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Governo vai extinguir 4.689 cargos

reformA AdministrAtivA

Marcelo Brandão
Da Agência Brasi

O ministro do Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Gestão, Dyogo Oliveira, anun-
ciou ontem a extinção de 4.689 
cargos em comissão e funções 
de confian a no overno e-
deral até julho de 2017, como 
resultado da reforma admi-
nistrativa. A estimativa é que o 
corte leve a uma economia de 
R$ 240 milhões por ano.

No total, serão 1.602 
fun es de confian a e .  
cargos de direção extintos. Do 
início de 2015 até agora, hou-
ve redu ão de  de cargos 
nos ministérios, segundo Oli-
veira. Alguns cargos e funções 
já foram desocupados, outros 
serão extintos gradualmente, 
em  de aneiro,  de mar o 
e, por ltimo, em  de ulho 
do ano que vem.

“Os [cargos] com prazo 
[de extinção] até março e ju-
lho estarão ocupados até esse 
prazo, porque a transição do 
serviço público não dá para 
simplesmente tirar imediata-
mente as pessoas da função. 
O órgão tem que reestruturar 
a equipe para não haver des-

continuidade dos serviços. Em 
alguns casos demos um prazo 
até julho para que haja a deso-
cupação dos cargos”, explicou.

Livre provimento 

Oliveira disse ainda que 
o governo também trabalha 
na conversão de 10,4 mil car-
gos de livre provimento. Nesse 
processo, cargos que atual-
mente podem ser ocupados 
por pessoas sem vínculo com a 
administração pública passam 
a ser exclusivos de servidores 
contratados por concurso pú-
blico.

“O ganho disso é a me-
lhoria na qualidade do serviço 
público e a redução da des-
continuidade [do serviço] por 
trocas de pessoas que são de 
fora do governo e não perma-
necem nos quadros com o pas-
sar do tempo. Já completamos 

 das convers es previstas 
e dentro dos próximos meses 
acreditamos que teremos feito 
todas essas 10 mil conversões”, 
avaliou.

 an ncio de ontem fina-
liza a reforma administrativa 
do governo do presidente Mi-
chel Temer. Além da redução 
de pessoal, foram extintos 
seis ministérios, em maio. Os 
ministérios com mais cargos 
extintos são os da Agricultura 

, do lane amento  
e o da a de .

O Planalto calcula que 
terá uma economia de 
R$ 240 milhões por ano 

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, anunciou a extinção dos cargos no governo até julho de 2017

foto: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil

da Agência Brasil

oi publicada com ve-
tos, no Diário Oficial da 

nião de ontem , a ei 
Complementar que trata da 
renegociação das dívidas 
dos estados com a União. 
Os vetos foram aplicados 
no capítulo que trata da 
recuperação fiscal que aca-
bou por retirar, durante o 
trâmite no Congresso Na-
cional, as contrapartidas a 
serem feitas pelos estados 
para a renegociação das 
dívidas. Na avaliação do 
Planalto, essas mudanças 
acabaram por descaracte-
rizar a proposta inicial, o 
que comprometeria o ajus-
te fiscal planejado.

A lei complementar es-
tabelece o Plano de Auxílio 
aos Estados e ao Distrito 

ederal e medidas de estí-
mulo ao reequilíbrio fiscal 
das unidades federativas. 
As contrapartidas que es-
tavam previstas antes das 
altera es no egislativo 
eram pré-condições a se-
rem dadas pelos estados 
em troca do alongamento 
de suas dívidas, bem como 
da suspensão e posterior 
retomada gradual do paga-
mento das parcelas.

O projeto que trata da 
renegociação das dívidas 
dos estados foi aprovado 
pelo Senado e depois foi al-
terado na Câmara dos De-
putados, que acabou por 
retirar as contrapartidas 
propostas pelo Executivo 
para os entes federativos. 
O texto aprovado prevê o 
alongamento da dívida por 

20 anos e a suspensão do 
pagamento das parcelas 
até o fim deste ano, com 
retomada gradual a partir 
de 2017.

Segundo o projeto de 
lei aprovado pelo Congres-
so, o novo prazo de paga-
mento da dívida dos esta-
dos, de  meses, passa 
a contar a partir da data 
de celebração do contrato 
com cada unidade da ede-
ração. Com isso, as parce-
las de pagamento terão seu 
valor reduzido.

