi-
dos no caso do brasileiro Jean 
Charles de Menezes, morto em 
2005 por agentes à paisana da 
Scotland Yard, em um trem do 
metrô de Londres.

Segundo a Corte, não 
houve violação do Artigo 2º 
da Convenção Europeia de Di-
reitos Humanos, como ques-
tionou a família do brasileiro. 
O artigo determina investiga-
ções apropriadas de mortes 
ocorridas nos 28 países que 
compõem a União Europeia, 
o que, de acordo com a Corte, 
ocorreu nesse caso, por meio 
do inquérito público movido 
em 2008.

Na manhã do dia 22 de ju-
lho de 2005, o jovem eletricista 
brasileiro, de 27 anos, foi con-
fundido com um terrorista ára-
be, suspeito de uma tentativa 
de atentado no metrô e baleado 
pelas costas com oito tiros, sete 
deles na cabeça e um no ombro.

A morte de Jean Charles, 
dentro de um vagão, levou 30 
horas para ser oficialmente 
comunicada pela divisão de 
inteligência da polícia londri-
na. Segundo a família, Jean 
Charles era estudioso e traba-
lhador. De família simples, o jo-
vem era natural da zona Rural 
de gonzaga, cidade de menos 
de cinco mil habitantes no Vale 
do Rio Doce, em Minas gerais.

Na época do crime, Lon-
dres estava em estado de aler-
ta. Há duas semanas, mais de 
50 pessoas tinham sido mortas 
e mais de 700 feridas em aten-

tados a bomba no metrô da ci-
dade. E, na véspera da operação 
em que o brasileiro foi executa-
do, outra tentativa de atentado 
tinha ocorrido no sistema de 
transportes da capital inglesa.

Em 2005, a família foi in-
denizada pela Scotland Yard 
com 100 mil libras esterlinas, o 
equivalente a cerca de R$ 300 
mil em valores da época.

Já em 2009, o Ministério 
Público da grã-Bretanha deci-
diu que nenhum agente da polí-
cia seria acusado, considerando 
não haver provas suficientes de 
que qualquer crime tenha sido 
cometido pelos agentes indi-
vidualmente. Alguns parentes 
recorreram contra a decisão, 
apelando à Corte Europeia de 
Direitos Humanos que proferiu 
sua decisão hoje, confirmando 
o entendimento do Ministério 
Público inglês.

Governo vai 
negociar a paz 
com guerrilha 
na Colômbia

Caracas - A Colômbia e a 
guerrilha do Exército da Liber-
tação Nacional (ELN) - o segun-
do maior grupo rebelde do país 
- anunciaram nessa quarta-
-feira que irão iniciar as nego-
ciações formais de paz, aumen-
tando as expectativas para um 
fim definitivo a meio século de 
violência política no país. 

O governo manteve nego-
ciações preliminares no Equa-
dor com o ELN por mais de um 
ano. Os negociadores dos dois 
lados anunciaram a decisão 
em uma coletiva de imprensa 
em Caracas, capital da Vene-
zuela, onde as negociações se-
rão formalizadas.

O governo negocia há três 
anos em Havana com o maior 
grupo rebelde colombiano: as 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc).

FoTo: Petros Karadjias-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Receita estadual 
antecipa obrigatoriedade 
da NF eletrônica 

Taxa de mortalidade também apresenta redução

 Tuberculose diminue na PB
13

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

Em 2015 a taxa de incidência da 
Tuberculose na Paraíba foi de 24,5 
casos a cada 100mil habitantes, con-
tra 27,7 em 2014 e 30 casos a cada 
100 mil habitantes em 2013. A taxa 
de mortalidade, segundo dados da 
Secretaria de Estado da Saúde, tam-
bém apresentou uma redução. Em 
2012 apresentou valores de 1,9 a 
cada 100.000 habitantes e em 2013 
e 2014 os valores desse indicador 
caíram para 1,6 a cada 100.000 ha-
bitantes. Assim como no Brasil onde 
os números estão apresentando 
quedas ao longo dos anos, chegando 
a uma redução de mais de 20% em 
uma década, a Paraíba segue o mes-
mo caminho, proporcionando assim 
uma visão otimista em relação ao 
controle da doença.

Em 2015 foram diagnosticados 
1.059 casos de todas as formas, pul-
monar e extrapulmonar. De acordo 
com a Secretaria de Estado da Saú-
de, o número de casos tem apresen-
tado uma discreta redução devido 
às ações intersetoriais que a mesma 
vem adotando, promovendo uma 
melhoria na qualidade de vida das 
pessoas que são mais suscetíveis.

O Estado segue o Manual de 
Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil, proposto pelo 
Ministério da Saúde e utilizado como 
protocolo em todos os municípios 
paraibanos no momento do diagnós-
tico e na condução dos casos e dos 
contatos intradomiciliares.

A redução nos indicadores re-
ferentes à Tuberculose na Paraíba 
deve-se as ações desenvolvidas pelo 
Núcleo de Doenças Endêmicas, da 
Secretaria de Estado da Saúde, em 
parceria com as Coordenações Muni-
cipais dos Programas de Controle da 
Tuberculose, explorando atividades 
na atenção básica, na sala de espera 
das Unidades de Saúde da Família, 
a busca ativa dos Sintomáticos Res-
piratórios (pessoas que tossem há 
mais de 3 semanas), contribuindo no 
diagnóstico precoce e a melhoria dos 
laboratórios para fortalecer o diag-
nóstico rápido e preciso. 

Anualmente o Estado da Paraí-
ba, além de outras ações específicas, 
realiza duas campanhas alusivas a 
tuberculose, com foco nas ações de 
enfrentamento e controle da doen-
ça. Uma acontece no mês de março, 

apoiando os municípios na execução 
de suas atividades programadas e 
outra no mês de setembro, com foco 
específico para a população privada 
de liberdade. Em 2016 será a II Cam-
panha Estadual de busca de sintomá-
ticos respiratórios nas Unidades Pri-
sionais do Estado da Paraíba.

Teste Rápido
O Ministério da Saúde implantou 

em 2014, uma rede de diagnóstico da 
doença, denominada Rede de Teste 
Rápido para Tuberculose (RTR-TB), 
utilizando a técnica de biologia mole-
cular PCR em tempo real. Denomina-
do “Gene Xpert”, o teste detecta a pre-
sença do bacilo causador da doença 
em duas horas e identifica se há re-
sistência ao antibiótico rifampicina, 
usado no tratamento.

Na Paraíba, a Rede de Teste Rá-
pido, atualmente, contempla os mu-
nicípios de Campina Grande e João 
Pessoa, nos laboratórios do Centro 
de Tuberculose e Hanseníase em 
Campina Grande, no laboratório do 
Hospital Clementino Fraga e no labo-
ratório do Centro de Saúde de Man-
dacaru, na capital.

Por obter bons resultados na 
implantação dessa rede de diagnós-
ticos, o Estado da Paraíba, em 2016 
foi contemplado na fase de expansão 
da Rede de Teste Rápido do País. Com 
isso, o Estado receberá dois equipa-
mentos que serão encaminhados ao 
laboratório municipal de Patos e ao 
laboratório do Hospital Regional de 
Cajazeiras, ampliando a oferta ao 
acesso ao diagnóstico de alta tecno-
logia em todas as regiões do Estado 
buscando facilitar o diagnóstico pre-
coce e a condução precisa no trata-
mento desses casos.

Gratuidade no tratamento
O tratamento é gratuito e encon-

tra-se disponível em toda rede básica 
de saúde dos 223 municípios parai-
banos, assim como nos Serviços de 
Atenção Especializado, para aqueles 
casos que são acompanhados por 
este serviço e no Hospital Clemen-
tino Fraga, localizado no bairro de 
Jaguaribe na capital. O acesso ao tra-
tamento, entretanto, depende única 
e exclusivamente do diagnóstico e 
notificação do caso pelo profissional 
que fez o atendimento.

Saiba mais
A tuberculose é uma doença 

Davison Eliziario
Especial para A União

infecto-contagiosa causada por uma 
bactéria que afeta principalmente os 
pulmões, mas também pode ocorrer 
em outros órgãos do corpo, como 
ossos, rins e meninges (membra-
nas que envolvem o cérebro). Mas 
a apresentação pulmonar, além de 
ser mais frequente, é a mais rele-
vante para a saúde pública por ser 
a que é mais responsável para a dis-
seminação da doença.

A tuberculose é uma doença de 
transmissão aérea, ou seja, que ocor-
re a partir da inalação de aerossóis. 
Ao falar, espirrar e, principalmente, 
ao tossir, as pessoas com tuberculose 
ativa lançam no ar partículas em for-
ma de aerossóis que contêm bacilos, 
sendo denominadas de, bacilíferas.

Para prevenir a doença é neces-
sário imunizar as crianças obrigato-
riamente no primeiro ano de vida 
ou no máximo até quatro anos, com 
a vacina BCG. Crianças soropositivas 
ou recém-nascidas que apresentam 
sinais ou sintomas de Aids não de-
vem receber a vacina. A prevenção 
inclui evitar aglomerações, especial-
mente em ambientes fechados, mal 
ventilados e sem iluminação solar. 
A tuberculose não se transmite por 
objetos compartilhados.

Sinais e sintomas

l Tosse seca contínua no início dos sintomas, depois com presença 
de secreção por mais de quatro semanas, transformando-se, na 
maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue;

l Cansaço excessivo;

l Febre baixa geralmente à tarde;

l Sudorese noturna (suor noturno);

l Falta de apetite;

l Palidez;

l Emagrecimento acentuado;

l Rouquidão;

l Fraqueza e prostração.

FIQUE ATENTO

Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; elimina-
ção de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo 
de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) - se houver 
comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica. 
Mas, em algumas vezes o paciente não demonstra nenhum dos sin-
tomas relatados anteriormente, e em outros casos apresentam os 
sintomas aparentemente simples que são ignorados durante alguns 
meses ou anos.

Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, é referência no Estado no tratamento das doenças transmissíveis

FOTO: Reprodução

ntro na seara de meus ami-
gos Geraldo Varela, editor 
de Esportes de “A União”, 
e do repórter Ivo Marques, 
por ser um assunto que 

extrapola a área dos contumazes 
torcedores de futebol para ser de in-
teresse de (suponho) cerca de 70% 
da população brasileira.

Antes que algum fanático “lu-
dopédico” me chamar de antipatrio-
ta, declaro que aos 12 anos de idade 
já torcia por Pelé (mais velho do 
que eu apenas cinco anos), Garrin-
cha, Didi, Vavá Bellini etc. - enfim, a 
melhor seleção brasileira já orga-
nizada, com repeteco quatro anos depois 
(não foi a de 1970, não, nem a de 1982).

Sempre acompanhei futebol pelo 
rádio, pela TV e nos estádios - da Graça 
ao Maracanã, e consigo torcer por cinco 
times, além da Seleção: pela ordem de im-
portância pessoal, o Fluminense, no Rio de 
Janeiro, o Náutico, no Recife, a Portuguesa, 
em São Paulo, o Grêmio, no Rio Grande do 
Sul; na Paraíba, o Botafogo. Não vou negar 
que dos cinco o que às vezes consegue me 
levar mesmo à insanidade é o Flu.

Depois de ver a Seleção jogando la-
mentavelmente no Recife, contra o Uruguai, 

Um choque coletivo de realidade

e enfrentando o Paraguai, no Defensores del 
Chaco, em Assunção, fiz o “introito” acima 
para afirmar que deixamos de ter o melhor 
futebol do mundo depois da Copa de 70. Em 
1974, quando os holandeses - com Rinus Mi-
chels como técnico e o saudoso Johan Cruyff 
como jogador - reinventaram o futebol, 
começou a nossa lenta e gradual decadência. 
Só pra lembrar: Michels e Cruyff criaram o 
chamado “futebol total”.

Pouco valem - a não ser para a esta-
tística que nos dá a condição de pentacam-
peões - as duas Copas conquistadas depois 
de 70. Foram disputadas com quase todas 

E as seleções niveladas por baixo. Os 
deuses do futebol estavam em férias 
naqueles dois anos.

nnnnnnnnnn

O Brasil pratica o futebol há 118 
anos, quando estudantes paulistanos 
fundaram a Associação Atlética Mac-
kenzie. Estavam todos encantados 
com as notícias de que um time inglês 
que terminou por visitar o Brasil: o 
Corinthians. Vem daí o nome do time 
comandado hoje por Tite.

Tudo bem a partir de 1898, 
quando  evoluímos até as grandes 

gerações de 58/62 e 70. A de 82 foi infe-
rior à de 70, nem jogou mais bonito, como 
alguns gostam de dizer até hoje.

Grande parte da crônica esportiva bra-
sileira adora superestimar fimtes, seleções, 
técnicos e jogadores, quando no Brasil de 
craque completo mesmo hoje em dia só existe 
Neymar Jr., que forma com Messi e Luís Sua-
rez, um trio fantástico no Barcelona (foto ao 
lado). Tanto superestimam que nunca dizem, 
por exemplo, que há mais escolas e jogadores 
de futebol na Alemanha do que no Brasil.

Dois jogos serviram para que levás-
semos nosso choque coletivo de realida-

de. Em 2011, quando o Barcelona destruiu o 
Santos na final do Mundial de Clubes. Na última 
Copa do Mundo, disputada no Brasil, quando 
a Alemanha enfiou 7 a 1 no nosso time (na 
disputa do terceiro lugar, perdeu para Holanda, 
mostrando um futebol decadente, tão tacanho 
quanto o técnico Dunga.

Se não pararem as badalações e cartolagens - 
querendo apontar, por exemplo, Ricardo Oliveira e 
Renato Augusto como geniais -, corremos os riscos 
da Seleção não ficar sequer entre os quatro primei-
ros lugares da Copa América. Ainda; pior do que 
em 1950, quando perdemos a final para o Uruguai, 
e 2014, levando o “chocolate” alemão, corremos 
o risco de não disputarmos a Copa da Rússia. Nas 
eliminatórias, o Brasil está no sexto lugar...

BEM LEMBRANDO

O golpe de 1964 não foi 
no dia 31 de março, 

mas em 1º de abril daquele ano.
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Gripe H1N1 faz 4ª vítima fatal em SC
EstAdo Em ALERtA
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Daniel Isaia
Correspondente da Agência Brasil

Vítima é um homem de 46 
anos, que estava internado  
há duas semanas em Brusque

Fotos: Reprodução

A quarta morte por gripe 
H1N1 em Santa Catarina foi 
confirmada nessa quarta-feira 
(30) pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Brusque, municí-
pio do Vale do Itajaí, no nor-
deste do estado. A vítima é um 
homem de 46 anos, que estava 
internado há duas semanas 
com suspeita de tuberculose.

Segundo a secretaria, no 
sábado (26), o médico res-
ponsável pelo caso suspeitou 
de que se tratava de H1N1. 
Ele pediu exames e passou 
a medicar o paciente com o 
antiviral Tamiflu. Na segun-
da-feira (28), os resultados 
laboratoriais comprovaram a 
gripe H1N1.

Em Brusque, duas mu-
lheres foram internadas por-
que suspeita-se que estejam 
com a doença. Uma delas, 
proveniente de Blumenau, 
também no Vale do Itajaí — 
município onde foram re-
gistradas duas mortes por 
H1N1 no último sábado. Na 
segunda-feira, a doença ma-
tou um homem de 49 anos 
em Guaramirim, no norte de 
Santa Catarina. O secretário 
de Saúde, João Paulo Kleinu-
bing, viajou a Brasília para 
tentar antecipar a campanha 
de vacinação de 2016, pre-
vista para começar no dia 30 
de abril.

Vacinas
Segundo a Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica 
(Dive), no dia 15 de abril cer-
ca de 40% das vacinas envia-
das pelo Ministério da Saúde 
para a campanha já terão 
chegado e poderão ser dispo-
nibilizadas à população.

As quatro mortes con-
firmadas por H1N1 em Santa 

Catarina envolvem pessoas 
com idades entre 40 e 50 
anos. Segundo a gerente de 
Imunização da Dive, Vanes-
sa Vieira da Silva, as quatro 
vítimas demoraram até dez 
dias - desde o aparecimento 
dos sintomas - para procurar 
atendimento médico. Para 
ela, é essencial que os pacien-
tes não presumam estar ape-

nas com a gripe comum.
“Gripe não é mais uma 

doença que se trata em casa. 
Nos primeiros sinais de fe-
bre, dor de garganta e tosse, a 
pessoa já deve procurar aten-
dimento de saúde. Não existe 
uma diferença significativa 
entre os sintomas da gripe 
H1N1 e os da gripe comum”, 
explicou Vanessa.

Ministério da Saúde vai liberar até o dia 15 de abril cerca de 40% das vacinas para a população, 
segundo a gerente de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e Imunização da Dive, Vanessa Vieira 

A elaboração de um plano de 
ação que sirva de base para o mapea-
mento de oportunidades e para a cria-
ção de políticas públicas no âmbito da 
chamada internet das coisas (IoT, do 
nome em inglês) é o objetivo de estu-
do técnico que será selecionado pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). A inter-
net das coisas se refere à conexão de 
objetos usados no dia a dia à rede 
mundial de computadores e entre si, 
como eletrodomésticos, smartphones, 
televisores e computadores.

O BNDES promove hoje, no escri-
tório de São Paulo, sessão de esclareci-
mentos da chamada pública, feita com 
o objetivo de contratar instituições e 
empresas interessadas na elaboração 
do estudo. A participação deverá ser 
confirmada pelo e-mail estudoiot.
fep@bndes.gov.br. As propostas deve-
rão ser entregues até o dia 9 de maio. 
A ideia é iniciar o estudo com a em-
presa contratada em agosto, de modo 
que seja entregue um plano de ação 
para cinco anos (2017-2022).

A proposta vencedora receberá 
financiamento do BNDES, constituído 
com recursos do Fundo de Estrutura-
ção de Projetos (FEP) do banco. “A em-
presa tem que construir uma proposta 
de estudo robusto que atenda ao es-
copo traçado”, afirmou a engenheira 
Maria Luiza Carneiro da Cunha, do De-
partamento de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Defic) do BNDES. 
O financiamento será flexível e será 
adequado à melhor proposta. No caso 
da internet das coisas, o propósito é a 

criação de políticas nos diferentes seg-
mentos da tecnologia, desde políticas 
de financiamento até leis. “Tudo que 
puder ser feito no âmbito público, para 
estimular no País essas tecnologias”.

Receitas 
De acordo com estimativa da con-

sultoria McKinsey, publicada no ano 
passado, a internet das coisas deverá 
gerar em 2025, em nível global, recei-
tas entre US$ 3,9 trilhões e US$ 11,1 
trilhões, o que contribuirá com até 
11% do Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial. Outra consultoria citada pelo 
BNDES, a BI Intelligence, prevê que o 
número de dispositivos conectados à 
internet deverá subir de 10 bilhões, 
em 2015, para 34 bilhões, até 2020, o 
que significará uma média de mais de 
quatro dispositivos por pessoa.

Maria Luiza disse que o BNDES 
já apoia atualmente, em suas linhas, 
empresas que estejam desenvolvendo 
tecnologias de internet das coisas, em 
setores diversos. Para ela, há carência 
de maior articulação estratégica para 
acelerar a internet das coisas no Brasil. 
Segundo a engenheira, é preciso iden-
tificar os setores em que o País tem 
maior potencial de criar valor com a 
internet das coisas. É esse diagnóstico 
que o estudo técnico tentará revelar.

Parceria
Ao longo de todo o estudo, o BN-

DES vai trabalhar em parceria com 
os Ministérios das Comunicações, da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e do 
de Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, além de entidades 
privadas do setor de tecnologia da in-
formação e comunicação.

Estudo quer identificar 
empresas aptas a atuar

‘INtERNEt dAs CoIsAs’

Alana Gandra
Da Agência Brasil

São Paulo ,(AE) - O Mi-
nistério da Educação (MEC) 
publicou nessa quarta-feira, 
30, uma portaria que auto-
riza redistribuir as vagas 
ociosas do Financiamento 
Estudantil (Fies) para outros 
cursos em que houver de-
manda. Neste ano, as 250 mil 
vagas ofertadas pelo finan-
ciamento priorizaram três as 
áreas: saúde, engenharias e 
formação de professores.

O setor privado do en-
sino Superior já vinha ten-
tando negociar mudanças 
nas regras do Fies, por de-
fenderem que a ocupação 
das vagas ficou baixa após 
as alterações. O Sindicato 
das Mantenedoras de Ensi-
no Superior (Semesp), es-
tima que apenas 40% das 
250 mil vagas já tenham 
sido ocupadas.

Segundo o Semesp, há 
demanda dos estudantes 
pelo programa, mas muitos 
não se enquadram nos novos 
limites de renda estabeleci-
dos no Fies ou desistem ao 
perceber que o programa vai 
financiar apenas uma fatia 
da mensalidade.

Renda familiar
Após mudanças reali-

zadas no segundo semes-
tre de 2015, o Fies passou 
a impor um limite de ren-
da familiar de 2,5 salários 
mínimos mensais e passou 
a financiar uma parcela da 
mensalidade dos cursos e 
não mais o valor total des-
sas mensalidades.