Na proposta enviada 
pelo governo, os estados 
em situação mais calami-
tosa que aderissem ao re-
gime de recuperação fiscal 
teriam uma moratória de 

 meses no pagamento da 
dívida. Em troca, o governo 
queria que os estados pro-
movessem o aumento da 
contribuição previdenciá-
ria dos servidores, suspen-
dessem aumentos salariais 
e a realização de concursos 
públicos, privatizassem 
empresas e reduzissem 
incentivos tributários. To-
das essas contrapartidas 
foram derrubadas pelos 
deputados.

Lei da renegociação é 

publicada com vetos 

dÍvidAs dos  estAdos

Pedro Peduzzi e
felipe Pontes
Da Agência Brasil 

O presidente Michel Temer dis-

se  ontem que o foco do governo 

em 2017 será a reforma tributária, 

para tornar a legislação mais sim-

plificada. “Uma questão que me 

angustia sempre é a tributária. Pen-

so eu então: por que não levá-la 

adiante? Agora, o Executivo quer 

se empenhar na reforma tributária, 

de forma a simplificá-la. É mais uma 

reforma que queremos patrocinar e 

levar adiante”, disse ao apresentar 

um balanço das ações do governo a 

jornalistas.

Temer disse que seu governo é 

“reformista” e que não vai parar de 

implementar mudanças estruturais. 

“Reformas que o governo havia pla-

nejado para o longo do tempo fo-

ram feitas em brevíssimo tempo, e 

não vamos parar. Este é um governo 

reformista.”

O presidente disse esperar que 

a proposta de reforma trabalhista 

enviada pelo governo ao Congresso 

na semana passada não tenha difi-

culdades de aprovação, por causa 

do “diálogo que instalou-se entre 

trabalhadores e empregados” nos 

últimos meses. Sobre a reforma po-

lítica, Temer disse que, nesse caso, 

o protagonismo será do Congresso 

Nacional, com “incentivo e partici-

pação” do Executivo na elaboração 

da proposta.

Ações
Durante o balanço de ações do 

governo, Temer destacou a libera-

ção de saque das contas inativadas 

do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), a redução dos juros 

aplicados ao crédito rotativo dos 

cartões de crédito, a aprovação de 

um teto para os gastos públicos, a 

desvinculação das receitas da União 

(DRU) e a reforma do Ensino Médio.

Temer também citou a amplia-

ção do número de vagas do Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies) 

e dos recursos destinados aos pro-

gramas Bolsa Família e Minha Casa, 

Minha Vida. 

“No plano social, estamos reve-

lando nossa responsabilidade social 

ao completar a construção de 170 

mil casas pelo Minha Casa, Minha 

Vida, e quando determinamos que 

filhos com microcefalia tenham 

prioridade quando estabelecemos 

orçamentariamente a construção de 

mais 500 mil casas.”

Crise
O presidente reiterou a preocu-

pação do governo com a retomada 

do emprego no País e espera que o 

País volte a gerar postos de traba-

lho em 2017. “O desemprego é uma 

coisa que perturba as pessoas em 

nosso País e cria instabilidade, mas 

vencendo crise, saindo da recessão e 

obtendo crescimento teremos natu-

ralmente empregabilidade. 

A partir do segundo semestre 

do ano que vem é muito provável 

que o desemprego venha a cair. 

2017 será definitivamente um ano 

novo, e não a continuação de 2016”, 

acrescentou.

reforma ministerial
Perguntado sobre a possibilida-

de de haver uma reforma ministe-

rial em 2017, Temer desconversou. 

“Vamos esperar o ano que vem”, 

disse o presidente na saída da en-

trevista

Temer diz que reforma tributária 
será foco do Planalto em 2017

BALAnÇo de AÇÕes
Vereadores

denunciados

em Osasco serão 

s t s p r fian a
Ludmilla souza 
Da Agência Brasil 

O Tribunal de Justiça de 
ão aulo  informou 

nessa uinta feira   ue 
não há necessidade de man-
ter a prisão preventiva de 14 
vereadores de Osasco, entre 
eles o prefeito eleito da cida-
de, og rio ins . odos 
são denunciados na Operação 

a a antasmas, ue investiga 
funcionários fantasmas na Câ-
mara de Osasco e a captação 
de dinheiro de parte do salário 
de assessores dos vereadores.