O novo texto da Portaria 

diz que “as vagas remanes-
centes, compreendidas como 
aquelas não ocupadas no de-
correr do processo seletivo 
em cursos que não possuam 
candidatos em lista de espe-
ra, poderão ser redistribuí-
das entre os cursos da pró-
pria mantenedora”.

A mesma determinação 
é reforçada com a seguinte 
redação: “Esgotada a possi-
bilidade de redistribuição 
das vagas entre os cursos da 
própria IES, a redistribuição 
poderá ser efetuada entre os 
demais cursos da mantene-
dora, observados os crité-
rios estabelecidos nos itens 
anteriores.”

Ociosidade das vagas
As instituições de ensi-

no têm negociado ainda com 
o governo uma mudança nos 
limites de renda e de parcela 
financiada para o Fies na ten-
tativa de reduzir essa ociosi-
dade de vagas.

MEC mudou as regras 
para redistribuir vagas

FIEs

O Sindicato das 
Mantenedoras de 
Ensino Superior 
(Semesp), 
estima que 
apenas 40% das 
250 mil vagas 
já tenham sido 
ocupadas

Edital da Finep 
prevê R$ 30 mi 
para pesquisas 
sobre vírus zika

A Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep/MCTI) lan-
çou um edital no valor de R$ 30 
milhões para financiar projetos 
de pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico para combater 
o Aedes aegypti e o vírus zika. 
Mais R$ 200 milhões foram 
anunciados em forma de crédi-
to subsidiado para as empresas 
por meio do programa Inova 
Saúde: Zika e Arboviroses. O 
montante de R$ 1,2 bilhão li-
berado pelo governo Federal 
para as ações do eixo de de-
senvolvimento tecnológico é 
destinado à pesquisa do Plano 
Nacional de Enfrentamento ao 
Aedes aegypti e à Microcefalia.

O edital anunciado pela Fi-
nep é voltado para Instituições 
de Ciência e Tecnologia com 
recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. As propostas de-
vem ser enviadas até o dia 28 
de abril e precisam estar vincu-
ladas a temas específicos como 
aperfeiçoamento de tecnologias 
para exame de imagens visando 
o diagnóstico precoce de alte-
rações neurológicas; aprimora-
mento de tecnologias de criação 
de inseto estéril; desenvolvi-
mento de linhagens de mosqui-
tos geneticamente modificados; 
investigação da biologia do 
vírus na infecção humana e no 
ciclo animal; desenvolvimento 
de terapias para afecções neu-
rológicas causadas pelo zika; 
determinação das estruturas 
das proteínas virais e seus re-
ceptores para elucidação dos 
mecanismos de infecção e para 
o desenvolvimento de vacinas.
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Justiça Federal alerta sobre a necessidade desta declaração 

IR de precatórios

Economia
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A Seção Judiciária da Pa-
raíba comunica que os valo-
res recebidos, durante o ano 
de 2015, decorrentes de pre-
catórios e Requisições de Pe-
queno Valor (RPV) na Justiça 
Federal, deverão ser incluí-
dos na Declaração de Ajus-
te Anual (DAA) do Imposto 
de Renda 2016, cujo prazo 
para entrega se encerra em 
30/4/2016.

Deverá ser informada 
como fonte pagadora a ins-
tituição financeira onde foi 
pago o precatório ou o RPV 
(Caixa Econômica Federal 
ou Banco do Brasil) com 
o respectivo CNPJ. O CNJP 
da Caixa Econômica Fede-
ral é o 00.360.305/0001-
04; e o do Banco do Brasil 
00.000.000/0001-91. 

Na declaração do IR, 
deve-se utilizar exatamen-
te os valores constantes do 
documento fornecido pela 
agência bancária, entregue 
no momento do recebimento 
do precatório, o qual consta 
o valor tributável e o valor 
retido a título de imposto 
de renda. Se o valor pago ao 
advogado não foi separado já 
no precatório ou RPV, deverá 
ser informado o pagamento 
ao advogado.

O cliente que recebeu o 
valor do precatório ou RPV 
e eventualmente perdeu ou 
extraviou o respectivo do-
cumento bancário fornecido 
pela agência bancária deve 
comparecer novamente a 
qualquer agência bancária 
(Banco do Brasil ou CEF) e 
solicitar novo comprovante 
dos valores de saque do pre-
catório recebido.

Para facilitar a declara-
ção do Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda 
do valor recebido decorren-
tes de Precatórios e Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPV) 
na Justiça Federal, recomen-
da-se que os beneficiários 
guardem os comprovantes 
do pagamento do benefício 
emitido pelo banco. 

Da Agência Brasil 

O crescimento econômico e 
populacional tem criado novas de-
mandas de comércio e serviços na 
região Sul de João Pessoa, aumen-
tando a busca por formalização e 
qualificação dos empreendedores 
da região. Segundo informações 
do Sebrae Sul, o aumento nos 
atendimentos foi de 47,8%, quan-
do comparados os dois trimestres 
de funcionamento da agência.

Entre setembro e novembro 
do ano passado, foram realiza-
dos 460 atendimentos, já entre 
dezembro de 2015 e janeiro e fe-
vereiro de 2016, o número saltou 
para 680, acréscimo de 220 novos 
atendimentos, total de 1.140 aten-
dimentos em apenas seis meses de 
funcionamento.

 Uma das razões para o cresci-
mento é a busca por formalização, 
qualificação e inovação dos ne-
gócios, tripé de sustentação para 
que os empreendimentos sobrevi-
vam ao competitivo mercado da 
região.  O gerente do Sebrae Sul, 
Cláudio Soares, explica que muitos 
empreendedores vêm percebendo 
a necessidade de reestruturar seus 
negócios para atender as exigên-
cias dessa nova demanda. 

“A região é forte em cresci-
mento econômico e densidade 
populacional. Esses são fatores 
que naturalmente demandam 
serviços de qualidade. Mas per-
cebemos também uma necessi-
dade de serviços que não existia 
e passa a existir. Hoje temos em-
preendimentos na área de saúde, 
educação, alimentação, todos eles 
buscando aprimorar seus negócios 
para atender ao mercado da re-
gião”, disse.

De acordo com Cláudio Soa-
res, os negócios de menor porte 
estão percebendo a necessidade 
de se adequar às novas exigências 
do mercado. “Há muitos microem-
preendedores individuais (MEI). 
Temos cerca de 10 mil negócios 
instalados na região, desses 7.200 
são MEI. A gente percebe o au-
mento das buscas por ajuda desses 
microempreendedores, que mui-
tas vezes têm seus negócios em 
funcionamento há muito tempo, 
mas não buscaram qualificação e 
inovação necessária para fortale-
cer os empreendimentos”, disse 
Cláudio Soares.

Gestão dos negócios conside-
rando o sistema de gestão financei-

ra, necessidade de planejamento 
estratégico do empreendimento, 
melhoria da identidade visual, 
consultorias especializadas em 
marketing, produtos e processos, 
além de toda modelagem de ne-
gócios são alguns pontos que são 
desenvolvidos nesses empreendi-
mentos que buscam atendimento.

No total são atendidos 29 
bairros pelo Sebrae Sul, mais os 
municípios de Caaporã, Alhandra, 
Pitimbu e Conde, polos econômi-
cos de grande importância para 
a região, destaca o gerente da 
agência. 

“O Sebrae realizou um estudo 
estratégico e percebeu a necessi-
dade de estar mais próximo a es-
ses empreendimentos, por isso a 
criação da agência Sul. Além dos 
bairros de João Pessoa, atendemos 
a esses outros municípios porque 
têm forte potencial turístico, como 
Conde, e também com forte in-
dústria cimenteira, como Pitimbu, 
Caaporã e Alhandra. Isso demanda 
toda uma rede de novos serviços 
para a região e precisamos estar 
próximos aos empreendimentos 
que estarão atendendo essas de-
mandas”, disse Cláudio Soares.

Comerciantes buscam qualificação
empReendedoRes da zona sul de joão pessoa

FoTo: Marcus Antonius

Região tem 10 mil negócios instalados, desses 7.200 são MEI. A agência Sebrae Sul já realizou 1.140 atendimentos em seis meses
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serviço

A Secretaria de Estado da 
Receita antecipou o calendário 
de obrigatoriedade da emissão 
da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) para as em-
presas varejistas no Estado da 
Paraíba. Os estabelecimentos 
com faturamento anual supe-
rior a R$ 3,6 milhões, no ano de 
2014, deverão emitir a NFC-e a 
partir de outubro deste ano em 
vez de janeiro de 2017. Já o res-
tante das empresas varejistas, 
ainda não obrigadas, deverão 
emitir NFC-e a partir de 1º de 
janeiro de 2017 em vez de ju-
lho de 2017. As antecipações 
foram publicadas em portaria 

no Diário Oficial Eletrônico 
(DO-e) da Receita Estadual.

A portaria também alterou 
o prazo para a interrupção do 
uso dos equipamentos Emissão 
do Cupom Fiscal (ECF) nos es-
tabelecimentos. A empresa terá, 
agora, até 90 dias após os seis 
meses do início da obrigatorie-
dade da NFC-e para realizar a 
interrupção do uso dos equipa-
mentos ECF.

Quanto às demais obriga-
toriedades de emissão da NFC-e 
não foram alteradas. Em 1º de 
julho deste ano, as empresas va-
rejistas que faturam acima de R$ 
5,5 milhões deverão entrar na 

obrigatoriedade na emissão da 
Nota Fiscal Eletrônica destinada 
ao consumidor.

Formas de pagamento 
NFC-e – Se o pagamento das 
vendas for por meio de cartão 
de crédito, as empresas vare-
jistas que emitem NFC-e serão 
obrigadas também a informar 
a partir de 1º de abril deste 
ano o CNPJ da credenciadora, a 
bandeira da operadora do car-
tão e o número de autorização 
da operação. Essas informa-
ções não são obrigatórias para 
as empresas que usam o POS 
(bares, restaurantes e simila-
res). Há um campo na NFC-e 

que permite informar se a em-
presa usa TEF ou POS, é o cha-
mado ‘tpIntegra’.

A implantação do serviço 
da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e), que en-
trou na fase de obrigatorieda-
de em julho do ano passado, 
tem como objetivo reduzir 
os custos das empresas va-
rejistas com a dispensa do 
uso de impressora fiscal ECF 
(Emissor do Cupom Fiscal) e 
ampliar o acesso do cupom 
fiscal, de forma eletrônica, 
aos consumidores paraiba-
nos, basta informar no ato da 
compra o número do CPF.

Receita Estadual antecipa a obrigatoriedade
noTa FIsCal eleTRônICa de ConsumIdoR

Depois de ter fechado 
2015 com queda de 2,1%, o 
consumo de energia no País 
deverá voltar a cair este ano. 
A informação foi dada ontem 
pelo presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), 
Maurício Tolmasquim, ao par-
ticipar do seminário Agenda 
Setorial 2016: Abastecimento 
e Preço, promovido pelo Gru-
po Canal Energia, em um hotel 
da Zona Sul do Rio de Janeiro. 
A EPE é uma empresa pública, 
vinculada ao Ministério de Mi-

nas e Energia.
Tolmasquim disse que os 

números relativos ao consumo 
de energia estão sendo revis-
tos e deverão passar de uma 
previsão inicial de crescimento 
de 0,4% para uma queda de 
0,4%. Mais uma vez, a retra-
ção, segundo a EPE, deverá ser 
puxada pelo setor industrial 
que, em razão do fraco desem-
penho da economia brasileira, 
que deverá cair este ano 4,5%, 
depois de ter fechado o ano 
passado em menos 5,3%.

Consumo deve ter queda 
de 0,4%, prevê a EPE

eneRGIa elÉTRICa

Convention 
Bureau de CG 
está na comissão 
contra a crise

Um dos parceiros do Se-
brae no projeto de Desenvolvi-
mento da Cadeia Produtiva de 
Eventos de Campina Grande 
se destacou no 8º Congresso 
Brasileiro de Conventions & 
Visitors Bureaus (C&VBx), no 
Minas Centro, na cidade de 
Belo Horizonte (MG), de 20 
a 22 de março. A cidade ago-
ra faz parte, com outros 30 
C&VBx do Brasil, da comissão 
para estabelecer o combate ao 
momento de crise.

A proposta da comissão 
é buscar os instrumentos ade-
quados para ratificar, somar e 
alavancar o crescimento da en-
tidade, conforme o Convention 
de Campina Grande. O impor-
tante para o C&VBx da cidade 
foi a troca de informações e sa-
ber como os outros estão traba-
lhando lá fora, de acordo com o 
diretor-executivo do C&VBx da 
cidade, Allysson Aquino. 

“A cidade não é só um 
captador de eventos. A di-
nâmica agora é captar ne-
gócios em todas as áreas. O 
município hoje é citado na 
área de turismo de eventos 
de negócios como um dos 
grandes produtores da in-
dústria de reuniões, novo 
nicho de atuação do turis-
mo. Campina está inserida 
nessa indústria como uma 
das cinco cidades que tem 
uma estrutura completa 
para realizar eventos de 
qualquer porte”, comentou. 

Segundo ele, a cidade faz 
parte do Conselho da Confe-
deração Brasileira de C&VBx. 
“Todos queriam a Paraíba 
como um dos cinco pontos 
de referência na área de ‘reu-
niões’, devido ao trabalho do 
C&VBx local”, disse. O evento 
foi voltado a todos os Conven-
tions do Brasil com o intuito 
de fomentar trocas de ideias. 

De acordo com a gestora 
de turismo do Sebrae em Cam-
pina Grande, Rosa Maria Cor-
reia, o Conventions & Visitors 
Bureau precisa estar fortaleci-
do nesse novo cenário. 

No final dos trabalhos, 
foram escolhidas as próxi-
mas sedes do congresso. Em 
2017 o evento será no Estado 
do Rio de Janeiro e em 2018 
em Aracaju (SE).



Jornalistas Nelson Coe-
lho, Rosa Aguiar e Thia-
go Bezerra, engenheiro 
Alison Holanda, médicos 
Augusto Almeida Jú-
nior, Grinberg Botelho 
e Fernando Lianza Dias, 
empresários Adalberto 
Lacerda, Wanderlei Ser-
pa e Vinicio Albuquerque 
Cunha, executivo Mário 
Sérgio de Araújo, Sra. 
Miriam Amar, contador 
Adelson Marcelino.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  31 de março de 2016
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Parabéns Dois Pontos

  O pernambucano Ivanildo 
Vila Nova e o paraibano Raimundo 
Caetano voltam a se enfrentar 
novamente na próxima quarta-fei-
ra, 6, no projeto De Repente no 
Espaço, promovido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba.
  Com apresentação do 
declamador oficial  do evento, 
Iponax Vila Nova, os repentistas 
vão oferecer uma noite de poesia 
popular para os que forem ao 
mezanino do Teatro Paulo Pontes, 
a partir das 19h.

Zum Zum Zum

FOTO: Studio Rocha

Bessa 300

O CASAL Adriana 
Lisboa e Omar Torres 
Medeiros inaugura hoje 
o restaurante Bes-
sa 300, a partir das 
19h30, com caprichado 
coquetel para convi-
dados especiais. Os 
referidos empresários, 
por alguns anos, 
mantiveram a Qoi 
Chocolate Experience e 
o restaurante QBistrô 
na Av. Edson Ramalho, 
uma das melhores 
cozinhas da capital 
e com certeza vão 
repetir a dose no novo 
espaço.Edna Paiva, Fátima Holanda que está de volta a João Pessoa para uma temporada e Susy Torres no 

festivo encontro do Clube Amigas Para Sempre

“Os tolos jogam palavras 
ao vento; 
os sábios perpetuam 
ensinamentos”

“O que são palavras 
comparadas as atitudes? 
Palavras o vento leva... 
Atitudes nos fazem pensar...”

ISRAEL MARTINHO CARLA MANOEL

    O Hospital de Pediatria Arlinda Marques, que integra a rede hospitalar do Estado, 
promoveu ontem a festa de Páscoa para as crianças internas. Com direito a distribuição de 
lembrancinhas e lanche para a meninada.

Fotos: Goretti Zenaide

Ana Maria e Fernando Lianza Dias, ele é o aniversariante de hoje

Entorpecentes

Adoção

SERÁ promovido 
hoje pela 1a Vara da 
Infância e Juventude da 
Comarca de João Pes-
soa o primeiro curso de 
2016 para pretendentes 
à adoção de crianças.

O curso, que será 
às 8h no auditório do 
Fórum Cível da capital, 
terá a participação de 
70 pessoas de João 
Pessoa, Cabedelo, San-
ta Rita e Sapé.

A capacitação 
constará com as 
presenças de inte-
grantes da Defensoria 
Pública, do Ministério 
Público, equipe multidis-
ciplinar e casais que já 
passaram pelo processo.

FOTO: Studio Rocha

Adriana Mendes, Auxiliadora Cardoso, Almira Mendes, Maria Erivania Bandeira e Francisquinha Diniz

FOTO: Arquivo

Poeta Políbio Alves e a jornalista Rosa Aguiar, ela é a aniversariante 
desta quinta-feira

Medalha para Humberto
O HISTORIADOR, sócio da Academia Paraibana de 

Letras, do Instituto Histórico e Geográfico e juiz apo-
sentado Humberto Cavalcanti de Mello vai ser agraciado 
com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário da Paraíba 
e do Diploma, na categoria de Alta Distinção, concedido 
pelo TJPB. O autor do pedido, aprovado por unanimidade na 
última reunião do Pleno, foi o desembargador e presidente 
daquela corte, Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

   O pernambucano e presidente atual da OAB Paraíba, Paulo Maia foi agraciado 
ontem com o título de cidadão pessoense em solenidade na Câmara Municipal de João 
Pessoa. A propositura foi dos vereadores Lucas de Brito e Bruno Farias.

    Já  hoje , a partir das 16h na Câmara Municipal de João Pessoa, o estimado escritor 
e advogado Ivo Borges da Fonseca, atual diretor do Hospital Napoleão  Laureano, vai receber 
a Medalha do Mérito da Cidade de João Pessoa, proposta pelo vereador Fernando Milanez.

O OUVIDOR geral 
do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, desembar-
gador Fred Coutinho, 
manteve, esta semana, 
reunião com repre-
sentantes da OAB/
PB e da juíza da Vara 
de Entorpecentes da 
Capital, Maria Apareci-
da Sarmento Gadelha.

Na pauta do en-
contro, soluções para 
melhorar a logística 
de atendimento e 
tornar mais célere 
os processos que 
envolvem a Vara de 
Entorpecentes.

Beach Tennis
NESTE final de semana, de sexta a domingo, acon-

tece em João Pessoa o Campeonato Mundial de Beach 
Tennis, a partir das 9h no Busto de Tamandaré, em 
Tambaú.

O evento vai reunir atletas de 15 países e de 20 esta-
dos brasileiros, onde os melhores do mundo estarão aqui 
para concorrer ao prêmio de 10 mil dólares. O campeonato 
já aconteceu em Santos-SP e Torres-RS e agora na Paraíba, 
o primeiro Estado nordestino a sediá-lo.

   O Ipea lança hoje em Brasília, DF, um livro sobre o panorama da reciclagem no 
Brasil intitulado “Catadores de materiais recicláveis: um encontro nacional”, que tem por 
objetivo discutir as políticas públicas relacionadas ao setor, envolvendo a perspectiva 
dos próprios catadores de materiais recicláveis.

Unimed JP

SERÁ empossada 
hoje, em solenidade às 
19h no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, do 
Tribunal de Contas do 
Estado, a nova diretoria 
da Unimed JP e também 
o Conselho de Adminis-
tração. 

No Conselho 
como presidente está 
Demóstenes Cunha Lima, 
como superintendente 
Marcos César Lopes, 
como gestor financeiro 
Laércio Freire Ataíde, 
como administrativa, Lú-
cia Paiva Gadelha e como 
gestor do provimento de 
saúde, Alexandre Araruna.

Urban weekend

NO PRÓXIMO sába-
do um seleto grupo de 
clientes da Rota Premium 
vai ter oportunidade de 
conferir a culinária da 
Casa Roccia, através de 
uma aula de gastronomia 
ministrada pelo chef Onil-
do Rocha. Trata-se do 
evento Urban Weekend, 
das 10h às 15h naque-
la concessionária das 
luxuosas marcas Jaguar e 
Land Rover.

Educação
O SECRETÁRIO de 

Educação da Paraíba, Alés-
sio Trindade vai ministrar 
a palestra de abertura do 
evento “Google Apps for 
Education & Chromebook 
Roadshow, que vai acon-
tecer hoje no auditório 
do Unipê. O evento terá 
a presença do diretor da 
Google na área de Edu-
cação no Brasil, Alexandre 
Campos Silva e do sócio 
da Ensinar Tecnologia Edu-
cacional de Recife, Cláudio 
de Castro, realizador do 
encontro.

Tá todo mundo dominado
NAS REDES sociais, a especialista em Orçamento Público 

e assessora da ONG Instituto de Estudos Socioeconômicos - 
Inesc, Grazielle Custódio David comentou que “se a faxina 
tem que começar em algum lugar para limpar o País da 
corrupção, esse ponto é o Eduardo Cunha. É inaceitável 
que com todas as provas (não é apenas denúncia, não é 
apenas delação, são provas inclusive vindas da Suíça) que 
ele permaneça como presidente da Câmara dos Deputados, 
permaneça como deputado, permaneça solto”.