A decisão do desembarga-
dor ábio ouv a, do , esta-
beleceu para todos o pagamen-
to de fian a de   mil e a 
entrega do passaporte no pra-
zo de 24 horas, além da proibi-
ção de se ausentar do País. Se-
gundo ele, o prefeito eleito “se 
apresentou, espontaneamente, 

 olícia ederal uando de-
sembarcou no Aeroporto de 
Guarulhos, retornando de via-
gem ao exterior. Portanto, pen-
so que não há verdadeiro risco 
à ordem pública, à aplicação da 

ei enal  ... o mesmo se aplica 
aos vereadores implicados nos 
mesmos fatos, estejam eles 
presos ou soltos”.

Os alvarás de soltura 
ou contramandados de pri-
são serão expedidos após o 
recolhimento das fian as.  
Secretaria de Administração 
Penitenciária não informa 
quando os presos serão libe-
rados. Segundo a SAP, a infor-
mação só pode ser fornecida 
após a realização da soltura. 
O prefeito eleito está preso 
na Penitenciária de Tremem-
bé, no interior paulista

O projeto 
foi aprovado 
pelo Senado e 
depois alterado 
na Câmara dos 
Deputados
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n Dos 65 membros da Comissão Especial do Im-
peachment da Câmara dos Deputados que votaram 
ontem (11) o parecer do relator Jovair Arantes (PTB-GO), 
36 respondem ou já foram condenados por algum crime na 
Justiça comum ou eleitoral. O levantamento foi feito pelo 
Portal EBC em plataforma da ONG Transparência Brasil.
Os questionamentos judiciais a que respondem ou já res-
ponderam os 36 deputados vão desde problemas com a 
ações de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro 
e questionamentos em licitações. Entre os parlamentares 
da comissão que possuem algum registro judicial durante a 
carreira política, 20 votaram favoravelmente a abertura de 
processo de impeachment contra a presidenta Dilma.

n O presidente interino Michel Temer (PMDB)  
anda tenso às vésperas de uma decisão final do 
Senado sobre o impeachment. Desconfia que pode ter 
sido gravado pelo deputado afastado Eduardo Cunha 
(PMDB), réu por corrupção na Justiça e à beira da cassa-
ção na Câmara.
A suspeita de Temer surgiu em um encontro recente 
com Cunha no Palácio do Jaburu, residência oficial da 
vice-presidência. O réu teria encaminhado a conversa de 
modo estranho, ao “lembrar” o interino de certas par-
cerias deles no passado. Histórias pouco republicanas, 
presumivelmente.

n O deputado estadual Bruno Dauaire (PR) apre-
sentou projeto à Assembleia Legislativa para sus-
pender os 14 decretos assinados este mês pelo gover-
nador em exercício, Francisco Dornelles, que concederam 
novas isenções fiscais a empresas.
Segundo relatório do Tribunal de Contas do Estado, o 
governo deixou de arrecadar R$ 185 bilhões entre 2007 e 
2015 por conta de renúncia fiscal.
“A crise financeira, motivo alegado pelo Poder Executi-
vo para decretar estado de calamidade pública, é motivo 
mais do que suficiente para a sustação de qualquer be-
nefício fiscal ou tratamento diferenciado”, diz o texto 
de Dauaire.

n Contas de luz mais baratas a partir desta ter-
ça-feira (01/03). A bandeira tarifária vai mudar. Sai 
da cor vermelha, que é mais cara, e vai para a amarela.
O resultado é que o custo da energia para os consumido-
res vai passar de R$ 3 para R$ 1,50 a cada 100 quilowat-
ts-hora de energia consumidos.
A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) é que haja uma redução média de 3% no valor da 
conta em março. Esse barateamento pode chegar a 6% 
em abril, quando a bandeira irá para verde e a cobrança 
extra será suspensa.

n O Ministério Público da Suíça anunciou que 
poderá devolver ao Brasil o dinheiro mantido nas 
contas bancárias em nome do presidente afastado da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e 
que está bloqueado desde 2015. 
Porém, para que o repatriamento dos cerca de R$ 8,6 
milhões seja efetivado, Cunha terá que ser condenado 
nos processos que correm contra ele.

n O presidente interino Michel Temer (PMDB) 
foi alvo de uma sonora vaia nesta sexta-feira (5) 
durante a abertura das Olimpíadas do Rio. O protesto 
contra Temer tomou conta do Maracanã já ao final do 
evento, quando ele foi ao microfone anunciar que os Jo-
gos Olímpicos estavam oficialmente abertos.
Mais cedo, a blindagem ao interino Michel Temer, alvo de 
protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo nesta sexta, 
motivou uma quebra de protocolo na Rio 2016. Temer 
não foi anunciado ao lado de Thomas Bach, presidente 
do Comitê Olímpico Internacional.