Ou esse Cunha é a pessoa mais esperta do mundo ou 
está todo mundo dominado! Por isso que Millôr Fernandes 
disse que “além de transformarem o Brasil num casino, 
viciaram a roleta”.  
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Defesa brasileira já faz 
história negativa nas 
Eliminatórias da Copa

contra o salgueiro

Raposa em busca de vantagem
Equipes voltam a se enfrentar 
pelas quartas de finais da 
Copa do Nordeste hoje em PE

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2016

O Campinense estreia hoje na 
segunda fase da Copa Nordeste en-
frentando o Salgueiro de Pernam-
buco. O jogo está programado para 
as 21h30, no Estádio Cornélio de 
Barros, em Salgueiro. A arbitragem 
será de um trio sergipano, coman-
dado por Cláudio Francisco Lima, 
auxiliado por Rodrigo Guimarães 
Pereira e Daniel Vidal Pimentel. 
Este será o terceiro confronto en-
tre as duas equipes, na competição, 
este ano. Nos outros dois, na fase 
de classificação, a Raposa levou a 
melhor e venceu, sendo de 1 a 0, em 
Campina Grande e de 2 a 1, em Sal-
gueiro.

Para o técnico do Campinense, 
Francisco Diá, o fato de ter já ven-
cido a equipe pernambucana duas 
vezes, este ano, não significa que o 
Rubro-Negro terá moleza no Ser-
tão pernambucano. “Entre todas as 
equipes que enfrentamos no Parai-
bano e na Copa Nordeste, o Salguei-
ro foi a melhor, mais estruturada 
e melhor taticamente. Não é a toa 
que foi a segunda colocada no Cam-
peonato Pernambucano de 2015, e 
agora, está na liderança do mesmo 
campeonato. Eu preferia enfren-
tar uma equipe que não soubesse 
como jogamos”, disse o treinador.

O Campinense não tem pro-
blemas para esta partida. O lateral 
Paulinho e o meia Raul já foram libe-
rados pelo Departamento Médico. O 
atacante Bruno Correa, contratado 

recentemente, também já está re-
gularizado. Mas se depender do que 
se viu no último treino da Raposa, 
antes do embarque para Salgueiro, 
nenhum dos atletas deverão fazer 
parte do time titular. 

A provável equipe do Campi-
nense para enfrentar o Carcará é 
Gledson, Negretti (Everaldo), Joé-
cio, Thiago Sala e Danilo; Magno, 
Leandro Sobral, Filipe Ramon, Jus-
simar e Roger Gaúcho, Rodrigão.

No Salgueiro, o clima é de oti-
mismo e de revanche para esta par-
tida contra o Campinense. A equipe 
vem de uma grande vitória sobre 
o Sport, em plena Ilha do Retiro, 
em Recife, pelo Pernambucano. As 
derrotas para o time paraibano na 
primeira fase estão atravessadas na 
garganta dos jogadores que prome-
tem dar o troco hoje no Cornélio de 
Barros.  

O técnico Sérgio China está 
muito satisfeito com o crescimento 
da equipe nos últimos jogos. Segun-
do ele, os jogadores começaram a 
assimilar melhor o esquema de jogo, 
e espera fazer bem o dever de casa, 
para decidir com calma a vaga para 
as semifinais, em Campina Grande. 

Sem nenhum problema médico 
ou disciplinar, Sérgio China deverá 
repetir o time que venceu o Sport, 
com apenas uma alteração, a en-
trada do atacante Toty no lugar de 
Piauí. Toty entrou bem no jogo pas-
sado e fez inclusive o gol da vitória. 
Sendo assim, o Salgueiro deverá en-
trar em campo com a seguinte for-
mação: Gleybson, Marcos Taman-
daré, Rogério Paraíba, Ranieri e 
Daniel Rodrigues; Rodolfo Potiguar, 
Moirelândia, Lucas Piauí e Cássio 
Ortega, Jeferson Berguer e Toty.

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Lance da partida realizada no Amigão pela primeira fase quando o Campinense venceu o Salgueiro por apenas 1 a 0

Plínio volta aos treinos, mas Pedro Castro tem lesão confirmada
O Departamento Médico do 

Botafogo deverá liberar hoje o 
zagueiro Plínio, para participar 
normalmente dos treinos de pre-
paração para o jogo da volta con-
tra o Linense, pela Copa do Bra-
sil, na próxima quarta-feira, às 
19h30, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa. O atleta já está trei-
nando a parte, enquanto aguarda 
o resultado de uma ressonância 
magnética. Ele sofreu uma panca-
da forte no ombro, durante o jogo 
contra o Sport de Recife, e não 

atuou contra o Auto Esporte, no 
último domingo.

Já o resultado de um exame fei-
to no meia Pedro Castro não trouxe 
boas notícias para a Maravilha do 
Contorno. O caso dele é mais sério, 
porque trata-se de um estiramen-
to do ligamento colateral medial 
e cruzado anterior. A boa notícia é 
que não será necessário uma cirur-
gia. O atleta deverá passar por um 
tratamento convencional, mas o 
tempo de duração é longo. Segun-
do o médico do clube, Fábio Farias, 

a recuperação total do jogador só 
deverá acontecer em no mínimo 15 
dias. Para o jogo contra a Linense, 
a sua participação já está vetada, 
o mesmo em relação ao primeiro 
jogo com o Sousa, pela fase de ma-
ta-mata do Campeonato Paraibano.

Aproveitando a folga na tabela 
do Paraibano, os jogadores estão 
recuperando a forma física, para 
entrar com tudo nos jogos decisi-
vos que virão na próxima semana. 
Para o jogo de volta contra a Li-
nense, pela Copa do Brasil, todos 

os jogadores, com exceção de Pe-
dro Castro, estarão à disposição do 
treinador.

Na primeira partida contra o 
Linense, disputada em Lins, inte-
rior paulista, o placar terminou em-
patado em um a um. Com este resul-
tado, o Belo jogará agora em casa, 
com a vantagem de poder empatar, 
sem gols, para eliminar o time pau-
lista, e seguir na competição. Caso 
haja um novo empate pelo mesmo 
placar, a decisão da vaga será na co-
brança de penalidades. O time que 

vencer, também se classifica. Em 
caso de um empate, por um placar 
igual ou acima de dois gols, a classi-
ficação ficará com o clube visitante.

 Após o jogo contra a Linense, o 
Belo vai estrear na fase de mata-ma-
ta contra o Sousa, no domingo, às 17 
horas, no Estádio Marizão, em Sousa.  
Para esta partida, o treinador não 
contará com a presença do lateral Je-
ferson Recife, do atacante Carlinhos e 
o zagueiro Marcelo Xavier. Todos te-
rão de cumprir suspensão, por causa 
do terceiro cartão amarelo. (IM)

BOTAFOGO

Atlético e Auto Esporte, no Estádio 
Perpetão, em Cajazeiras, e Santa Cruz e 
Esporte, no Teixeirão, em Santa Rita, são 
os dois jogos que abrem o quadrangu-
lar da morte, na próxima quarta-feira. 
A competição vai apontar os dois clubes 
que serão rebaixados para a Segunda 
Divisão do Campeonato Paraibano, em 
2017. A competição vai até o dia 27 de 
abril, com jogos de ida e volta. De acor-
do com a tabela divulgada pela Federa-
ção Paraibana de Futebol, os jogos pro-
gramados para o meio de semana serão 
todos disputados no horário das 20h30. 
Já os que vão ocorrer durante os finais 
de semana, serão todos às 17 horas.

A situação das equipes são pare-
cidas. Das quatro, três delas já foram 
campeões estaduais da Primeira Divisão, 
e pelo menos uma delas, disputará a Se-
gunda Divisão no próximo ano. São elas 
o Santa Cruz, o Atlético e Auto Esporte. 
Outra semelhança entre as equipes é na 

questão financeira. Atlético, Esporte, 
Santa Cruz e Auto Esporte estão com 
vários salários atrasados, e com os joga-
dores mostrando publicamente o seu 
descontentamento com a situação. 

No Esporte, os atletas chegaram a 
fazer greve, durante a fase de classifi-
cação. Já no Auto Esporte, os jogadores 
ameaçaram não treinar mais esta sema-
na, e foi preciso o técnico Índio Ferreira 
convencer os jogadores da importância 
de dar sequência ao trabalho. O mes-
mo se repetiu com o Atlético, também 
esta semana, quando os jogadores não 
treinaram e foram a uma rádio de Ca-
jazeiras, denunciar a falta de pagamen-
to. No Santa Cruz, a diretoria conseguiu 
adiantar uma parte dos salários, e pelo 
menos até agora, os jogadores estão 
treinando normalmente.

Com tantas dificuldades financeiras, 
a decisão dos clubes que serão rebaixa-
dos pode acontecer não apenas pelos 

detalhes meramente técnicos. Quem 
administrar melhor a crise financeira, 
nos bastidores, pode acabar levando 
ampla vantagem sobre os adversários. 
Existe até o temor que os jogadores de 
algumas equipes se recusem a entrar 
em campo, nos jogos, o que traria sérias 
consequências para os clubes.

Gol de Placa
Segundo os dirigentes destes clu-

bes, o principal motivo da falência 
das agremiações é a falta de patro-
cínio. Com a crise, os clubes não con-
seguiram o apoio que esperavam da 
iniciativa privada, e a verba oriunda 
do programa do Governo do Estado, 
Gol de Placa, ainda não foi repassa-
da, este ano. O problema deverá ser 
resolvido hoje, numa reunião do Go-
verno do Estado com os dirigentes dos 
clubes. O encontro será às 11 horas, 
na Granja Santana. (IM)

torneio começa no próximo dia 6 e vai apontar os dois rebaixados
QUADRANGULAR DA MORTE

Esporte de Patos e Santa Cruz na 1a rodada

Foto: Sales Nascimento/Divulgação
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Janeth lamenta a carência de 
talentos na seleção feminina
Ex-jogadora defende a 
participação de mais 
clubes nas competições

Até quando vamos aguen-
tar Dunga no comando da 
seleção? Se depender da 
atual direção da CBF por 
muito tempo porque não 
há nada em curso nesse 
sentido e até porque o 
Brasil só volta a jogar em 
setembro pelas Eliminató-
rias. Quanto ao jogo contra 
o Paraguai, outra péssima 
exibição e sempre a mesma conversa da dificuldade 
de jogar no Defensores Del Chaco, pouco tempo de 
treinamento e outras baboseiras. O time não tem 
nenhuma variação tática e mas parece cada um por 
si. Alcançou o empate de 2 a 2 não por mérito, mas 
sim pela deficiência adversária.

Seleção ruim

Mata-mata é outra 
disputa diferente

O Campinense precisa provar que é bom de 
mata-mata nesses jogos que se aproximam, seja pelo 
Paraibano ou Copa do Nordeste. E tudo começa hoje pela 
competição regional onde tem a obrigação de confirmar 
a sua boa campanha e favoritismo diante do Salgueiro, 
um adversário batido nos dois jogos da fase classificató-
ria. Porém, a situação agora é outra. O time pernambuca-
no evoluiu ao ponto de ser o líder do Estadual na frente 
de Náutico e Sport, sem falar no Santa Cruz que está 
mais abaixo da tabela.

Agora não adianta falar em segunda melhor cam-
panha, artilheiro e outras coisas boas que a Raposa já 
apresentou. Tem de mostrar no campo de novo a boa 
fase e capacidade de eliminar o time pernambucano. São 
dois jogos dificilimos como foram nas vitórias de 1 a 0 no 
Amigão e 2 a 1 no Cornélio de Barros. O Salgueiro é hoje o 
melhor time de Pernambuco e persegue um título inédito 
de campeão estadual.

Então, esse jogo de hoje vai ser uma pedreira e o 
técnico Diá sabe das dificuldades e da importância de 
conquistar um bom resultado no jogo de ida para ter 
mais tranquilidade na volta. Esse ano é um pouco dife-
rente de 2015 as quartas de final para o Campinense. Na-
quela oportunidade a Raposa enfrentou o Bahia quando 
empatou sem gols no Amigão e foi eliminada em Salvador 
pelo placar de 1 a 0.

Acho que o time do ano passado era inferior ao atu-
al, mas vendeu caro a eliminação na Arena Fonte Nova e 
com um gol polêmico. Naquele mata-mata o Rubro-Negro 
se deu mal e agora tem tudo para se reabilitar e chegar 
à fase semifinal, bastando para isso repetir as boas 
atuações. O técnico Francisco Diá tem à sua disposição 
todos os titulares, exceção daqueles jogadores que se 
machucaram como Paulinho e Raul que estão em fase de 
recondicionamento físico. Mas o torcedor aposta na boa 
fase de Rodrigão e no futebol do meia Roger que, contra 
o ABC, voltou a jogar bem e foi decisivo. Vamos torcer 
pela Paraíba na Copa do Nordeste.

A Federação ouviu os clubes na última terça-feira e definiu 
os jogos do quadrangular da morte. A disputa vai começar 
no dia 6 próximo e terminará no dia 27 de abril. Auto. Atlé-
tico, Esporte e Santa vão brigar para não cair.

Rebaixamento

Dirigentes dos 10 clubes que 
integram o Campeonato Pa-
raibano de 2016 da Primeira 
Divisão vão se encontrar 
hoje às 11h com o governa-
dor Ricardo Coutinho e o 
assunto é Gol de Placa.

Gol de Placa
O chute forte originou o 
primeiro gol da reação da 
Seleção Brasileira, converti-
do por Ricardo Oliveira após 
a defesa do goleiro para-
guaio. O paraibano não teve 
uma atuação convincente.

Hulk

A Federação vai fazer uma correção no regulamento do 
Campeonato Paraibano de 2016 com o objetivo de tornar 
claro a definição dos jogos eliminatórios a partidas das 
quartas de finais já que há interpretação diferente nos 
artigos 11, 12 e 13. Espera-se que tudo seja resolvido para 
a tranquilidade nessa reta final.

Regulamento

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Medalhista de prata nas 
Olimpíadas de Atlanta e de 
bronze em Sydney, Janeth 
Arcain lamentou o atual ce-
nário do basquete feminino 
no Brasil. Principal suces-
sora de Hortência e Magic 
Paula, a agora ex-jogadora 
vê uma carência de talentos 
para levar o País de volta ao 
mais alto nível do esporte e 
acredita que a modalidade 
só voltará aos trilhos com 
uma gestão mais profissio-
nal, algo que, segundo ela, 
não é visto atualmente.

Nos últimos anos a se-
leção não somou bons re-
sultados e as marcas mais 
recentes foram um nono lu-
gar nas Olimpíadas de Lon-
dres, em 2012, a terceira 
colocação na Copa América 
de 2013, além da eliminação 
para a França nas oitavas de 
final do último Mundial, em 
2014, na Turquia.

"Eu acredito que tudo 
isso vem acontecendo pela 
lacuna que tivemos entre 
gerações. Acho que a minha 
geração foi a última a con-
quistar um título, o Pan-A-
mericano em 2007, então in-
felizmente não conseguimos 
fazer com que novos ídolos 
aparecessem e se transfor-
massem em espelhos para 
que novos jovens pratiquem 
o basquete feminino. A falta 
de gestão e investimento em 
categoria de base também é 
outro fator importante. Acho 
que não temos uma gestão 
convincente na nossa Confe-
deração, então tudo isso não 
gera credibilidade e assim 
não temos apoio, patrocínio 
e visibilidade. O problema é 
desde lá de baixo até a nossa 
gestão", criticou.

Janeth também co-
mentou sobre a pequena 
quantidade de clubes que 
participam da Liga de Bas-
quete Feminino atualmente. 
Segundo ela, a falta de ta-
lentos faz com que menos 
equipes acabem investindo 
no basquete feminino e, con-
sequentemente, menos ma-
terial humano para a Seleção 
Brasileira, fato categorizado 

por ela mesmo como uma 
'bola de neve'.

"O que precisa é ter mais 
praticantes e tendo mais 
praticantes teremos mais 
clubes, atletas, mais equipes 
fora de São Paulo, e preci-
samos desse incentivo. Mas 
mesmo com pouco a gente 
pode ter qualidade, o que 
não podemos é perder isso. 
Se perdemos a qualidade 
nosso basquete não conse-
guirá estar brigando sempre 
entre as melhores seleções", 
completou.

Diante da escassez de 
talentos e a falta de estrutura 
para revelar novas jogadoras, 
Damiris Dantas é uma das 

poucas exceções em meio à 
crise da modalidade. A atual 
pivô do Minesota Lynx, time 
da WNBA, conheceu o bas-
quete através do instituto de 
Janeth e aos 23 anos irá re-
presentar o Brasil nas Olim-
píadas do Rio de Janeiro. No 
entanto, quem pensa que 
a responsável pelo projeto 
se sente pressionada para 
ajudar o Brasil a encontrar 
uma nova safra está muito 
enganado e a própria Janeth 
garante que o principal obje-
tivo não é esse.

"Eu não levo essa res-
ponsabilidade, porque o in-
tuito desse instituto quan-
do foi fundado há 14 anos 

era dar oportunidade para 
os jovens a ingressarem no 
meio esportivo com o bas-
quete sendo a ferramenta 
para isso. O meu objetivo 
não é revelar novos atletas, 
mas fazer com que o jovem 
tenha um desenvolvimento 
motor e que ele leve os va-
lores do esporte dentro da 
nossa metodologia, que é 
saber perder, saber ganhar, 
fazer amigos e saber que a 
derrota faz parte do jogo. 
Mas é claro que quando há 
um atleta que se destaca a 
gente acaba levando para 
um clube para que ele pos-
sa continuar seu desenvol-
vimento", finalizou.

A ex-jogadora da seleção defende uma gestão bem mais profissional para o basquete brasileiro

Brasileiros competem até domingo na Itália
Depois de realizar, no 

Rio de Janeiro, a segunda 
etapa da Copa do Mundo de 
Pentatlo Moderno, que ser-
viu como evento-teste para 
os Jogos Olímpicos Rio 2016, 
a Copa do Mundo desembar-
cou na Itália para sua tercei-
ra qualificação. Desde ontem, 
cerca de 190 pentatletas, de 
mais de 35 países, compe-
tem em Roma atrás de um 
lugar no pódio do torneio. 
Até o próximo domingo, es-
ses atletas também estarão 
de olho nos valiosos pontos 
para o ranking mundial, que 
vai definir as últimas vagas 
do Pentatlo Moderno para os 
Jogos Olímpicos.

Na Itália, o Brasil está 
representado por sete pen-
tatletas: Danilo Fagundes, 
Enrico Ortolani, Felipe Nas-
cimento e William Muinhos, 
no masculino; e Larissa 
Lellys, Priscila Oliveira e 
Yane Marques, no feminino. 

Todos os competidores vão 
passar pelas cinco provas do 
torneio no Parco Foro Ita-
lico (esgrima tradicional e 
natação) e no Tor di Quinto 
(esgrima bônus, hipismo e 
evento combinado de tiro a 
laser e corrida).

Dentre os sete competi-
dores da delegação do Brasil, 
está o líder do ranking na-
cional, Felipe Nascimento. O 
pernambucano, de 22 anos, 
também é o melhor brasi-
leiro colocado no ranking 
mundial da União Interna-
cional de Pentatlo Moderno 
(UIPM), na 59ª colocação, e 
sonha com a vaga olímpica.

“Não gostei muito do 
meu desempenho da etapa 
brasileira da Copa do Mundo. 
Fiz uma esgrima muito ruim 
e só gostei da natação. Nadei 
muito bem”, diz Felipe. “Meu 
objetivo, agora, é ir para a fi-
nal para poder somar pontos 
para o ranking olímpico.” 

PENTATLO MODERNO

Yane Marques é uma dos sete atletas brasileiros na disputa

FOTOS: Reprodução



Messi pode marcar o gol 500
contra o real madrid

Argentino fez o 499 
contra a Bolívia pelas 
Eliminatórias da Copa
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 Enfrentar o Real Madrid 
já seria motivação suficiente 
para Lionel Messi brilhar com 
a camisa do Barcelona. No 
próximo sábado, o craque ar-
gentino terá um aditivo extra 
quando pisar no Camp Nou, às 
15h30, para encarar o maior 
rival. Se marcar no superclás-
sico espanhol, o camisa 10 
chegará ao gol 500 em sua 
carreira.

Diante da possibilidade 
de alcançar a importante mar-
ca, Messi disse que já começou 
a sonhar com o feito diante do 
Real Madrid.

“Seria um lindo cenário 
para chegar a esse número. 
Seria lindo ser contra o Real 
Madrid. E seria lindo ganhar 
para aumentar ainda mais 
a vantagem na liderança do 
Campeonato Espanhol “disse.

Na última terça-feira, 
Messi marcou o gol 499 ao 
converter pênalti na vitória 
da Argentina sobre a Bolívia 
por 2 a 0. De quebra, balançou 
as redes pela 50ª vez com a 
camisa alviceleste. Agora, ele 
está a seis do maior artilheiro 
hermano de todos os tempos, 
o atacante Gabriel Batistuta, 
que fez 56.