n Pesquisa Ibope divulgada nessa quarta-feira 
(30) mostra os seguintes percentuais de avaliação 
do governo da presidente Dilma Rousseff (PT): ótimo/
bom (10%), regular (19%), ruim/péssimo (69%), não sabe 
(1%). O levantamento do Ibope, encomendado pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), foi realizado entre 
os dias 17 e 20 deste mês e ouviu 2.002 pessoas, em 142 
municípios. A margem de erro é de dois pontos percentu-
ais para mais ou para menos.
Segundo a CNI, a soma dos percentuais não iguala 100% 
em decorrência do arredondamento. Na última pesquisa do 
Ibope encomendada pela CNI, divulgada em dezembro do 
ano passado, 9% dos entrevistados aprovavam o governo.

n Dez ministros do  STF acompanharam o voto 
do relator, Teori Zavascki, segundo o qual as 
provas apresentadas pela PGR comprovam que Cunha 
recebeu R$ 5 milhões de propina em contas na Suíça.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu 
hoje (22) ação penal contra o presidente afastado da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pelo 
recebimento de R$ 5 milhões de propina em contas não 
declaradas na Suíça.
Com a decisão, Cunha vai responder pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e passa-
rá à condição de réu em mais duas ações penais.

n Manifestantes em diversas capitais brasilei-
ras, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife, 
fazem atos contra o presidente Michel Temer, que to-
mou posse do cargo nesta quarta-feira (31), após o Se-
nado aprovar a destituição da presidente Dilma Rousseff 
do cargo de Presidente da República.
Em São Paulo, manifestantes se concentraram em diver-
sas ruas e marcharam pela Avenida Paulista no início da 
tarde. Horas depois, houve forte reação da Polícia Militar, 
que avançou contra os ativistas e lançou muitas bombas 
de gás lacrimogênio para dispersar as pessoas que grita-
vam palavras de ordem contra o novo governo.
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n O Psol protocolou na tarde desta segunda-
-feira (28) na Secretaria Geral da Mesa da Câmara 
dos Deputados, junto com sua bancada, o pedido de im-
peachment contra o presidente Michel Temer por crime 
de responsabilidade.
A solicitação de impedimento é fundamentada na Lei 
1.079/1950, artigos 7, 9 e 14 – crime de responsabilidade 
– e na Constituição Federal, artigo 85.
E no Estado do Rio de Janeiro. O Diário Oficial publicou 
nesta quarta-feira (09.11) o reconhecimento do estado 
de calamidade pública financeira, decretado em junho 
deste ano. A medida contribui com o governo na manu-
tenção de empregos e defesa dos servidores.

impeaChment de temer

no
ve

m
br

o

m
ar

ço

Ju
nh

o

se
te

m
br

o

ab
ri

l

Ju
lh

o

ou
tu

br
o

ibope/Cni: de dilma réu pela segunda vez

panelaços de temer

n Os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiram aceitar denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2013 contra 
Renan Calheiros (PMDB-AL) pelo crime de peculato. Com 
isso, o presidente do Senado se tornou réu.
Apesar de aceitar a denúncia por peculato, a Corte tam-
bém entendeu, seguindo voto do relator, ministro Edson 
Fachin, que as acusações de falsidade ideológica e uso 
de documento falso prescreveram em 2015, oito anos 
depois de a infração ter sido cometida.
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n O ex-presidente do PSDB de Minas Gerais, Nárcio 
Rodrigues da Silveira, foi preso hoje (30) sob suspeita 
de participar de um esquema de desvio de recursos públicos 
investigado pela Operação Aequalis (termo em latim que 
significa igual), deflagrada pelo Ministério Público de Minas 
Gerais (MP-MG). Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior durante o governo Antonio Anastasia, Silveira é pai 
do deputado federal Caio Nárcio Nárcio (PSDB-MG). Além do 
tucano, foram presos Neif Chala, ex-servidor da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia de Minas; Alexandre Pereira Horta, 
do Departamento de Obras Públicas do Estado; Luciano 
Lourenço dos Reis, da CWP Engenharia Ltda; Maurílio Reis 
Bretãs, da CWP Engenharia Ltda; e o português Hugo Ale-
xandre, da multinacional portuguesa Yser.
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n Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) enquadrou pela primeira vez o vírus zika 
como emergência sanitária mundial. Os resultados dessa 
emergência foram sentidos com força em todo o mundo: 
estima-se que de 3 a 4 milhões de pessoas contraíram 
a doença em 2016. Também em janeiro, no dia 8, o trafi-
cante mais procurado do século XXI e líder do cartel de 
Sinaloa, Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Cha-
po, foi preso pela terceira vez na cidade de Los Mochis, 
no México. Ele vive momentos difíceis e há informação 
de que está ficando louco, careca e dependente de re-
médios para dormir.