O Real Madrid é a tercei-
ra maior vítima de Messi em 
toda a sua carreira. Em 31 par-
tidas contra o maior rival, o ar-
gentino balançou as redes 21 
vezes. Quem sofreu mais com 
o camisa 10 foram Atlético de 
Madrid e Sevilla, que levaram 
25 gols cada. 

Um dos jogadores mais 
experientes do elenco do Bar-
ça, Iniesta afirmou que o fato 
do Real estar a 10 pontos do 
time catalão não tem influência 
no clássico, dizendo que é um 
jogo “que se baseia no ambien-
te” e negando-se a falar sobre a 
diferença do rival desde o jogo 
do Primeiro Turno, quando 
perdeu por 4 a 0, ainda sob o 
comando de Rafa Benítez.

Desfalques
O Barcelona saiu perden-

do em relação ao Real Madrid 
nessa liberação de atletas para 
compromissos de seleções. 
Três atletas do clube catalão 
voltarão à Espanha sem condi-
ções de jogo: Busquets, Rakitic 
e Mathieu.

Busquets e Rakitic se con-
tundiram em treinamentos da 
Espanha e Croácia, respectiva-
mente, e sequer atuaram nos 
jogos Fifa. Os dois devem ficar 
fora do Superclássico.

Para piorar, o zagueiro 
Mathieu sofreu grave lesão de-
fendendo a França e se afasta-
rá do time catalão por tempo 
indeterminado.

Ao todo, 17 atletas do 
time catalão representaram 
suas respectivas seleções, con-
tra 12 da equipe madrilena. 
Além das baixas, o Barcelona 
terá de recuperar a energia do 
elenco.

Sete atletas do Barcelo-
na cruzaram o Atlântico nos 
últimos dias para jogos entre 
seleções. Messi, Neymar e Suá-
rez, por exemplo, participaram 
de jogos pelas eliminatórias da 
América do Sul. Do lado do Real, 
três atletas tiveram de cruzar o 
oceano para duelos Fifa.

De acordo com o jornal 
As, os quilômetros acumula-
dos pelo elenco do Barça com 
viagens nessas datas Fifa fo-
ram de 189 mil, contra 89 mil 
do time de Madri.

O técnico Dorival Júnior 
terá mais um desfalque de 
peso para os próximos jogos 
do Santos. O volante Renato 
sofreu uma fratura no nariz 
no clássico contra o São Paulo, 
passou por cirurgia no Hospi-
tal Ana Costa e ficará cerca de 
duas semanas sem realizar 
trabalhos com contato físico 
com os companheiros.

Na partida do último 
domingo, o experiente meio-
campista de 36 anos sofreu 
uma cotovelada do argentino 
Calleri, mas não acabou subs-
tituído do empate em 1 a 1 na 
Vila Belmiro, válido pela 12ª 
rodada do Paulistão.

Com isso, o jogador fi-

cará de fora do restante das 
rodadas da primeira fase do 
Campeonato Paulista e de-
verá voltar somente para as 
quartas ou para a semifinal 
do torneio, caso o time san-
tista, claro, se classifique.

Para a estreia do clube na 
Copa do Brasil, dia 21 de abril, 
em Macapá, contra o xará San-
tos-AP, entretanto, Renato não 
deverá ser desfalque.

Com isso, o jovem Alison, 
revelado nas categorias de base 
do Santos, deve ganhar chances 
no time tiular ao lado de Thia-
go Maia, que retornou da Sele-
ção Brasileira Olímpica e, junto 
com o lateral-esquerdo Zeca, já 
treinou no CT Rei Pelé.

Nada como uma vitória 
no clássico. Bastante questio-
nado no clube, o técnico Deivid 
finalmente colhe elogios, após 
passar por períodos de grande 
instabilidade e críticas no Cru-
zeiro. Diante da vitória sobre 
o rival Atlético-MG, no domin-
go, o treinador vive tempos de 
maior tranquilidade na Toca da 
Raposa, o que tem sido algo in-
comum nas últimas semanas. 
Grande parte dos questiona-
mentos cobravam da diretoria 
uma atitude quanto à presença 
de Deivid à frente do time cru-
zeirense, porém, o treinador 
ganhou mais um motivo para 
acreditar na sua sequência no 
clube. Isto, porque, o vice-pre-
sidente de futebol do Cruzeiro, 
Bruno Vicintin, avaliou o traba-
lho do jovem treinador, aposta 
da diretoria para a temporada, 
e se mostrou satisfeito com 
evolução da equipe celeste nos 
últimos jogos.

"A gente sabe que foi uma 
medida ousada colocar um 
treinador, no seu primeiro tra-
balho, já num clube gigante 
como o Cruzeiro, mas aposta-
mos em continuidade e concei-
tos. Já vínhamos com trabalho  

A menos de uma semana para o 
jogo de ida contra o Benfica pelas 
quartas de final da Liga dos Cam-
peões, o Bayern de Munique deve 
ter um importante desfalque. O ata-
cante Robben, que já não disputou 
as oitavas contra a Juventus, será 
uma provável ausência diante dos 
portuguêses (e também pelo Cam-
peonato Alemão no fim de semana).

Segundo informações do jornal 
português "A Bola", há relatos na 
Alemanha, ainda não confirmados 
pelo Bayern, que o camisa 10 ficará 

de fora por até cinco semanas, infor-
mação ainda não confirmada pelo 
clube alemão.

O técnico da seleção holandesa, 
Danny Blind, não pôde contar com 
Robben - lesionado na coxa - nos re-
centes amistosos contra a França e a 
Inglaterra, respectivamente. 

A primeira partida do Bayern de 
Munique será pelo Campeonato Ale-
mão, contra o Eintracht Frankfurt, 
neste sábado. Já pela Champions, o 
duelo será contra o Benfica, na pró-
xima terça-feira, na Allianz Arena. 

Bayern não terá robben 
no jogo contra o Benfica

LIGA DOS CAMPEÕESRenato fratura o nariz 
e desfalca time santista

e bom resultado com o Mano 
Menezes, que foi interrompido. 
Tanto nós da diretoria, quan-
to o torcedor, estamos vendo 
melhora do time. Mas nem nas 
vitórias tudo está bom. Nem 
nas derrotas, apesar de ter sido 
uma só, está tudo ruim. A gen-
te procura sempre melhorar", 
avaliou Vicintin.

Somando-se todas par-

tidas de Deivid no Cruzeiro, o 
treinador possui um aprovei-
tamento de 77%, com nove 
vitórias, três empates e uma 
única derrota. Se for levado em 
consideração apenas o Campe-
onato Mineiro, o desempenho é 
ainda melhor, uma vez que, em 
nove jogos, a Raposa acumula 
sete triunfos e dois empates, 
aproveitando 85% dos pontos 

disputados. Invicto no Estadu-
al, o líder Cruzeiro está a seis 
pontos do segundo colocado, 
Atlético-MG, e precisa apenas 
de um empate contra o Guara-
ni-MG, no próximo domingo, 
às 16h (de Brasília), no Minei-
rão, para confirmar a ponta 
da tabela na primeira fase da 
competição.

Reforços - Apesar dos bons 

números pelo Cruzeiro, o técni-
co Deivid não se abstém de pe-
dir uma maior qualificação do 
plantel e chegou a dizer à im-
prensa que deseja contar com 
novos reforços, de preferência 
atletas mais "tarimbados", que 
possam dar mais experiência e 
qualidade ao elenco.

Questionado sobre o 
"pedido" do treinador, Bruno 
Vicintin não descartou ir ao 
mercado para buscar novos 
jogadores, mas salientou que 
tal questão dependerá de uma 
análise do elenco a ser feita 
após o término do Campeona-
to Mineiro.

"Vamos esperar a final do 
Mineiro. Temos vários campe-
ões brasileiros. Vamos esperar 
o Campeonato Mineiro termi-
nar. É claro que como Deivid foi 
atleta vencedor, ele quer o me-
lhor para o clube. Caso tenha 
de fazer um ajuste ou outro, 
vamos fazer. Acreditamos que 
temos um elenco forte, mas po-
dendo reforçar, vamos buscar 
reforçar", colocou o dirigente.

O Cruzeiro será o adversá-
rio do Campinense na Copa do 
Brasil, no próximo dia 13, no 
Amigão.

Diretoria segue apostando no técnico Deivid
CRUZEIRO

Messi bate o pênalti 
e comemora o gol 

de número 50 pela 
seleção argentina

Deivid tem um bom 
retrospecto no 

comando da equipe 
celeste

FotoS: reprodução/internet



Lateral diz que o grupo 
tem de se fechar mais 
no apoio ao treinador

Daniel sai em defesa de Dunga
empate no paraguai

FotoS: CBF/Divulgação
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Autor do gol de empate 
por 2 a 2 aos 46 minutos do 
segundo tempo contra o Pa-
raguai, na última terça-feira, 
em Assunção, o lateral direi-
to Daniel Alves acredita que 
a Seleção Brasileira precisa 
estar ainda mais "fechada" 
com o técnico Dunga. Para o 
jogador do Barcelona, a filo-
sofia de jogo dos clubes não 
pode ser maior do que a cau-
sa defendida pelo treinador 
da equipe pentacampeã.

"A gente está buscando 
isso, é o nosso principal ob-
jetivo, fazer com que a qua-
lidade de jogadores da sele-
ção - ainda que se escute um 
montão de babaquices - se 
transforme em resultados. 
Temos que nos fechar cada 
vez mais", falou o defensor 
na zona mista do estádio De-
fensores del Chaco.

"Se a gente está aqui, 
tem que confiar no trabalho 
dele. A confiança que se pode 
ter, independentemente se 
gosta ou não algumas pesso-
as... Temos que nos adaptar. 
Viemos de outra filosofia de 
jogo, outro estilo, tem que se 
adaptar, não se trata de estar 
contente ou infeliz. Temos 
que abraçar a causa, o treina-
dor, a comissão", continuou.

"Para evoluirmos, temos 
que abraçar a causa de cora-
ção. Se acharmos que tudo 
não presta, não vamos con-
seguir evoluir. Os que estão 
aqui, para mim, são os me-
lhores, e por mais que se es-
cute um monte de coisas, as 
pessoas gostam de críticas, 
mas nunca encontram a so-
lução. Estamos acostumados 
a isso", disse.

A Seleção Brasileira só 
volta a atuar nas Elimina-
tórias no dia 2 de setembro 
quando enfrenta o Equador 
na altitude de La Paz.

Se os números não mentem, 
o maior problema da seleção nas 
eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2018 está na defesa. 
Com oito gols sofridos em ape-
nas seis partidas, o time de Dun-
ga tem a pior média brasileira na 
história da disputa, enquanto o 
ataque mantém a marca dos úl-
timos anos.

Desde que as eliminató-
rias adotaram o atual formato, 
para o Mundial de 1998, nunca 
o Brasil sofreu tantos gols em 
tão poucos jogos. Na verdade, 
nunca tinha sequer ultrapassado 
a média de um tento por parti-
da como a atual equipe, que só 
não foi vazada até aqui contra o 
Peru, em Salvador.

Até a atual edição da dispu-

ta, as piores médias da defesa 
brasileira após seis partidas ha-
viam sido em 2002 e 2006, com 
seis gols sofridos em cada. Ao 
final daquelas eliminatórias, po-
rém, a seleção acabou sofrendo 
17 tentos, melhorando um pou-
co a marca, para 0,9 por jogo.

Já em 2010, com o próprio 
Dunga, o Brasil levou 11 gols em 
toda a eliminatória, com apenas 
quatro nos seis primeiros compro-
missos. Ao final da disputa, a mé-
dia de tentos sofridos foi de 0,6.

ataque 
No setor de frente, as esta-

tísticas mostram o oposto. Ain-
da que não tenha contado com 
sua principal estrela, Neymar, 
em três dos seis jogos até aqui, o 

ataque brasileiro já marcou oito 
gols, número superior ao regis-
trado nas primeiras rodadas das 
últimas três eliminatórias.

O melhor registro até então 
havia acontecido em 2006, quan-
do o time que contava com no-
mes como Ronaldo, Ronaldinho 
Gaúcho, Kaká e Rivaldo marcou 
dez vezes em seis partidas. Em 
2002, com ataque igualmente 
estrelado, foram nove gols nas 
seis primeiras rodadas; e, em 
2010, oito.

Em todas essas disputas, o 
Brasil acabou com média de gols 
semelhante aos 1,8 marcados 
por partida do time atual. Em 
2010, foram 33 em 18 jogos (1,8 
de média); em 2006, 35 (1,9); e, 
em 2002, 31 (1,7).

Zaga brasileira entra para a história como a piorClassificação

eliminatórias da Copa
Times PG J V E D GP GC SG
10 URUGUAI 13 6 4 1 1 12 4 8

2º EQUADOR 13 6 4 1 1 12 7 5

3º ARGENTINA 11 6 3 2 1 6 4 2

4º CHILE 10 6 3 1 2 12 10 2

5º COLÔMBIA 10 6 3 1 2 9 8 1

6º BRASIL 9 6 2 3 1 11 8 3

7º PARAGUAI 9 6 2 3 1 7 6 1

8º PERU 4 6 1 1 4 6 12 -6

9º  BOLÍVIA 3 6 1 0 5 7 13 -6

10º VENEZUELA 1 6 0 1 5 7 17 -10

próximos jogos
 2/9

Equador x Brasil
Colombia  x  Venezuela
Paraguai  x  Chile

Argentina  x  Uruguai
Bolívia  x  Peru

O gol de empate mar-
cado por Daniel Alves, nos 
acréscimos do segundo 
tempo, frustrou torcedo-
res e imprensa paraguaia, 
que davam como certa a 
vitória em Assunção. Os 
jornais do Paraguai clas-
sificaram como “sabor 
amargo” o resultado final 
da partida, 2 a 2, desta-
cando que o time da casa 
vencia por 2 a 0 a 12 minu-
tos do fim da partida, mas 
cansou e abriu espaços.

O ABC Color, de Assun-
ção, abriu sua edição de 
ontem dizendo que a Sele-
ção Brasileira “já não bota 
mais medo como antes”, 

lamentando o empate.
“Ponto com sabor de 

injustiça”, foi a manchete 
do ABC Color.

“Hoje em dia, a Cana-
rinha (Seleção Brasileira) 
depende muito de suas in-
dividualidades, que quan-
do jogam bem ainda fa-
zem a diferença, mas seu 
futebol coletivo já não é 
mais o mesmo”, apresen-
tou o texto. O La Nacion 
atribuiu a pressão dos bra-
sileiros nos 15 minutos fi-
nais ao desgaste excessivo 
dos paraguaios, sobretudo 
pelas lesões de Richard Or-
tiz e González. O Extra.py 
foi na mesma linha: com a 

perda de Ortiz, o time lo-
cal se fragilizou, cedendo 
espaço para a seleção de 
Dunga.

“O Brasil não encon-
trava o caminho, mas se 
deparou com um Paraguai 
fadigado pela ausência de 
dois jogadores-chave”, re-
forçou o La Nacion.

Os sites La Ultima Hora 
e Hoy entendem que o 
Brasil escapou de derrota 
graças aos erros do ataque 
paraguaio. “O Paraguai 
teve a vitória nas mãos, 
mas o Brasil aproveitou 
o desgaste físico do rival 
para alcançar o empate”, 
disse o Hoy.

Imprensa paraguaia vê sabor amargo no empate contra o Brasil
reperCuSSÃo 

Daniel Alves marcou 
o gol de empate 

aos 46 minutos do 
segundo tempo

Fifa admite a disputa com 40 seleções
A ampliação do núme-

ro de seleções participantes 
da Copa do Mundo para 40 
pode acontecer na edição 
de 2026, disse o presiden-
te da Fifa, Gianni Infantino. 
Ele também destacou que a 
América do Sul contará com 
cinco vagas diretas quando a 
alteração ocorrer.

Infantino falou sobre 
o tema durante entrevista 

coletiva em Montevidéu, na 
qual defendeu a iniciativa 
de ampliar a quantidade de 
seleções na Copa do Mundo. 
Atualmente, o torneio conta 
com 32 equipes.

"Temos que ampliar. A 
ideia seria a partir de 2026, 
vamos falar com todos: com 
os jogadores, com o conselho 
(da Fifa)", disse Infantino, 
que considerou que a seleção 

campeã não tem por que se 
classificar automaticamente.

"Não só dá a possibili-
dade de mais equipes par-
ticiparem, mas dá a muitas 
equipes a possibilidade de 
sonhar com a participação".

Infantino disse que, caso 
a proposta avance, a Conme-
bol teria cinco cotas de clas-
sificação direta, mais uma na 
repescagem. Atualmente, a 

América do Sul possui qua-
tro vagas garantidas e uma 
na repescagem.

"Minha proposta para 
a América do Sul é de cinco 
(vagas) asseguradas e talvez 
mais uma disputada em cam-
po", disse em referência a 
outra vaga para a região. Ele 
não deu detalhes de como 
seriam definidas as oito va-
gas adicionais.

Copa De 2026

O Paraguai abriu 2 a 0 no marcador, mas a seleção reagiu e conseguiu empatar no final

O presidente da Fifa. Gianni Infantino falando sobre mudanças

Foto: Reprodução



Dezessete fotogra-
fias coloridas, 
todas nas di-
mensões 40cm x 
30cm e emoldu-
radas, integram 
a exposição inti-
tulada El Condor 

de Los Andes, que o professor 
do Departamento de Psicologia 
da UFPB, o peruano - radicado 
na Paraíba há quatro décadas - 
Juan Carlos Viñas Cortez realiza 
até amanhã, no mezanino do 
Teatro Paulo Pontes do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, loca-
lizado em João Pessoa. A visi-
tação é gratuita para o público. 
“Além do aspecto artístico, meu 
objetivo, com esta mostra, é 
sócio-cultural e científico, pois 
quero despertar o interesse 
pela preservação desta ave, que 
está ameaçada de extinção”, dis-
se ele para o jornal A União.

As imagens da exposição 
- que, em Português, significa 
O Condor dos Andes -   foram 
captadas por Juan Carlos Cortez 
em novembro de 2014, no Vale 
do Colca, localizado no Estado 
de Arequipa, no Peru, a 4.500 
metros de altura. Portando uma 
câmera Nikon, com uma teleob-
jetiva de 200mm, ele contou ter 
passado, sozinho, três dias na 
região, mas utilizando como base 
um albergue instalado um pouco 
mais abaixo, a 2 mil metros de 
altura do ponto onde registrou as 
fotografias, que foi o mirador do 
condor.

“Fiz as imagens pela intui-
ção e de forma consciente, no 
habitat, que é difícil, do condor, 
que é muito grande e rápido”, 
comentou o fotógrafo e pro-
fessor universitário, que, para 
realizar seu trabalho, esteve em 
cerca de sete locais diferentes 
para acompanhar o trajeto da 
família da ave, composta pelo 
macho, a fêmea e dois filhos. 
“Com essa exposição quero des-
pertar o interesse pela preser-
vação dessa ave, mas também 
questionar políticas educacio-
nais e ambientais para evitar a 

sua extinção”, disse Juan Carlos 
Cortez. Nesse sentido, alertou 
que a União Internacional para 
a Conservação da Natureza e 
dos Recursos Naturais (IUCN) 
considera estar o Condor amea-
çado de ser extinto dentro 
das próximas duas décadas, 
por causa da perda do habitat 
natural e em virtude de outros 
motivos, a exemplo da poluição 
e o envenenamento provocados 
pela ação do homem. 

El Condor de Los Andes é 
um documento que retrata a 
vida da maior ave da América 
Latina, que é símbolo da inte-
gração dos países do Mercosul, 
cujo parente mais próximo é o 
abutre, ou urubu, no Nordeste 
do Brasil. Juan Carlos Cortez 
disse que as imagens que cap-
tou retratam, por exemplo, 
aspectos como o habitat, ali-
mentação e comportamento 
do condor andino, reconhecido 
como uma das maiores aves 
voadoras do mundo, depois do 
albatroz. Para se ter uma ideia, 
adultos chegam a medir até 
142 centímetros de altura e ter 
entre 270 e 330 centímetros de 
envergadura. Os machos pesam 
de 11 a 15 quilos e as fêmeas, 
de 8 a 11 quilos.

Aberta na última segun-
da-feira, a mostra fotográfica 
deveria ter sido realizada no 
Palácio do Itamaraty, em Bra-
sília (DF), no dia 12 de outu-
bro de 2015, data em que se 
comemora o descobrimento 
da América, que ocorreu em 
1492, pelo navegador italiano 
Cristóvão Colombo. No en-
tanto, Juan Carlos justificou 
que a exposição não ocorreu, 
naquela ocasião, por causa da 
crise econômica. El Condor de 
Los Andes faz parte da progra-
mação da Semana de Integra-
ção Latino-Americana, com o 
seminário “Arte e Literatura 
na América Latina”, ministra-
do pelo professor Francisco 
Pereira, na Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba. O evento é 
uma realização da Associação 
dos Docentes da Universidade 
Federal da Paraíba, com apoio 
do Governo do Estado.  

Cristiano Oliveira e Nélio 
Torres realizam projeto 
“Sexta Autoral Coletivo”
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INterAção LIterAturA

Sitônio faz um paralelo 
entre a lista da odebrecht 
e a Seleção Brasileira

Página 24

FotoS: Edson Matos

Pôr do Sol Literário terá 
lançamentos de livros, 
debates e performances
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Voo pela sobrevivência
O peruano Juan Carlos Cortez, professor da UFPB, realiza mostra fotográfica que 

objetiva despertar o interesse pela preservação do condor andino, ameaçado de extinção    

O autor da exposição, 
Juan Carlos Cortez (acima) 
e uma admiradora das 
artes visuais encantada 
com as fotos da mostra 
“El Condor de Los Andes” 
(detalhe)

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Toques do dia a dia

Germano 
RomeroUm curso 

que faz a 
diferença

A cupira

Crônica

Farolito

E a tarde caiu tranquila, trazida pelas 
brisas amenas que sopram do sudeste, 
cantando nas frestas das janelas, e bri-
lhando aos olhos contemplativo de quem 
a observa... É preciso que vejamos no 
horizonte a esperança que nos nutre a 
confiança no viver. E hoje foi assim... uma 
tarde invernal. Somente na brisa. Branda e 
suave, fresca e macia. Nos tons mais sutis, 
no mar que cantava, com tudo que é belo, 
no Sol que partia.

* * *
Há um “Octeto de Anjos”, presente nas 

nossas vidas, que, dentre outros queridos 
amigos do Mundo Espiritual, se destaca 
com mais intimidade, na confiança de que 
nos ajudam e nos fortalecem na fé cristã. 
São grandes fontes permanentes e inesgo-
táveis de energia que enriquecem o nosso 
espírito na cavalgada da evolução cósmica 
e infinita.

O primeiro, sem dúvida, é Jesus - o 
maior Mestre de todos os tempos! O se-
gundo, Allan Kardec - Educador francês, 
discípulo de Pestalozzi, que codificou a 
Doutrina Espírita, no ano de 1857, em 
Paris. O terceiro, Chico Xavier - Médium 
e missionário, autor de quase 500 livros 
de ensinamentos cristãos, psicografados e 
com todos os direitos destinados às obras 
de caridade, eleito em votação nacional 
espontânea como o “Maior Brasileiro de 
Todos os Tempos”. O quarto, Emmanuel - 
Espírito de Luz, fiel guia de Chico Xavier 
e autor da maior parte de seus livros, cuja 
mensagem de amor ao próximo é de infini-
ta beleza.

O quinto, Bezerra de Menezes - Espíri-
to iluminado do eminente filantropo, mé-
dico e escritor, conhecido como o “Médico 
dos Pobres”, por sua dedicação à popula-
ção carente. O sexto, José Augusto Romero 
- pai do amado pai, Carlos Romero, gran-
de e dedicado humanista que presidiu a 
Federação Espírita Paraibana por 44 anos 
consecutivos. O sétimo, Carmen Romero 
- A amada mãe, um tesouro de meiguice e 
delicadeza, de cujo amor e amizade conti-
nuo desfrutando em permanente sintonia 
de pensamentos, plena de boas vibrações. 
O oitavo, a doce Maria Antério - Um anjo 
presente diuturnamente nas nossas vidas, 
exemplo de mãe e amiga de todos, que me 
adotou com muito carinho em sua nobre 
família, na qual entrei pelos sublimes la-
ços da afetividade. Que a paz de Jesus este-
ja sempre com eles, irradiando em nossas 
casas, as sutis vibrações de amor, solida-
riedade e harmonia com a existência!

* * *
A estupidez com os animais não 

tem limites. Às vezes, tão absurda, que 
chegamos a duvidar: Somos realmente 
humanos? Lutemos, pelo menos, e por 
enquanto, pelo fim das vaquejadas e dos 
zoológicos no mundo!

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

No momento conturbado que estamos vivendo, um 
fato chamou a atenção: o nascimento de um novo e qualifi-
cado curso de Direito, no  panorama educacional do Rio de 
Janeiro. O evento foi ainda mais valorizado por se ter reali-
zado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no 
centro da cidade.

Trata-se da primeira turma de futuros bacharéis da 
Unicarioca, hoje considerado o melhor centro universi-
tário do Rio de Janeiro, com vários cursos de padrão A, 
segundo julgamento do MEC.  O reitor é o professor Celso 
Niskier (foto), que dirige a instituição desde a sua criação 
há 26 anos.  Hoje, tem 12 mil alunos.

 A oração principal da cerimônia inaugural do curso 
de Direito foi realizada pelo dr. Felipe Santa Cruz, presi-
dente da OAB/RJ.  Foi muito incisivo ao abordar o tema 
“Que modelo de profissional do Direito queremos” , citan-
do figuras históricas que passaram pela entidade, como 
os advogados Sobral Pinto e Evandro Lins e Silva: “São 
exemplos de profissionais que fizeram história.”

O dr. Felipe disse que o Brasil hoje tem quase 1 
milhão de bacharéis.  Por isso mesmo, exige-se um en-
sino jurídico de qualidade, como se pode depreender do 
projeto da Unicarioca, amplamente aprovado pela OAB/
RJ.  Segundo ele, “trata-se de um trabalho inovador, com 
a característica de defender princípios éticos inabaláveis, 
que vão dignificar a profissão.”

O corpo docente foi muito elogiado, como  capaz 

de conduzir os alunos pelos caminhos de um novo 
Direito.  Ao falar aos seus 180 alunos, o reitor Celso 
Niskier citou a responsabilidade da sua formação em 
tempo de crise.  É um desafio, que não abre mão do 
uso permanente da paixão.  “Não se deixem vencer 
pelo pessimismo, em nenhuma circunstância,” apelou 
ele, sob aplausos demorados dos seus alunos.

Tivemos o privilégio de falar, abordando igualmen-
te o que se espera do profissional dos novos tempos.  
Certamente, não será uma formação como a dos velhos 
tempos da Universidade de Coimbra, em que se firma-
ram os esteios do nosso clássico bacharelismo. O futuro 
pede maior atenção a inovações, como as que marcam 
solidamente a Informática.  É claro que serão estudados 
os vários e diversificados nichos do Direito (Constitucio-
nal, Trabalhista, Criminal etc), cada um deles exigindo 
uma atenção especial, mas com ênfase notadamente nas 
questões ligadas à  Ética, palavra que vem de “ethos”, 
costumes.  Aristóteles afirmava em  Ética a Nicômaco  
que a primeira das palavras não é ciência e, portanto, 
não pode ser ensinada, mas é preciso respeitar certos 
valores como experiência do pensamento.

É um conselho que não pode estar dissociado de bons 
estudantes de Direito.  Ainda no livro  citado aprendemos 
noções de ciência política, de bem, de belo, de justo e de 
humano, elementos que certamente estarão permanente-
mente em consideração, no curso que ora se inicia.

FOTOS: Reprodução/Internet

Adverti o PCdoB do risco que o 
Partido corria em ocupar o Ministé-
rio dos Esportes num ano de Copa do 
Mundo. Se o Brasil perdesse, iriam 
culpar o Partido. Não deu outra coisa. O 
Brasil perdeu, e de sete a um, todos nos 
lembramos. Nunca o Brasil sofrera uma 
derrota daquela, foi inacreditável. Foi o 
único escore da Copa 
nessa dimensão. E logo 
para a Alemanha, a 
pátria de Hitler. Será 
que isso influenciou? 
É possível. Em futebol 
tudo é possível, até 
a Seleção Brasileira 
perder de sete a um. 

Minha advertên-
cia foi em vão, mas o 
perigo se cumpriu. O 
Partido, quero dizer, o 
Brasil perdeu de sete. 
Algumas pessoas dis-
seram que Dilma dava 
azar. Não descarto 
essa possibilidade. Só 
sendo azar um escore 
daqueles. Se o Brasil 
tivesse ganhado a Copa 
a presidente Dilma estaria noutra si-
tuação. Depois o Ministério dos Espor-
tes mudou de comando. Aí apareceram 
boatos de que alguns estádios reforma-
dos para a Copa haviam sido superfatu-
rados. Também preveni o Partido para 
essa possibilidade, na qual não acredi-
to. Seria muito azar.

Mas parece que o time de Dunga-
Dilma está se recuperando da crise 
também de azar que aflige o Brasil até 
no futebol. Empatou com a forte equipe 
paraguaia, depois de estar perdendo por 
dois a zero. Só começou a virar o placar 
no fim do jogo, aos 33 minutos. Pareceu 
até com a música de Jorge Ben, em ho-
menagem a Fio Maravilha: “De repente 
ele chegou com emoção e gol! Sacudindo 
a torcida aos trinta e três minutos do 
segundo tempo”... Um advogado chi-

A construtora 
deixou fácil 
um listão com 
316 nomes 
de políticos e 
autoridades, 
que teriam 
recebido 
dinheiro da 
empreiteira
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canista fez a cabeça do inocente Fio e 
entrou com uma ação contra Jorge Ben, 
para o compositor pagar direitos a Fio. 
Mas nada conseguiu, a não ser angariar 
antipatias para os dois.

O magnífico leitor José Loureiro 
me perguntou por que não jogo futebol. 
Ora, Loureiro, porque já tenho setenta 

anos. Mesmo quando tinha 
vinte anos nunca fiz sucesso 
em nenhum esporte, fosse 
vôlei, basquete, ludopédio. 
Tenho setenta anos, quatro 
stents, três hérnias de disco. 
Não dá mais. Em maio farei 
71; espero até lá lançar a 
segunda edição do meu livro 
Dom Sertão, Dona Seca, pela 
editora Patmos, do livreiro 
Carlos Roberto de Oliveira, 
gráfica JB.

Outro empate que está 
pintando é o da cassação 
do presidente da Câmara, o 
Cunhão. Ele propôs a seus pa-
res renunciar em troca da pre-
servação do mandato. Seria o 
começo do fim da Lava Jato, 
que já está meio abalada com 

o novo e grande listão da Odebrecht. 
Pois a construtora deixou fácil um listão 
com 316 nomes de políticos e autorida-
des, que teriam recebido dinheiro da 

empreiteira. Foi um jeito de entregar 
sem denunciar; para todos os efeitos, a 
Policia Federal “achou” a lista numa ope-
ração de busca e apreensão. Ninguém 
pode acusar Odebrecht de deduragem, 
embora tudo indique que seja.

Taí no que deu receber dinheiro 
dos ricos. Nas campanhas eleitorais, 
Odebrecht dá dinheiro a gregos e 
baianos. Fica nas boas graças de 
quem ganhar. Isso é fundamental 
para o superfaturamento. Como 
seria possível superfaturar as 
barragens Gramame-Mamuaba 
em mil por cento? O Sindicato dos 
engenheiros denunciou, o deputa-
do Simão Almeida (o Cândido do 
Araguaia) denunciou na Assembleia, 
mas não deu em nada.

Outro azar atribuído à presidente 
Dilma: a epidemia de uma virose que 
deu no povo e na população. Trata-se 
de uma disenteria aguda, que tem 
levado muita gente boa a fazer nas 
calças. Na segunda guerra mundial o 
exército alemão foi acometido de mal 
assim na frente russa. O jeito foi abrir 
uma cupira no fundo das calças, para 
facilitar a operação de evacuação. Eu 
não; eu uso fraldas. 

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)



Roteiro

O CONDE
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Tônio

Em cartaz

Interação

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Atelier Multicultural Elioenai Gomes recebe 
mais uma edição do Sexta Autoral Coletivo

Serviço

Dando continuidade ao aprofun-
damento e a disseminação da música 
autoral e da poesia, acontece amanhã 
no Atelier Multicultural Elioenai Go-
mes mais uma edição da sexta autoral 
coletivo. O evento, que acontece ge-
ralmente uma vez por mês, tem início 
às 18h e segue até às 22h. Dessa vez, 
o público que comparecer ao evento 
será recebido com um Pocket Show 
de Nélio Torres e Cristiano Oliveira 
homenageando o Mestre Gasosa. A 
entrada para a atividade custa R$ 10 
inteira e R$ 5 meia-entrada. 

O coletivo, que é um evento que 
reúne artistas autorais, compositores 
e músicos instrumentistas, fará além 
do Pocket Show, um diálogo entre a 
música e a poesia, que na verdade, 
são dois campos intimamente interli-
gados pela necessidade do bem-estar 
comum, e a sua diversidade. 

Para o idealizador do evento, Né-
lio Torres, a música, a arte e a cultura 
encantam o coração fazendo florescer 
à imaginação. Além de transcender a 
alma e a pacificar as pessoas. 

Seu objetivo base tem como 
foco a promoção de apresenta-
ções, da coletividade, do ensino, 
da produção, difusão, divulgação, 
circulação de artistas e memória da 
arte-musical-literária, importante 
patrimônio brasileiro.

Nélio Torres ressaltou ainda a 
importância do evento frisando que é 

 

Semana literária da 
Estação se encerra hoje

“Espiritualidade e Ecologia” é nome da III Semana Literária da Estação 
que está acontecendo desde segunda-feira (29), na Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, e prossegue até hoje com a participa-
ção de escolas convidadas.

A Semana teve início com uma atividade do projeto Roda de Conversa minis-
trada pela professora Maria Hawley, com a presença dos alunos do Ensino Médio da 
Escola Professora Luzia Simões Bartollini. Hoje acontece a palestra com o professor 
Marlânio Maia e outra turma de alunos da Escola Santos Dummont.

Merlânio Maia é poeta popular e músico paraibano. Membro fundador do 
Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, onde é voluntário e luta pela 
construção de uma consciência de paz para a sociedade civil. Fez vários shows pelo 
oPaís. Participou de seminários e simpósios sobre a paz.

Evento

Segundo round 
contra o golpe

No início do ano passado eu conversava com um tu-
cano experiente sobre o resultado das eleições presiden-
ciais. Ele, visivelmente desolado, me ouvia falar sobre a 
força dos movimentos sociais, o crescimento da política 
progressista, do pensamento de esquerda no Brasil. Eu 
estava iludido, claro. Ele, com o olhar que só a maturi-
dade traz me disse: “Nem PT nem PSDB, quem vai tomar 
esse país é o PMDB. Deram poder demais!”

O diálogo aconteceu logo após a confirmação de 
Cunha na Câmara e Renan, novamente, no Senado. E 
olhe que sobre Cunha não pesavam ainda nenhuma das 
acusações de hoje. O PMDB tomar o poder no Brasil é 
o tipo de previsão crível, o abuso que estava na cara de 
todo mundo e não queríamos enxergar. 

Se eles conseguirem mesmo o tão falado golpe para 
ascender Michel Temer à presidência da República e um 
petista desgostoso disser “bem feito!”, respeite-os. É que 
a culpa disso tudo é mesmo do PT.

Voltemos às eleições de 2010. Após oito anos no 
poder e com uma aprovação invejável, Lula não quis ne-
nhum político experiente para indicar como sucessor no 
projeto do partido. Construiu sua candidata no Ministério 
da Fazenda, mesmo caminho percorrido por Fernando 
Henrique Cardoso. Só que o sociólogo era político de 
longa data. Dilma foi guerrilheira, lutou contra a ditadura 
militar, só méritos. Mas fazer política ela nunca soube.

Aí morava o perigo. A candidata além de não ter 
experiência política, imprescindível para negociações, 
também não tinha carisma. Lula insistiu, tragédia 
anunciada. Disseram em conversa de pé de ouvido que 
o PT poderia perder a presidência. Ele, por sua vez, fez 
o pacto com o diabo. Puxou o PMDB de vez para dentro, 
dessa vez na chapa, e prometeu poder, muito poder caso 
vencessem as eleições. Dito e feito. 

O problema foi o primeiro mandato. Dilma foi eleita 
com apoio dos movimentos sociais, tinha maioria no 
Congresso para aprovar as reformas de base e o que fez? 
Traiu todo mundo. O PMDB só aguardava a crise se ins-
talar pra dar o bote. Como se diz no jargão futebolístico, 
“quem não faz, leva”.

Passados quatro anos, o PMDB, a mídia golpista e 
tudo quanto é coisa ruim nesse país resolveram sair de 
dentro da caixa de Pandora para arquitetar o golpe. Bem 
feito! Dos oito anos planejados por Lula para que al-
guém esquentasse sua cadeira enquanto ele descansava 
até a volta o PT conseguiu manter cinco, até agora. 

O momento é de resistir. Com a desgraça que são os 
petistas atuais, corruptos que se desviaram da esquerda, 
com tudo de ruim que há no Brasil atualmente, um golpe 
civil-midiático pode tornar as coisas ainda piores. É che-
gado o momento de o brasileiro parar com a trollagem 
na internet e ir pra rua defender não o PT, mas o Estado 
democrático de direito. Toda a energia que gastamos 
com brincadeira nas redes sociais convertida em mobili-
zação política ainda é pouco contra a máquina midiática 
institucionalizada em favor dos bandidos. 

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classifica-
ção: 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 mui-
tos 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, 
19h  (DUB) e 15h45 e 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 
15h45, 19h  (DUB) e 22h15 (LEG).  Mangabeira5/3D: 
14h30, 18h (DUB) e 21h30 (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 crian-
ças 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-nas-
cido 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.  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. 
Manaíra6: 20h30 (DUB).  Manaíra7: 16h15 e 21h50h 
(LEG).  Mangabeira4: 22h30 (DUB). Tambiá2: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. Dire-
ção: 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 de-
dica à busca de um animal desaparecido, descobrindo 
uma conspiração que afeta toda a cidade. CinEspaço4: 
14h e 16h10 (DUB). Manaíra2: 14h e 18h45 (DUB). 
Manaíra4: 19h40 (DUB). Manaíra6/3D: 13h, 15h30 e 

18h05 (DUB). Manaíra7/3D: 13h40 e 19h05 (DUB). 
Mangabeira2: 13h30 e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 
14h, 16h30 e  20h (DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30 (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. 
Duração: 95 min. Classificação: livre. Direção: Jenni-
fer Yuh, Alessandro Carloni. Com Jack Black, Dustin 
Hoffman e Kate Hudson. Sinopse: O sumido pai de 
Po resolve visitar o filho e levá-lo para uma reunião 
familiar. No meio da confraternização, no entanto, o 
panda guerreiro é surpreendido por um espantoso 
vilão e recorre aos velhos amigos para treinar os 
moradores locais a fim de combater o ser malvado.  
Manaíra3: 12h45 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. Manaíra8: 21h50 (LEG).

O intrumentista Cristiano Oliveira (E) e o compositor e pesquisador cultural Nélio Torres (D)  

FOTO: Divulgação

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2016

uma oportunidade do público conhecer 
melhor nossos mestres da música e da 
poesia paraibana e brasileira, com um 
artista autoral convidado. 

Com sete discos já publicados o 
idealizador do evento, Nélio Torres, 
traz em sua bagagem musical grandes 
títulos como Boi dos Cajueiros, Canto 
Novo, Em Busca da Infância Encantada, 
Jardim das Canções, entre outros ál-
buns lançados ao longo da sua carreira. 

Sendo compositor, cantador, 
educador, pesquisador, produtor e 
contador de história, Nélio desde cedo 
conviveu com a música. Ainda quan-

do criança escutava o seu avô a tocar 
realejo, em Mata Redonda, distrito de 
Alhandra, e o seu tio Petrônio, violão 
em Santa Rita, na Paraíba, causando 
uma grande admiração pela música. 

Serviço
n Sexta Autoral Coletivo

n Quando: Amanhã

n Onde: Atelier Multicultural Elioenai Gomes

n Horário: das 18h às 22h

n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada



Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2016

Oevento é importantíssimo, 
porque incentiva o hábito 
da leitura e a literatura 
para as novas gerações, 
mas, principalmente, por 
dar enfoque aos autores 
paraibanos”, disse para o 
jornal A União a escri-

tora Neide Medeiros, referindo-se ao XXVII 
Pôr do Sol Literário, do qual ela será uma das 
participantes e que a Confraria Sol das Letras 
promove hoje, a partir das 17h30, no Pátio Aca-
demos da Academia Paraibana de Letras (APL), 
localizada em João Pessoa. A programação do 
sarau ainda inclui homenagem à escritora Ma-
riana Cantalice Soares, lançamentos dos livros 
intitulados O Medievalismo de Gilberto Lucena, 
do escritor Ed Porto, e Perfil Biobibliográfico 
de Marinalva Freire da Silva, com apresenta-
ção do poeta Luiz Fernandes da Silva, além de 

debate sobre a obra A Revolução Estatizada, do 
escritor e acadêmico José Octávio de Arru-
da Mello, exposição do artista plástico Davi 
Queiróz, uma performance do grupo Aedos 
em torno de poemas de Manuel Caixa D’água, 
entre outros poetas populares, e show - voz e 
violão - da cantora Raíssa, acompanhada pelo 
músico Rostand Araújo.

A escritora Neide Medeiros fará uma 
exposição sobre cinco livros destinados ao pú-
blico infantil, cujos títulos são os seguintes: A 
história que dormiu, de Norma Alves, com ilus-
trações de Megaron Xavier; Sonho de Karim, 
com imagens, de Veruschka Guerra; Árvores 
(Val Fonseca, reunindo tirinhas publicadas pelo 
autor no jornal A União; Salomão, o elefante, 
de Marilia Arnaud, com desenhos do pintor 
Flávio Tavares; e Vida e poesia de Augusto dos 
Anjos, do poeta e editor Juca Pontes, ilustrado 
por Lelo Alves. “A literatura infantil na Paraí-
ba é muito boa e está bem viva”, garantiu ela, 
acrescentando que a Academia Paraibana de 
Letras agiu bem ao ser uma das instituições 
que apoiam o evento, que movimenta a cena 

cultural no Centro da cidade.
Esta edição do Pôr do Sol Literário será 

aberta com homenagem póstuma à escritora 
Mariana Cantalice Soares. Depois, a autora 
Neide Medeiros apresentará os cinco livros 
infantis. Na sequência, serão lançadas as obras 
O Medievalismo de Gilberto Lucena, do escritor 
Ed Porto, e Perfil Biobibliográfico de Marinalva 
Freire da Silva, com apresentação do poeta Luiz 
Fernandes da Silva, sucedido pelo debate sobre 
a obra A Revolução Estatizada, do escritor e 
acadêmico José Octávio de Arruda Mello, e 
exposição do artista plástico Davi Queiróz. A 
programação será encerrada com sessão lítero-
musical-gastronômica, com a performance do 
grupo Aedos e o show da cantora Raíssa, acom-
panhada pelo músico Rostand Araújo.  

Criado pelo Sol das Letras para estimular 
a produção, criação, divulgação e debate sobre 
a literatura paraibana nos cenários regional 
e nacional, o Pôr do Sol Literário é um even-
to já consolidado, nessa área, como um dos 
mais prestigiados no calendário do Estado. 
Os fundadores e integrantes do grupo são os 

seguintes: Ana Paula Cavalcanti Ramalho, Antô-
nio Fonseca Jr., Bruno Gaudêncio, Chico Pereira, 
Fidélia Cassandra, Gilvan Freire, Gustavo 
Guimarães Lima, Hélder Moura, Juca Pontes, 
Mayara Almeida, Marcus Alves, Políbio Alves, 
Sally Fonseca e Solange Gualberto. 

A propósito, além do Pôr do Sol Literário, a 
Confraria Sol das Letras ainda se propõe promo-
ver outras iniciativas, a exemplo da realização 
da I Flor (Festa Literária do Extremo Oriental), a 
premiação das melhores obras do ano e, ainda, 
um concurso público, com o objetivo de projetar 
a literatura paraibana não apenas em âmbito 
estadual, mas em todo o resto do Brasil.

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

Efervescência cultural
Pôr do Sol Literário terá lançamentos de livros, debate e performances
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Com início hoje, no Espaço Itaú de Cinema 
- Augusta, a 2ª Mostra de Filmes Americanos 
em São Paulo apresenta novidades. Além de 
apresentar filmes inéditos, os participantes do 
evento também poderão assistir, gratuitamen-
te, a Aula Master sobre Cinema Americano, 
do professor Franthiesco Ballerini. O evento 
prossegue amanhã, na Academia Internacional 
de Cinema (AIC). Na abertura da mostra, às 
19h30 será exibido o longa-metragem Uma 
Luz na Escuridão (Sunny in the Dark), da dire-
tora Courtney Ware. Veja toda a programação, 
locais de exibição dos filmes e endereço da AIC 
em: www mostrafilmseries.org 

Conforme Franthiesco, a Aula Master de 
Cinema Americano vai abordar os diferentes 
aspectos do cinema dos EUA. Primeiro, um 
apanhado geral sobre a formação dos estú-
dios americanos. Em seguida, um pouco sobre 
o faroeste, gênero típico americano. Depois, 
a renovação do cinema de autor americano, 
com diretores dos anos 1950 como Elia Kazan, 
Orson Welles, Nicholas Ray etc. O renascimen-
to dos estúdios com os Blockbusters graças a 
Star Wars e o cinema independente ameri-
cano dos anos 1970, com nomes como John 
Cassavettes. E um pouco sobre o cinema ame-
ricano atual, do indie ao arrasa-quarteirão.

Ariani Friedl, fundadora e diretora da 
Mostra Film Series, está no Brasil para par-
ticipar do evento. Antes, no final do ano 
passado, ela esteve no País para promover o 
Brazilian Film Series, que durante duas sema-
nas é apresentado em universidades e espaços 
culturais de cidades do meio-oeste americano. 
Por aqui, uma semana depois, foi apresenta-
do com muito sucesso um compacto daquele 
evento no Espaço Itaú de Cinema ? Augusta. 

Mostra de Filmes Americanos apresenta novidades
SéTima arTE

n Evento: XXVII Pôr do Sol Literário
n Data:  Hoje
n Hora: 17h30
n Local: Academia Paraibana de Letras, em João Pessoa
n Endereço: Rua Duque de Caxias, no 25137, Centro 
n Entrada: Gratuita 

Serviço

“O Contador de 
Filmes e O olhar 
de Zezita” serão 
exibidos hoje

O Cine Clube Luci Pereira 
tem exibição dupla hoje. O cur-
ta-metragem paraibano O Con-
tador de Filmes dirigido por 
Elinaldo Rodrigues e O olhar 
de Zezita com direção de Mer-
cicleide Ramos. As exibições 
têm início previsto para as 19 
horas, na Sala Paulo Pontes, 
no Teatro Severino Cabral, em 
Campina Grande, com entrada 
franca, e em seguida acontece 
um papo descontraído entre o 
público presente.

O curta O Contador de Fil-
mes aborda o culto ao cinema 
sob a ótica de Ivan “Cineminha”, 
personagem que ganhou noto-
riedade pela cultura cinema-
tográfica que desenvolveu de 
forma autodidata, anotando e 
memorizando informações so-
bre todos os filmes que assistiu, 
tornando-se uma espécie de en-
ciclopédia ambulante do cinema. 

O olhar de Zezita fala da 
atriz paraibana, mulher,  amiga, 
irmã,  mãe, avó e educadora Ze-
zita Matos referência cultural e 
atuante das artes do Estado da 
Paraíba. “A história de Zezita é 
muito rica, cheia de aconteci-
mentos interessantes, mas, o 
que mais me chama a atenção 
em Zezita é sua preocupação 
com o próximo”, diz Mercicleide

O Cine Clube Luci Pereira 
é uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal de 
Campina Grande. 

“As duas mostras proporcionam uma 
experiência educacional e interativa aos par-
ticipantes, ao mesmo tempo em que expande 
o conhecimento e distribuição dos cinemas 
brasileiro, nos Estados Unidos, e americano, 
no Brasil”, afirmou Ariani, que é brasileira e 
mora há mais de 40 anos em Chicago (EUA). 
De acordo com ela, os dois eventos têm como 
objetivo promover o conhecimento sobre a 
cultura, política, história e questões sociais 
dos dois países, com filmes que apresentem a 
consciência social dos povos envolvidos.

Sobre a iniciativa da fundadora e direto-
ra da Mostra Film Series, o coordenador das 
duas mostras em São Paulo, jornalista Luiz 
Oliveira, disse que a importância de eventos 
como esses são as grandes oportunidades 
para os públicos conhecerem-se melhor, sem 
as imagens estereotipadas, muitas vezes di-
fundidas sobre o Brasil e Estados Unidos.

Bate-papo com o público
O drama do diretor James Choi, Espa-

ço Vazio (Empty Space), trata de um tema 
complexo, que também aflige os adolescen-

tes e jovens no Brasil. O filme fala de Tom, 
um jovem acima do peso, que se refugia na 
cabana de sua avó, na área rural de Illinois, 
em uma tentativa de enterrar os anos em 
que foi oprimido e se sentiu rejeitado. Na 
cidade, ele encontra uma preciosa garota 
cega chamada Lilly, que mostra a ele como 
ser aceito e amado. Choi conversará com o 
público após a exibição do filme, nos dias 1° 
e 2 de abril.

A professora e cineasta Carolina Posse, 
do Columbia College, de Chicago, estará à 
disposição para um bate-papo com o público, 
na Universidade Mackenzie (dia 4 de abril) e 
no Espaço Itaú de Cinema ? Augusta (dia 5 
de abril), após a exibição dos programas de 
curtas-metragens. Alguns dos curtas selecio-
nados, que serão apresentados na 2ª Mostra 
de Filmes Americanos, são de alunos sob a 
orientação da cineasta e professora.

A Grande Voz (The Big Voice), documen-
tário de Varda Bar-Kar, será comentado pela 
diretora após a exibição do filme no dia 6, na 
AIC e no Espaço Itaú de Cinema ? Augusta, 
no encerramento da mostra. O longa-me-
tragem segue durante um ano a trajetória 
da vida de um determinado diretor de coral, 
enquanto o maestro ensina seus alunos do 
Ensino Médio de uma escola pública a se 
tornarem uma única grande voz.

O curta-metragem Cidadão Teklit (Ci-
tizen Teklit), do diretor Tim Taylor, mostra 
Teklit Guzay, que quando fez 15 anos preci-
sou tomar uma horrível decisão: alistar-se ao 
exército Eritrean ou arriscar a levar um tiro 
ao tentar escapar de seu País. Ele fugiu. Seu 
destino? Uma terra que ele já tinha ouvi-
do falar, mas nunca havia visto: Os Estados 
Unidos da América. E então sua busca pela 
cidadania americana começou.O longa “Uma luz na escuridão” está na programação

Agência Estado

Os escritores Juca 
Pontes (E) e Políbio Alves 
(D) são idealizadores  do 
projeto literário que abre 

espaços para outras 
expressões culturais



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL Nº 008/2016

A Prefeitura Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba, vem por intermédio deste aviso, co-
municar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, no dia 12 de Abril de 
2016, ÀS 09:00, que tem como objetivo  essa licitação a aquisição de: material de higiene e limpeza, 
destinada ao uso deste município, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, 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 ou site da Prefeitura Municipal 
de Carrapateira e por email:  cplcarrapateira.pb@gmail.com

Francihermes Pedroza da Silva
Carrapateira PB, 30 de Março de 2016.

Pregoeiro Oficial. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL Nº 009/2016

A Prefeitura Municipal De Carrapateira, Estado da Paraíba, vem por intermédio deste aviso, 
comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, no dia 12 de 
Abril de 2016, ÀS 10:00, que tem como objetivo essa licitação a aquisição de gêneros alimentícios, 
para prover o setor da merenda escolar para escolas e os demais programas sociais existentes no 
Município de Carrapateira - PB, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, restritos às 
descrições contidas no ANEXO I – Termo de Referências. Os interessados poderão retirar edital e 
obter informações no site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt na sede ou site 
da Prefeitura Municipal de Carrapateira e por email cplcarrapateira.pb@gmail.com

Francihermes Pedroza da Silva
Carrapateira PB, 30 de Março de 2016.

Pregoeiro Oficial. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: 
Projetada 1, Rua do Campo, Rua Políbio Pereira, Rua Sebastião Ferreira, Rua 7 de Setembro, Rua 
Ivanido Leandro e as Ruas Projetadas 7,8,9,10,11 e 12, localizadas neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Março de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE - Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

ESTADO DA PARAÍBA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Presidente da Associação e Equipe de Apoio, sediada 
Distrito de São João Bosco Poço Dantas - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para Realização 
de Capacitação, compreendendo 02 (dois) Cursos de Capacitação sobre Gerenciamento e Operação 
para 20 (vinte) pessoas com carga horária de 40 (quarenta) horas/aula cada e 02 (dois) Curso de 
Capacitação sobre Cultivo e Exploração da Fruticultura Tropical para 40 (quarenta) produtores rurais 
com carga horária de 40 (quarenta) horas/aula cada.

Recursos: Governo do Estado da Paraíba/Convênio SEPLAG/SEDAP/BNDES – Convenio nº 
025/2010 e seus aditivos e recursos próprios da Associação. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
Poço Dantas - PB, 30 de Abril de 2016

Josemar Baltazar da Silva–Presidente da Associação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material de limpeza e de consumo destinados a merenda 
escolar as diversas secretárias e ao fundo municipal de saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 29 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM-
PEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 29 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de medicamentos diversos, não padro-

nizados, mediante solicitação periódica (devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos 
solicitados) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Bernardino 
Batista. Data e Local, às 09:00 horas do dia 12/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 29 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículos, destinados ao transporte de 

estudantes da rede estadual de ensino da zona rural do município. Data e Local, às 10:00 horas 
do dia 12/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 29 de março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículos, destinados ao transporte de 

estudantes da rede municipal de ensino da zona rural do município de Bernardino Batista. Data e 
Local, às 13:00 horas do dia 12/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de 
Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 29 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

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.

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

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE  HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 005/2016

OBJETO: Aquisição de pneus, protetores de pneus, câmara de ar, cambagem, alinhamento e 
balanceamento. destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos deste município, 
de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, restritos às descrições contidas no anexo 
I – termo de referências

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2016, elemento despesa 3.3.90.30 
VENCEDOR: LUIZA DE AQUINO FERREIRA - EPP, CNPJ: 00.198.693/0001-79.
VALOR GLOBAL: R$ 158.746,00 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais)
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira -PB, 30 de Março de 2016.

André Pedrosa Alves
Prefeito Municipal de Carrapateira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higienização diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 33.90.30.00 - 04.122.0020.2004, 

04.129.0021.2006, 12.361.0042.2009, 12.361.0188.2010, 12.361.0188.2012, 12.361.0188.2015, 
12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 12.366.0042.2019, 10.301.0104.2023, 10.304.0246.2028, 
10.302.0104.2035, 08.244.0224.2038, 08.244.0224.2040, 08.244.0081.2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00023/2016 - 30.03.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - R$ 600,00
CT Nº 00024/2016 - 30.03.16 - Larissa Farias Belém Xavier - R$ 108.781,62
CT Nº 00025/2016 - 30.03.16 - CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - R$ 5.686,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixe congelado tipo Corvina inteira - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo 

Municipal de Assistência Social. 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção 
e Assistência Social. 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00013/2016 - 15.03.16 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME - R$ 130.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Execução de serviços 
funerários diversos inclusive translado; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - R$ 200.600,00.

Sapé - PB, 21 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo
Pregão Presencial nº  00009/2016. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE DE SOUSA NETO, CPF nº 141.035.754-68
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 01 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo
Pregão Presencial nº  00009/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE, CPF nº 496.589.304-25
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 02 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo 
Pregão Presencial nº  00009/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO ALVES ARARUNA, CPF nº 012.927.608-18
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 03 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo
Pregão Presencial nº  00009/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA, CPF nº 237.097.404-44
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 04 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 87.750,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de coleta de dejetos - caminhão limpa fossa -, e locação de sanitários químicos 

e tendas modelo chapéu de bruxa.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrado - Estado da Paraíba.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 
Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00030/2016 - 01.03.16 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 319.900,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes, frangos, peixes, ovos e frios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00002/2016 - 01.03.16 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME - R$ 69.200,00
CT Nº 00003/2016 - 01.03.16 - JOSE LUCENA DA SILVA - ME - R$ 70.470,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de água mineral - botijão 20 litros, garrafa 500 ml e copo 300 ml 

-, mediante requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00012/2016 - 10.03.16 - SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS - R$ 52.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
blusas de malha com impressão em policromia, mediante requisição periódica; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: WILLAMS MEDEIROS JUNIOR - R$ 208.500,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de frutas e verduras diversas - pronta entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 38.310,00; LILIANNE DE 
FREITA FELIX - R$ 68.280,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes, frangos, peixes, ovos e frios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME - R$ 69.200,00; JOSE LUCENA 
DA SILVA - ME - R$ 70.470,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de tubos, corrimão em cano e grades diversas - todos de ferro.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00004/2016 - 10.03.16 - ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - R$ 73.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de blusas de malha com impressão em policromia, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00005/2016 - 10.03.16 - WILLAMS MEDEIROS JUNIOR - R$ 208.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos e salgados diversos, iogurte, presunto e mussa-

rela - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00007/2016 - 10.03.16 - ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 195.760,00
CT Nº 00008/2016 - 10.03.16 - JOÃO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP - R$ 

85.520,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de tonner e cartuchos para impressoras - originais e recarga.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00009/2016 - 10.03.16 - JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 25.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de frutas e verduras diversas - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00010/2016 - 10.03.16 - JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 38.310,00
CT Nº 00011/2016 - 10.03.16 - LILIANNE DE FREITA FELIX - R$ 68.280,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços funerários diversos inclusive translado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo 

Municipal de Assistência Social. 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção 
e Assistência Social. 3390.30.01 - Material de consumo. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00014/2016 - 21.03.16 - AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - R$ 200.600,00 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Serviços de coleta de dejetos - caminhão limpa fossa -, e locação de 
sanitários químicos e tendas modelo chapéu de bruxa; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 319.900,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de água mineral - botijão 20 litros, garrafa 500 ml e copo 300 ml -, mediante requisição periódica; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVONETE BARBOSA DOS 
SANTOS - R$ 52.800,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de tubos, corrimão em cano e grades diversas - todos de ferro; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - R$ 73.800,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pães, bolos e salgados diversos, iogurte, presunto e mussarela - pronta entrega; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JOR-
GE - R$ 195.760,00; JOÃO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP - R$ 85.520,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de tonner e cartuchos para impressoras - originais e recarga; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 25.300,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição de peixe 
congelado tipo Corvina inteira - pronta entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME - R$ 130.000,00.

Sapé - PB, 15 de Março de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

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.

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de 
bens móveis inservíveis nº 001/2016 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o 
senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10/2014. O leilão será realizado no dia 
15/04/2016 as 11:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal. Maiores informações serão disponíveis 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3295-1734 ou com o Leiloeiro Oficial 
(83) 98787-8175 | 99699-1850 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Jacaraú 21 de março de 2016.
João Ribeiro Filho

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

CONCORRÊNCIA PUBLICA 002/2016
TERMO DE CANCELAMENTO

Francisca Gomes Araújo Mota, Prefeita municipal, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei:

R E S O L V E :
CANCELAR o Concorrência Pública 002/2016 – que trata da SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR, A TITULO PRECÁRIO, ATRAVÉS DE CONCESSÃO 
ONEROSA DE USO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DA FOLHA DE FORNECEDORES, 
DA ARRECADAÇÃO SECUNDÁRIA E CENTRALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E PREÇOS PÚBLICOS 
MUNICIPAL E DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA SERVIDORES, por razões de interesse 
publico.  .

Patos – PB, 29 de março de 2016.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016
OBJETO: Execução de serviço remanescente de reforma e ampliação da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Francisco Sales Gadelha de Oliveira - Dr. Chico Coréa no município. Data e 
Local, às 08:30 horas do dia 20/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 29 de março de 2016.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Presidente de CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Abril de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Gráficos destinados 
ao atendimento das 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, 29 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO

 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Funerários 
destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município de 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, 29 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Construção das Arquibancadas 

em Alvenaria, Muros de Contorno e Iluminação do Campo, referente à 3ª fase do Projeto de 
Modernização do Estádio de Futebol “Francisco Evangelista” no Município de Poço Dantas - PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME - Valor: R$ 246.174,46.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 30 de Março de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP 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, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor 
preço global. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: LR ENGENHARIA LTDA – R$ 395.974,02 – Trezentos 
e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos – VENCEDORA, por 
estar em acordo com o Edital; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - 399.300,53 - 2ª colocada; 
POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - 394.94399 – Desclassificada e CONSTRU-
TORA EDFFICAR LTDA - 408.000,00 – Desclassificada. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, à Rua Solon de Lucena, 26 - 1° Andar - Centro – Guarabira, no horário das 14h00min 
as 18h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 30 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N° 33001/2016

Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
PARA A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELAS 
CHUVAS NA COMUNIDADE DO RIACHINHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA–PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
constituída através do Decreto nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, comunica aos inte-
ressados que não tendo sido impetrado recurso contra o resultado de habilitação, fica determinado 
que a reunião para abertura do envelope contendo a proposta comercial dar-se-á no dia 01/04/2016, 
às 09:00 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 30 de março de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: 339036
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00012/2016 - 22.03.16 - CAVESA COMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA - R$ 75.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEIXE FRESCO, TIPO TILÁPIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: COOPERATIVA DOS AGRIC FAM DO MUN DE BANANEIRAS/PB-COOPAFAB - R$ 47.500,00.

Bananeiras - PB, 21 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO, TIPO TILÁPIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00016/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE BANANEIRAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 08.01 - FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL - 08.244.2005.2057 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA 
SANTA - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00041/2016 - 21.03.16 - COOPERATIVA DOS AGRIC FAM DO 
MUN DE BANANEIRAS/PB-COOPAFAB - R$ 47.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDES; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - R$ 93.100,00.

Bananeiras - PB, 21 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDES. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB - (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
- 08.01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.244.2005.2053 - MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00042/2016 - 21.03.16 - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - R$ 93.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE ANULAÇÃO LEILÃO Nº 00002/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão 

pública das 09:00 hs do dia 31 de Março de 2016, destinada a sessão pública relativa ao Leilão 
nº 00002/2016, que objetiva: ALIENAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO AO LADO DO TÚNEL DA 
VIRAÇÃO, CENTRO DESTA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO DA LICITAÇÃO SUPRA. Justificativa: Anulação do procedimento 
em respeito ao princípio da legalidade dos atos administrativo (eleição equivocada procedimento 
licitatório). Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endere-
ço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 3367-1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 17 de março de 2016
Alexandre Francisco da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade CONCORRÊNCIA, DO TIPO MAIOR OFERTA, para: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL 
URBANO SITO AO LADO DO TÚNEL DA VIRAÇÃO, CENTRO DESTA CIDADE DE BANANEIRAS/
PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO DA LICITAÇÃO SUPRA. 
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) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 28 de março de 2016
Alexandre Francisco da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de expediente. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 28 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 14 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 parcelada de carnes diversas 
destinadas atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 28 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 16:00 horas do dia 14 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 parcelada de carnes diversas 
destinadas atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 28 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e Coreto de Bananeiras/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) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 28 de Março de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.006/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 18 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A REFORMA DO 
MURO E REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA CECI NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João 
Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 30 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
 A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 

a abertura dos envelopes de proposta de preços da Tomada de Preços n° 00002/2016, no dia 04 de 
abril de 2016 às 10h00min na sala da Comissão de Licitação. Ficam mantidas as demais condições 
do Edital da Tomada de Preços 000002/2016. 

Ibiara-PB, 30 de março de 2016.
JOZIVAL SIMÃO LEITE

Presidente  da CPL

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, torna público que emitiu a 
seguinte licença ambiental: Licença de Instalação nº 573/2016 em 15 de março de 2016 – Prazo: 
730 dias, vinculada ao processo 2016-000697/TEC/LI-4641, em nome de HABITACIONAL PORTAL 
DA VILLA SPE LTDA – CNPJ Nº 14.104.908/0001-50. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 80 Unidades na cidade de João Pessoa – PB. Na RUA SEVERINA CRISPIM VERAS, S/N, 
PLANALTO DA BOA ESPERANÇA. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB; JOÃO JOSÉ GOMES 
(CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAI E FILHO) – CNPJ: 08.605.820/0001-19. Requereu 
Licença de operação para a atividade de: Comercio varejista de material de construção. Na Rodovia 
PB 041, Sítio Engenho Novo, Zona Rural – Mamanguape-PB.

     Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 016938
     Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA 
JUNIOR 5676
     CPF/CNPJ....: 022612685/0001-60
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.767,41
     Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 017215
     Responsavel.: MANOEL BARBOSA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 041125956/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.178,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017306
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ....: 008676980/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017327
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ....: 008676980/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017274
Responsavel.: NATHALYASCHAHANOF
CPF/CNPJ....: 360788388-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016747
Responsavel.: PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 032902304-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            277,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017119
Responsavel.: PBCON MATERIAL DE CONSTR E 
LOCACOES
CPF/CNPJ....: 010921285/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.436,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017028
Responsavel.: Q F A IND E COM DE MASSAS E 
ARTEFAT
CPF/CNPJ....: 020949217/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017370
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 012287015/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017292
Responsavel.: ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 018263643/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            955,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017372
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017266
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            899,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017384
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            899,38
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017383
Responsavel.: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTD
CPF/CNPJ....: 049930514/0309-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.001,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017183
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 017373709/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            449,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015944
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALC E ACES INF J
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            708,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017295
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  31/03/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: BERTA CONST E IMPERMEABILIZA-
CAO LTD
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016385
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.770,83
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016780
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            148,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016683
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE 
ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            148,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016691
Responsavel.: BRUNO DE MELO Q. BEZERRA 103
CPF/CNPJ....: 088458844-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017121
Responsavel.: CARLOS ROBERTO CLAUDINO
CPF/CNPJ....: 071077394-33
Titulo......: CHEQUE           R$          5.000,00
Apresentante: ACQUAFIBER IND E COM DO NOR-
DESTE LT
Protocolo...: 2016 - 013891
Responsavel.: COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C 
LTDA (
CPF/CNPJ....: 009148787/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.215,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017308
Responsavel.: DANIELA GADELHA PIMENTEL DE MO
CPF/CNPJ....: 770239354-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.877,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016331
Responsavel.: EDIFICIO GENIPABU CCS SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 018547337/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.939,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017063
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 086245944-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017172
Responsavel.: FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA 
MARINHO
CPF/CNPJ....: 045236344-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016741
Responsavel.: GUILHERME ANTONIO CORREA 
CUNHA EIRE
CPF/CNPJ....: 019407175/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            819,38
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016572
Responsavel.: HYNGRYD HESTTEFANY
CPF/CNPJ....: 090283954-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.152,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016360
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 691454584-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            485,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017026
Responsavel.: JSD COMERCIO E SERV DE TEL E I
CPF/CNPJ....: 012776174/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            348,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017127
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE MO
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.581,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017416
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRAD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.696,00

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011616
Responsavel.: JOSE LUCENA DA SILVA   ME
CPF/CNPJ....: 007694009/0002-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         22.564,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016448
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.450,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016268
Responsavel.: MARCIO NOBREGA DE MOURA
CPF/CNPJ....: 024041854-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016184
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MAS-
CENA SILV
CPF/CNPJ....: 019283918/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            942,27
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017021
Responsavel.: PAULO CESAR NEVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 338426984-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            700,00
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RARUS
Protocolo...: 2016 - 013179
Responsavel.: SIDNEY RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 368800604-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            396,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016246
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,91
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016714
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.104,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016500
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.627,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016703
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE - ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            203,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016797
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.845,88
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016419
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,  30/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AACG LOCACOES DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 019197829/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,11
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016519
Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 016520040/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            181,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016431
Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 016520040/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,56
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016432
Responsavel.: ANTONIO CARLOS LOPES BRANCO
CPF/CNPJ....: 205698404-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,24
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016247
Responsavel.: BELGLASS INDUSTRIA COMERCIO 
E BENEF
CPF/CNPJ....: 004618523/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            678,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016987
Responsavel.: DEMAR DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 000187410/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016216
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA L
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.056,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016616
Responsavel.: FONOMAIS SERVICOS DE FONO-
AUDIOLOGIA
CPF/CNPJ....: 012718657/0001-78
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         25.476,26
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 017221
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 002730545/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 015444
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021971788/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            979,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016498
Responsavel.: GM COMERCIO E IMPRTACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 007827111/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.840,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016628
Responsavel.: JK SERV LIMP HIGIE ESPEC LTDA
CPF/CNPJ....: 017636787/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

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 CAMPINA GRANDE

PORTARIA INTERNA Nº 007/2016
O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei nº: 2.182, de 26 de Dezembro de 1990; Decreto nº: 3.396 de 13 de julho 
de 2009 e ainda, em cumprimento às determinações contidas na norma inscrita na Lei 8.666/93 e 
suas alterações, combinado com a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E
Designar o servidor, Francisco José de Assis, Engenheiro, matrícula nº 3491, lotado na Secretaria 

de Obras, para atuar como perito na ação de nº 0011570-68.2014.815.0011 (IDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS), da quarta vara cível da comarca de Campina Grande.

Campina Grande, 29 de Março de 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

Secretário 

ESTADO DA PARÍBA
PREFEITURA DE MOGEIRO

Chamada Publica n.º 002/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 
26 DE 17 DE JUNHO DE 2013.

A Prefeitura Municipal de Mogeiro PB, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Rua Presi-
dente João Pessoa, nº 47, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.501/0001-67, representado neste ato 
pela Secretaria da Educação a Srª Maria de Fátima Silveira, no uso de suas prerrogativas legais, e 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução 26 de 17 de junho de 2013, 
através da Secretaria da Educação do Município de Mogeiro PB, vem realizar Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o período de 
03 (três) meses. Os grupos Formais/Informais e Individuais deverão apresentar a documentação para 
habilitação e projeto de venda até o dia 13/04/2016, às 12:00 horas, na Secretaria da Educação deste 
Município, com sede à Rua Firmino Florentino, s/nº. A abertura dos envelopes com a documentação 
e o projeto será realizada no dia 14de Abril de 2016, às 10:00 horas, na Secretaria de Educação.

Mogeiro/PB, aos 30 de Março de 2016.
Maria de Fátima Silveira
Secretária de Educação

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 31 de março de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 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: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SAÚDE BUCAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER LTDA - 
R$ 82.213,10; DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 98.770,70; MEDONTEC MANUT E 
REPARAÇÃO EM EQUIP MED HOSP E ODONTOLOGICOS - R$ 47.031,00.

Remigio - PB, 29 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRI-

MENTOS DE SAÚDE BUCAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNI-
CIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2070 - PROGRAMA SAUDE BUCAL 02110.10.302.2008.2108 
- IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOST. E DE TRANF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF 
DE RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00072/2016 - 29.03.16 - APOGEU CENTER LTDA - R$ 82.213,10
CT Nº 00073/2016 - 29.03.16 - DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 98.770,70
CT Nº 00074/2016 - 29.03.16 - MEDONTEC MANUT E REPARAÇÃO EM EQUIP MED HOSP 

E ODONTOLOGICOS - R$ 47.031,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO DE 
ANALISES CLÍNICAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COR-
DEIRO & MAGALHÃES COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 2.997,60; DIAGFARMA 
COMERCIO E SERVIÇO DE PROD HOSPITALARES E LAB LTDA - R$ 54.043,58; WIENER LAB 
GROUP - R$ 9.957,00.

Remigio - PB, 30 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRI-

MENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNI-
CIPAL DE SAUDE 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 002 - RECEI-
TA DE IMPOST. E DE TRANF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00077/2016 - 30.03.16 - CORDEIRO & MAGALHÃES COM. DE PRODUTOS PARA 

SAÚDE LTDA - R$ 2.997,60
CT Nº 00078/2016 - 30.03.16 - DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇO DE PROD HOSPITALA-

RES E LAB LTDA - R$ 54.043,58
CT Nº 00079/2016 - 30.03.16 - WIENER LAB GROUP - R$ 9.957,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material elétrico.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 20.601.0900.2009 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 05.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DO MUNICÍPIO - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 06.00 - 15.451.0210.2024 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00026/2016 - 30.03.16 - JMA 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - R$ 351.460,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09025/2016
Objeto: Contratação para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, 

destinados à Merenda Escolar dos Alunos das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa EDUAR-

DO TELES DANTAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000451, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
09005/2015; Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e 
o Sr. Antonio Diógenes Santos Junior, pela empresa EDUARDO TELES DANTAS.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.306.5200.2514; 
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais 

Educação); Recursos FNDE/PNAE - ESCOLAS CONVENIADAS - Ensino Fundamental/ Creche/ 
Pré-Escola/ EJA /AEE /Mais Educação); Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE/ Ensino Funda-
mental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais Educação); Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/20019 
e Resolução nº 26 de 17/06/2013;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

João Pessoa, 29 de março de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09033/2016.
Objeto: Aquisição de Fraldas Descartáveis, Termômetro e Mamadeira, para a os Creis da Rede 

Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa GRADUAL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2014/044407, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09020/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Lorran 

Costa Lima, pela empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781;                                                    
Natureza: 3.3.90.30; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação – Recursos FNDE – Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de 
setembro de 2014).

Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 18.574,40 (dezoito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
                                                                                   João Pessoa, 29 de março de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA - SETRAB

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22001/2016 – SETRAB
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA - SETRAB da Prefei-

tura Municipal de João Pessoa como contratante, e a GASA ENGENHARIA LTDA como contratada.
OBJETO: EXECUÇÃO DA REFORMA DO PAVILHÃO DO CHÁ, EM JOÃO PESSOA-PB.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 33007/2015.
VALOR: R$ 193.268,95 (cento e noventa e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa 

e cinco centavos).
DOTAÇÃO:  a) Classificação Funcional – 21.303.11.333.5379.2751;
   b) Elemento de Despesa – 4.4.90.51;
   c) Fontes de Recursos – 20
   d) PPA2016
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 29 de março de 2016.

João Pessoa, 29 de março de 2016.
MARCIO DIEGO TAVARES DE ALBUQUERQUE                                  

Secretário Municipal do Trabalho, Produção e Renda

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.08.001/2015/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRA-
TUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EM RUAS DOS BAIRROS TRÊS IRMÃS, CATOLÉ, JOSÉ PINHEIRO E BAIRRO DAS 
CIDADES EM CAMPINA GRANDE-PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
POR MAIS  DE 90 (NOVENTA) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ DE ARIMATEIA ROCHA. 
DATA DE ASSINATURA: 19/01/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO  DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO DE Nº 1052/2011/CJ/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/ANDRADE GALVÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS DE6 (SEIS) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM 
FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES 
DE LIRA EGLAYDSTON PEREIRALEONE. DATA DE ASSINATURA: 15/03/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º Cartório de Notas e Registro de Imóveis 

CNPJ: 08.309.270/0001-90
São João do Rio do Peixe/PB - Serventia Extrajudicial 

Titular: Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho
Tabeliã e Registradora 

Rua Jacob Frantz, 76, Centro - Fone (083) 3535-2226.
E-mail: cartorioreg.imoveis.sjrp@hotmail.com

CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.
DENOMINAÇÃO “TROPICAL”

Belª ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca 
de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, em virtude da Lei etc.

FAZ SABER a todos os interessados que, FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE, brasi-
leiro, divorciado, radialista, portador da CI/RG nº 1.011.3212ªvia SSP/PB e inscrito no CPF/MF 
sob nº 676.265.724-91, residente e domiciliado na Rua Irinéia Dantas Rocha, 114, nesta cidade 
de São João do Rio do Peixe/PB, CEP 58.910-000, DEPOSITOU neste Cartório os documentos 
exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766/79, para o registro de um LOTEAMENTO denominado 
“TROPICAL”, situado neste município de São João do Rio do Peixe-PB, perímetro urbano desta 
cidade, às margens da PB-393 no sentido São João do Rio do Peixe – Brejo das Freiras, com uma 
área total de 40.326,00m² (quarenta mil trezentos e vinte e seis metros quadrados), o loteamento 
contém04 (quatro) quadras, divididas por 85 (oitenta e cinco) lotes, todos os números de acordo 
com a planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal desta cidade em 15 de fevereiro de 
2016, e para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este Edital que será publicado no 
Jornal A União, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da publicação. Dada e passada nesta cidade de São João do Rio do Peixe-PB. Eu, Eliana Oliveira 
de Sousa Coutinho, 1ª Tabeliã Púbica e Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São João 
do Rio do Peixe-PB, digitei.

São João do Rio do Peixe/PB, em 22 de março de 2016
Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho

ELEIÇÕES/AVISO
A ASPAD – Associação Paraibana de Atacadistas e Distribuidores realizará no dia quinze de abril 

de dois mil e dezesseis, eleição para o Biênio 2016/2018, para renovação da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal com os seus respectivos suplentes, no horário das 08hs00 às 18hs00, na Sede 
desta Entidade, sito a Av. Epitácio Pessoa, 1251 – Edifício Empresarial Epitácio Pessoa – sala 
109 – Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, como determina o Estatuto da Entidade, devendo o 
registro de chapas ser apresentado a Secretaria da Associação nos horários das 08hs00 às 12hs00 
e das 14hs00 às 18hs00 de segunda-feira a sexta-feira, com antecedência de 10 (dez) dias da data 
das eleições. O Edital de Convocação das eleições encontra-se afixado na sede desta Associação. 
João Pessoa, 31 de março de 2016. Zezé Veríssimo Diniz - Presidente da ASPAD - Associação 
Paraibana de Atacadistas e Distribuidores.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ

AVISO DE ADIAMENTO
O Município de Cubatí/PB torna público a retificação do Pregão Eletrônico n.º 0010/2016, 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE. Onde se lê: 08/04/2016 
Leia-se 12/04/2016.

JOSÉ BARROS DE ARAÚJO. Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 63-2016 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0020357-33.2014.815.2001, GLAUCO JOSÉ PAIVA TRAJANO, 
classificado em 6º lugar, para o cargo de MÉDICO – ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA, no 
Concurso Publico para os cargos que integram o quadro de servidores da Secretaria da Saúde, 
Edital nº 01/2010, se apresentar  para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias conta-
dos da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do 
Município)  de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 
2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-

sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certificado da Especialização;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 10 de março de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 64/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADOS 
DE SEGURANÇA – PROCESSOS Nºs 0817215-51.2015.8.15.2001, JOSÉ OTÁVIO DA SILVA, 
classificado em 20 lugar MARIA DO LIVRAMENTO CAVALCANTE COSTA, classificada em 21 lugar, 
GLÓRIA TÂNIA QUEIROGA CAMBOIM, classificada em 23 lugar, e EDIVANIA DE CASTRO PIRES, 
classificada em 24 lugar, para o cargo de SUPERVISOR ESCOLAR, e 0817215-51.2016.8.15.2001, 
PEDRO AUGUSTO GUEDES DE FRANÇA, classificado em 33 lugar, para o cargo de PSICÓLOGO 
ESCOLAR, Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, 
para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 
2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 22 de março de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 65/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0806761-75.2016.8.15.2001, PEDRO AUGUSTO GUEDES DE 
FRANÇA, classificado em 33 lugar, para o cargo de PSICÓLOGO ESCOLAR, Edital nº 01 de 08 e 
novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários 
Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 22 de março de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por intermédio 
do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014, e nos termos 
do Decreto Municipal nº 5.716/06 e das Leis Federais n.°s 10.520/02 e 8.666/93, bem como as 
alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP n°. 04-007/2016, 
com abertura prevista para o dia 07 de abril de 2016 às 08:30h, FICA ADIADO PARA O DIA 12 DE 
ABRIL DE 2016 ÀS 08:30h, motivado por erro na contagem da data de publicação a data de abertura, 
conforme Art. 4º, V da Lei nº 10.520/02. O novo Edital estará disponível a partir do dia 01 de abril 
de 2016. Os interessados poderão no horário das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, 
obter demais informações, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal 
de Administração, situada na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria -PB, ou pelo Fone: (83) 
3218 – 9005, e-mail: licitacaojp@gmail.com ou copel.sead@joaopessoa.pb.gov.br.  

João Pessoa, 30 de março de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 14 de abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: 
aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 14 de abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
o fornecimento de pneus, câmaras e protetores destinados a toda frota veicular deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informa-
ções: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 14 de abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica 
para a prestação dos serviços de abastecimento, com cargas de água potável, através de cami-
nhões pipa, conforme especificações Anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 12:00 horas do dia 14 de abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica 
para a prestação dos serviços de abastecimento, com cargas de água potável, através de cami-
nhões pipa, conforme especificações Anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 28 de março de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº015/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar, que fará realizar às 08:30horas do dia 
15 de Abril de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a Aquisição de 
Material e Equipamentos hospitalar. O Edital está disponível na sala da CPL no horário das 08:00 
às 12:00h no prédio desta Prefeitura. Fone: (83) 3254-1049 ou através do e-mail: setordelicitaca-
oces@gmail.com.

Cruz do Espírito Santo – PB, 29 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2016
TOMADA DE PREÇO N. º001/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 

Comissão Permanente de Licitação torna público a quem interessar que fará realizar às 08:30horas 
do dia 19 de Abril de 2016, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a Locação 
de ônibus para o Transporte Escolar  para atender a rede  municipal e estadual de ensino, da zona 
rural para a cidade e vice-versa com motorista e combustível incluso. O Edital estará disponível na 
Sala da CPL, das 08:00 às 12:00 h no prédio desta Prefeitura. Maiores informações (83) 3254-1049, 
email: setordelicitacaoces@gmail.com

Cruz do Espírito Santo - PB, 29 de Março de 2016.
Dyego Lima da Nóbrega

Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014/2016
L E I L Ã O Nº 001/2016

A V I S O   D E   E D I T A L 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, devidamente autorizada através de sua Portaria, 

faz saber a quem interessar e a quantos virem o presente edital, que no dia 19 de Abril de 2016, às 
10:00h, no pátio desta Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo-PB, situada a Praça dos Três 
Poderes s/n, centro, fará realizar por intermédio do seu Leiloeiro Administrativo, alienação de 01 (um) 
veículo tipo micro ônibus pertencente ao patrimônio desta  Prefeitura, inservível a Administração 
Municipal. Demais esclarecimentos na Sala da CPL desta Edilidade, em  dias úteis, das 8:00 às 
12:00h, pelo Fone: (83) 3254-1049, ou pelo E-mail: setordelicitacaoces@gmail.com

Cruz do Espírito Santo, 29 de Março de 2016.
Elly Martins Norat
Leiloeiro Oficial

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº016/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:30 horas do dia 
15 de Abril de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a Aquisição de 
Água mineral e Gás de Cozinha para atender a demanda desta edilidade. O Edital está disponível 
na sala da CPL no horário das 08:00 às 12:00h no prédio desta Prefeitura. Fone: (83) 3254-1049 
ou através do e-mail: setordelicitacaoces@gmail.com.

Cruz do Espírito Santo – PB, 29 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº017/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar, que fará realizar às 10:30 horas do dia 15 
de Abril de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é o Fornecimento 
de Internet em diversos pontos das Secretarias e do Prédio da Prefeitura. O Edital está disponível 
na sala da CPL no horário das 08:00 às 12:00h no prédio desta Prefeitura. Fone: (83) 3254-1049 
ou através do e-mail: setordelicitacaoces@gmail.com.

Cruz do Espírito Santo – PB, 29 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará às 08:00 horas do dia 16 de abril de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE LONAS PARA USO NOS CAMINHÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-
DE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” 
apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 30 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 14/04/2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 16° do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, manifestação do conselho fiscal e do 
conselho de administração, referentes ao exercício de 2015;

2. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.

João Pessoa, 29 de Março de 2016.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Locação de 01 (um) 
Veículo tipo passeio em tempo intergral, com motorista, quilometragem livre, para atendimentos 
das atividades administrativas da Mesa Diretora e parlamentares do Poder Legislativo Municipal, 
até dezembro de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO - R$ 23.500,00

                                                                               Sertãozinho - PB, 07 de Março de 2016.
                                         MARIA DOMINGOS FRANCELINO - Vereadora Presidenta

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, com motorista, quilome-

tragem livre, para atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do 
Poder Legislativo Municipal, até dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos: Ordinários: Câmara Municipal de Sertãozinho; 01.031.2001.2001 
- Manutenção das ativ. do Poder Legislativo; 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00008/2016 - 08.03.16 - FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS 
NETO - R$ 23.500,00         

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2016, objeto: AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE PNEUS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS para o dia 14 de Abril de 2016 às 08:15 
horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Ca-
jazeiras - PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 30 de Março de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS – PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSIANTURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL n.º 032/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de medicamentos para 

atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
    A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, designado pela portaria nº 

01/2016, de 04 de Janeiro de 2016, CONVOCA as empresas JOSÉ NERGINO SOBREIRA – CNPJ: 
63.478.895/0001-94 e Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. 06.224.321/0001-56, para assinatura do contrato resultante do 
processo acima descrito sob sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal no. 8.666/93 atualizada pela 
lei 8.883/94, na sala da CPL localizada na rua Horácio Nóbrega, S/N, 1º andar, bairro Belo Horizonte, 
Patos (PB), devendo a empresa se fazer presente por seu representante credenciado nos autos do 
processo, em um prazo de até 02 (dois) dias, à caráter de URGÊNCIA, devido a necessidade que se 
faz do uso do objeto acima mencionado.

Patos (PB), 30 de Março de 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Na publicação do Diário Oficial do Estado, do dia 16 de março de 2016, nas páginas 26 e 27; no Jornal 

A União na edição do dia 16/03/2016, na página 25; e no Diário do Município, na página 01;  onde lê:

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015

OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) 
interessada(s) em firmar com a Prefeitura Municipal de Patos, CONTRATO para fins de prestação de 
serviços privados, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, na área de Exames 
de Diagnóstico por Imagem (Radiografia, Mamografia, Densitometria Óssea e Tomografia).

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

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

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

Lê-se corretamente:
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) 

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

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

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

PATOS - PB, 15 de março de 2016.
Meryelle D’ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016
OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

PATOS.
ABERTURA: 02/05/2016, às 10h00min.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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, 30 de março de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 0001/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação 

em paralelepípedos das Avenidas Timbaúba e Ivo Pinto Ramalho localizadas na zona urbana de Serra 
Grande /PB.

ABERTURA: 28 de abril de 2016 ás  09:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede da Prefeitura 

Municipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro 
de Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 29 de março de 2016.
Mary Janne de Moura Cruz

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 041/2015

Processo Administrativo Nº 058/2015, firmada entre a Prefeitura Municipal de Desterro/PB e a empresa: 
Catingueira Automotores Ltda CNPJ Nº 09.268.459/0001-45.Pregão Presencial SRP Nº PP035/2015.Valor 
contratado:R$ 34.690,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa reais).Registro de preços para eventual 
objeto:Aquisição de 01 (um) veículo de passeio 0-KM, Motorização mínima: 70 CV, Portas: 04, Tipo de 
Combustível: Bicombustível, Direção: Hidráulica, Ar condicionado, com trio elétrico: vidro, trava e alarme, 
para o transporte de equipes da Secretaria de Assistência Social. Fundamento legal:Leis n.ºs 8.666/93 
e 10.520/02. Dotação: QDD/2015. Fonte de recursos:Recursos próprios (IGB e PBF). Vigência: 01 (um) 
ano. Data da Assinatura:14/12/2015. Partes assinantes: Rosângela de F. Leite, e Felizardo Felix Neto.

Desterro/PB, 14 de dezembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 28/03/2016, pela 
licitante: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, contra o resultado do julgamento de 
habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2016, para que os demais licitantes, querendo, apresentarem 
impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. Ainda 
informamos que a 2ª Sessão Pública prevista para as 14:h:30mn do dia 31/03/2016, fica suspensa até 
segunda ordem. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 
12h:00mn (doze horas).

Livramento/PB, 29 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 28/03/2016, pela 
licitante: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, contra o resultado do julgamento de 
habilitação da Tomada de Preços Nº 002/2016, para que os demais licitantes, querendo, apresentarem 
impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. Ainda 
informamos que a 2ª Sessão Pública prevista para as 15:h:30mn do dia 31/03/2016, fica suspensa até 
segunda ordem. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 
12h:00mn (doze horas).

Livramento/PB, 29 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA
- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Presidente da CPL, tornar público que esta 
notifica a licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20 para que tome 
conhecimento da interposição de recurso administrativo protocolado no dia 28/03/2016, pela licitante: 
Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, contra a sua inabilitação na Tomada de 
Preços Nº 001/2016, para querendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do 
Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. 

Livramento/PB, 29 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Presidente da CPL, tornar público que esta 
notifica a licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20 para que tome 
conhecimento da interposição de recurso administrativo protocolado no dia 28/03/2016, pela licitante: 
Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, contra a sua inabilitação na Tomada de 
Preços Nº 002/2016, para querendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do 
Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. 

Livramento/PB, 29 de março de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 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 02 (DOIS) VE-
ÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVESA COMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA 
- R$ 75.000,00.

Cubatí.. - PB, 18 de Março de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, através de sua Pregoeira Oficial, COMUNICA aos interes-
sados que a empresa TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA, apresentou 
IMPUGNAÇÃO ao EDITAL do PROCESSO LICITATÓRIO160307PP60008 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 60008/2016, a qual foi conhecida, processada e julgada parcialmente procedente.Nestes Termos, 
AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016, com abertura prevista para o 
dia 04/04/2016, foi adiado e será realizado na data de 13 de abril de 2016, às 10 horas, no mesmo local 
indicado inicialmente.

Cajazeiras - PB, 30 de março de 2016.
DENYZE GONSALO FURTADO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CONVOCAÇÃO

A AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nº 08.806.838/0001-89, considerando a necessidade de proceder com o cadastramento 
das empresas transportadoras de resíduos da construção e demolição (RCD), CONVIDA todas as 
empresas que desejam se habilitar para execução do referido serviço, a comparecer no dia 15/04/2016, 
as 09:00 hs da manhã, na sede da EMLUR, Av.Minas Gerais, nº 177, Bairro dos Estados, nesta Capital. 
Na reunião será apresentada a relação de documentos exigidos e as exigências necessárias para a 
efetivação do cadastramento. A reunião se destina aos proprietários de:

a) Caminhão e Caçamba;
b) Caixas estacionárias;
c) Outros veículos similares que não estejam contemplados na alínea “a” e “b”.
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de Março de 2016.
Publicação por incorreção.

LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA
Superintendente 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N037/2016
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:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, 
Corretiva e Expansão de Ultima Milha para Rede de Fibras Ópticas Denominadas Metro/JP, desti-
nado a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODATA, 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 - 16-00203-9
João Pessoa, 30 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do ramo de 
construção civil para executar a obra de construção de um palco na área de recreação da Escola do Sítio 
Pimenta. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 30 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

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

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

Dona Inês - PB, 30 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Abril de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informa-
ções: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 30 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA torna público para conhecimento dos interessados nos termos 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes 
à espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, em reunião que 
ocorrerá no dia 19 de abril de 2016 as 10h00min, na sala da CPL, onde tem como objetivo: Locação de 
veiculo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado para ficar a disposição da 
Câmara Municipal. Maiores informações, no prédio sede da Câmara Municipal de Lagoa, Rua Guarda 
Jose Ferreira, nº 20 - Centro – Lagoa/PB, no horário de expediente normal.

Lagoa, 30 de março de 2016.
Francineide Xavier de Oliveira Bandeira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de medica-
mentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LOPES 
DO NASCIMENTO - EPP - R$ 117.264,60; DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 196.159,50.

Borborema - PB, 18 de Março de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa 

Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO, MAC e FUS: 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo-Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00021/2016 - 21.03.16 - ALEXANDRE 
LOPES DO NASCIMENTO - EPP - R$ 117.264,60; CT Nº 00022/2016 - 21.03.16 - DISTRIBUIDORA 
SALUTTE LTDA - ME - R$ 196.159,50.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0043/2015. Objeto: prorrogação por mais 06 (seis) meses, 

contados do termino do prazo de vigência do contrato datado de 24/09/2015 e com termino de vigência 
em 24/03/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar serviços na Implantação de 
sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades 
rurais deste Município. Contratante: Prefeitura Municipal de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira – 
Prefeita. Contratado: Montbravo Construções e Serviços Ltda - EPP - CNPJ: 20.010.332/0001-64 - Hen-
derson Gomes dos Santos – sócio/diretor. Justificativa: Devido ao atraso da liberação da 2ª parcela de que 
trata o Termo de Compromisso Nº. 009/2013, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (concedente) e o Município de Borborema/PB (convenente), conforme Justificativa Técnica 
do Engenheiro Fiscalizado. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
18/03/2016. Nova vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 25/09/2016.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
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 

Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra de gêneros alimen-
tícios perecíveis para FMS e Prefeitura Municipal de Juru PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 31 de Março de 2016
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
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 Alves 

Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra de material de expediente 
e didático para Prefeitura Municipal de Juru PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 31 de Março de 2016
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 16:30 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO URNAS FUNERÁRIAS, MEDIANTE REQUISI-
ÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 30 de Março de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 30 de Março de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 1655/2014/PROC. Nº 1424/14 – Sistema Adutor Saulo Maia = IT:9.433.104,43 
= AC:2.500m² = NE:25 – Município – AREIA - UF: PB: Processo: 2016-001501/TEC/LI-4705.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 1291/2014/PROC. Nº 1393/14 – Implantação da melhoria no Sistema de 
Abastecimento d’Água da Cidade de Alhandra = IT:635mil = AC:163m² = NE:05 – Município – ALHANDRA 
- UF: PB: Processo: 2016-001502/TEC/LI-4706.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 1284/2014/PROC. Nº 916/14 – Ampliação do Sistema do Esgotamento Sanitário 
de João Pessoa = IT:7.000.000,00 = AC:5,44Ha = NE:35 = L/ATV: JOSÉ AMÉRICO – Município – JOÃO 
PESSOA - UF: PB: Processo: 2016-001876/TEC/LI-4740.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 1263/2014/PROC. Nº 1422/14 – Ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Patos = IT:7.000.000,00 = NE:12 L/ATV: EM TODA CIDADE – Município – PATOS - UF: PB: 
Processo: 2016-001878/TEC/LI-4741.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Santa Rita = IT:3.200.000,00 = AREA:5,0Ha 
= NE:10 – Município – SANTA RITA - UF: PB: Processo: 2016-001877/TEC/LO-1852.

WALQUIRIA DA COSTA MIRANDA – CPF Nº 441.621.034-53 Torna público que a SEMABY - Secretaria 
de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 0046/2016 - Prazo de 730 dias. Para a 
atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR.  Processo Nº 2016-0084/TEC/LO.

CARO AMIGO MARCONI PUBLICAR NOS 02 JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL, OBS: VOU TE 
ENVIAR TODOS OS DEPOSITOS JA COLOCARAM INTERNET NESTA SUCURSAL E LIGARÃO O R 
TELEFONE MIM AGUARDE UM POUCO QUE ENVIO OS DEPOSITOS FALE PRA FATIMA SOARES

BAIA INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI-ME, CNPJ: 04.310.409/0001-65 VEM POR MEIO DESTA TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBI DA  SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO) À LICENÇA  DE OPERAÇÃO  DE Nº 253/2015 DA BAIA INDUSTRIA E METALURGICA EIRELI-
-ME  LOCALIZADA NA BR 230, KM 10,6, S/N, ESTRADA DE CABEDELO, MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB.

Á EMPRESA O VERGALHÃO CONSTRUCÕES LTDA - EPP, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLI-
CO QUE RECEBEU  DA SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA ) 
A LICENÇA DE INSTALÇÃO DE Nº 249/2015, PARA CONTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO DE 
USO R6,  SITUADO NA MAURILLIO ALVES, LOTE V2 COM A GRANJA 09, BAIRRO DE CAMBOINHA , 
MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. 

JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSO, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBI DA  
SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA ) A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DE Nº 264/2015 DO IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DE INTERMARES, 
EDIFICADA SOBRE O LOTE 201, QUADRA ‘’H’’, MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB.

(TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGERAÇAO LTDA) torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria  
e Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo as  Licença ambiental   e licença    de instalação do 
imóvel  para Fins Comercias Situado à  quadra 04, loteamento Parque Esperança-Cabedelo

(MAGNO EFILHOS ) torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria  e Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo as  Licença ambiental   e licença de instalação  do imóvel  para Fins Comercias 
Situado à ,Avenida Jose Ferreira de Moraes ,235 Q 04 LT 29 E, Parque Renascer –Cabedelo 

MARIA ELEONORA LEITE COUTINHO, CPF 076.296.994-68, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aqüicultura de Cabedelo a Licença de instalação para ampliação de 
imóvel unifamiliar situado na Rua Maria Fernandes Viana, 63, Camboinha I, Cabedelo, Paraíba.

ESTADO DA PARÍBA
PREFEITURA DE MOGEIRO

A Prefeitura Municipal de Mogeiro-PB, representado neste ato pela Secretaria da Educação a Srª Maria 
de Fátima Silveira, vem informar o CANCELAMENTO daChamada Pública001/2016 para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, marcada para o dia 06de Abril de 2016, às 10:00horas, 
em razão de alteração no edital. 

Mogeiro/PB, aos 29 de Março de 2016.
Maria de Fátima Silveira
Secretária de Educação

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a docu-
mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00003/2016, HOMOLOGO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, de serviços especializados a Edilidade, através do escritório FIUZA CORDEIRO CONSUL-
TORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), 
mensal a partir da assinatura do contrato.

             Aguiar, em30 de Março de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00011/2016

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Tomada de Preços n° 00011/2016, e ADJUDICO o seu objeto ao Sr. EVERALDO BASILIO DE SOUSA, 
que apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.490,00  (hum mil, quatrocentos e noventa reais) e 
com o valor global de R$ 13.410,00 (treze mil, quatrocentos e dez reais).

Aguiar - PB, 30 de março de 2016.
Manoel Batista Guedes filho 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Quebra 
Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos padronizados diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 30 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Quebra 
Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 12:00 horas do dia 14 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 30 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de Vigência e Acréscimo de valor ao contrato 0081/2015; Licitação: Tomada 
de Preços 004/2015; Contratada: Polyefe Construções, Limpeza e Conservação LTDA - EPP; CNPJ: 
08.438.654/0001-03; Objeto do Contrato: executar serviços na Reforma das Escolas: EMEF - João Martins 
de Lima, Grupo Escolar Pólo do Araçá, EMEF - Joaquim Alves da Silva, EMEF - Sitio do Salgado, Grupo 
Escolar Cônego Teodomiro de Queiroz, EMEF - Olinto Onofre de Souza e EMEF - José Ferreira de Melo, 
localizadas na zona rural e urbana deste Município. Objeto do Aditivo: Acréscimo de Valor do Contrato 
original conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Município. Prazo: 
mais 02 (dois) meses, contando a partir de 22/03/2016 até 22/05/2016. Valores: O valor global do Contrato 
original é de R$ 179.548,57 (cento e setenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e 
sete centavos). Acréscimo de 25%, valor do acréscimo R$ 44.750,00 (quarenta e quatro mil setecentos e 
cinqüenta reais), o valor global passará a ser R$ 224.298,57 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e no-
venta e oito reais e cinqüenta e sete centavos). Ratificação: As demais Cláusulas do Contrato em referência 
permanecem inalteradas, e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas. Fundamento: O presente aditivo 
encontra embasamento legal na Cláusula Décima Segunda do referido contrato, bem como nos artigos 57, 
§ 1o IV e art. 65 I, b § 1o   da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações. Solicitante: Secretaria de Obras 
e Serv. Urbanos deste Município. Prefeitura Municipal: Arara/PB, 10 de março de 2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quarto Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0060/2014. Objeto: prorrogação da vigência por 

mais 05 (cinco) meses, contados do termino do prazo de vigência do terceiro termo aditivo datado de 
26/10/2015 e com termino de vigência em 03/04/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando 
a executar serviços na Reforma das UBS II,III e IV. Contratante: Prefeitura Municipal de Arara – Eraldo 
Fernandes de Azevedo – Prefeito. Contratado: Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda - ME - CNPJ: 
14.224.419/0001-31 – Jonas Sergio Correia de Oliveira. Justificativa: Atrasos nas liberações dos recursos 
oriundos do Ministério da Saúde e conforme justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Data Termo Aditivo: 30/03/2016. Nova vigência do contrato com 4º Termo Aditivo: 04/09/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quarto Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0052/2015. Objeto: prorrogação da vigência por mais 03 

(três) meses, contados do termino do prazo de vigência do segundo termo aditivo datado de 01/12/2015 
e com termino de vigência em 03/03/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar 
serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste Município. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Arara – Eraldo Fernandes de Azevedo – Prefeito. Contratado: CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME 
- CNPJ: 17.440.965/0001-06 – Edvaldo Laurentino Grangeiro. Justificativa: não recebeu autorização para 
inicio da obra, conforme Justificativa Técnica e ainda retificar o valor da Cláusula III do Terceiro Termo 
Aditivo referente a este contrato de R$ 476.118,41 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e dezoito 
reais e quarenta e um centavos), para R$ 476.171,87 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e setenta 
e um reais e oitenta e sete centavos), devido solicitação da Caixa Econômica Federal. Regimento: Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 01/03/2016. Nova vigência do contrato com 
4º Termo Aditivo: 04/06/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, 
destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos, para atender ao Programa 
Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 28 de Março de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 15 de Abril de 2016, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para Contratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços 
na Reforma dos PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra de Salgado/PSF-I/Cuité dos Bitus/PSF-Sítio São Bento). 
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) 3369-1037.

Arara - PB, 28 de Março de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA
AVISO ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº  019/2016
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 24.03.2016, onde lê: DATA E LOCAL: 06 de abril de 2016 as 

09:00, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE DATA E LOCAL: 11 de abril de 2016 as 13:00horas, 
na sala da CPL.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 29 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016
OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBÁ 

DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB.
ABERTURA: 03/05/2016, às 10h00min.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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, 30 de março de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJUDICADO o 
objeto da licitação, 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 de empresa Para Manutenção do SOFTWARE ARCGIS FOR 
DESKTOP de Uso Único (Primária) Incluindo Suporte Técnico;  correspondente procedimento ao objeto 
a: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - R$ 3.942,36. Campina Grande - PB, 18 de Março de 
2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJUDICADO 
o objeto da licitação, 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: Prestação de Serviços de Venda dos produtos constantes dos anexos a 
este Processo: Como Envio e Remessas e Notificações, Sedex, Telegramas, Cartas - Com Ar/ Sem Ar 
entre Outros para Atender a demanda do Setor de Ações de melhoria no sistema de transito da STTP CG;  
correspondente procedimento ao objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 
120.000,00.Campina Grande - PB, 18 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
RATIFICAÇÃO  - 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: Prestação de Serviços de Venda dos produtos constantes dos anexos a este Processo: Como 
Envio e Remessas e Notificações, Sedex, Telegramas, Cartas - Com Ar/ Sem Ar entre Outros para Atender 
a demanda do Setor de Ações de melhoria no sistema de transito da STTP CG; RATIFICO o correspondente 
procedimento o seu objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 120.000,00.
Campina Grande - PB, 18 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
RATIFICAÇÃO  - 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 de empresa Para Manutenção do SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP de Uso 
Único (Primária) Incluindo Suporte Técnico; RATIFICO o correspondente procedimento  o seu objeto a: 
Imagem Geosistemas e Comercio Ltda. - R$ 3.942,36.Campina Grande - PB, 18 de Março de 2016.FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO = CNPJ/CPF Nº 11.807.239/0001-94, Torna público 
que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA E OPERAÇÃO 
Nº 464/2016  em João Pessoa, 04 de MARÇO de 2016  -- Prazo: 730 dias. Para atividades: COMERCIO 
VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. Na (o) Rua Vigário Frei Anastácio Palmeira S/N MAIA, 
Município: PRINCESA ISABEL -UF/PB - Ref. ao Processo: 2015-0077/TEC/LO-1205

CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA = CNPJ/CPF Nº 09.268.459/0001-45, Torna público que  a  SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA E OPERAÇÃO Nº 399/2016   
em João Pessoa, 29 de FEVEREIRO de 2016  -- Prazo: 730 dias. Para atividades: Comércio varejista 
de Automotores, Camionetas utilitários novos e serviços de manutenção, reparo, funilaria, pintura e troca 
de óleo. Na (o) Av. LIMA CAMPOS – Nº 1559, VITORIA Município: PATOS -UF/PB - Ref. ao Processo: 
2015-007449/TEC/LO=1124

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 31 de março de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 
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