n O governo e as Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) assinaram, em setembro, um histó-
rico acordo de paz após quatro anos de negociações, mas 
acabou rejeitado num referendo em outubro. Porém, dias 
depois, o presidente Juan Manuel Santos ganhou o Nobel da 
Paz pelos esforços de paz. Um novo acordo foi aprovado no 
Congresso. Patrono da paz e ícone israelense, Shimon Peres 
morreu em setembro aos 93 anos, após sofrer um AVC (aci-
dente vascular cerebral. O ex-presidente e ex-premiê deixou 
um legado de tentativas de reaproximação com o povo pa-
lestino. Ele foi um dos ganhadores do Nobel de 1994 pelos 
chamados Acordos de Paz de Oslo.

n Um momento histórico entre Estados Unidos 
e Cuba: após mais de cinco décadas de embargo e 
embates, o presidente Barack Obama visitou, em mar-
ço, a ilha para ratificar a formalização da retomada das 
relações diplomáticas entre os dois países. A visita foi 
um passo marcante de um processo de alívio nas san-
ções econômicas ao regime cubano. Também neste mês, 
o mundo se chocou com a intensidade dos atentados 
em Bruxelas, capital da Bélgica. Uma série de explosões 
atingiu pontos estratégicos da cidade, como o Aeropor-
to de Zavantem e a estação de metrô Maalbek e, ao 
final, deixou um saldo de 30 mortos e 300 feridos.

n Na madrugada de um domingo de junho, o mun-
do se chocou com o massacre de 49 pessoas na 
boate gay Pulse, em Orlando, nos EUA. O atirador Omar 
Mateen entrou no local e fez disparos durante mais de 
duas horas antes de ser morto. Ele era frequentador do 
local. O referendo realizado em junho, que garantiu a saí-
da do Reino Unido da União Europeia, foi um baque no 
bloco. Apesar das pesquisas indicarem favoritismo pela 
permanência, os eleitores decidiram por um processo de 
rompimento, defendendo argumentos de maior controle 
migratório, independência econômica diante de Bruxelas 
e maior soberania.

n Numa campanha eleitoral marcada por acusa-
ções, Donald Trump deixou o mundo perplexo e se 
elegeu presidente dos EUA, derrotando Hillary Clinton, 
apontada favorita nas eleições de 8 de novembro. Sem 
nenhuma experiência política, o bilionário prometeu en-
durecer controles migratórios e focar políticas para as 
classes média e baixa. Ele assume o cargo no dia 20 de 
janeiro de 2017. Em novembro, uma bomba sacudiu Cuba: 
há dez anos com saúde fragilizada, o líder Fidel Castro 
morreu aos 90 anos. Com enorme comoção nacional, 
seus restos mortais cruzaram o país, refazendo, de ma-
neira inversa, a jornada desde Sierra Maestra a Havana.

n Em fevereiro, o papa Francisco fez um apelo 
dramático para que não fosse executada nenhuma 
pena de morte durante a celebração do Jubileu Extraordi-
nário, que ocorreu até 20 de novembro, e pediu à comuni-
dade internacional o fim definitivo dessa prática. “Faço um 
apelo à consciência dos governantes para que consigam 
um acordo internacional para abolir a pena de morte. E 
proponho aos católicos que cumpram um gesto de valen-
tia: que nenhum condenado seja executado durante o Ano 
Santo da Misericórdia”, disse. Diante de milhares de fiéis, 
na Praça de São Pedro, Francisco disse que “também os 
criminosos gozam do direito inviolável à vida”. 

n No dia 19 de maio, um avião da EgyptAir com 66 
pessoas a bordo desapareceu no trajeto entre Paris, 
na França, e Cairo, no Egito, e não deixou sobreviventes. O 
Ministério da Aviação do Egito divulgou relatório, sinalizan-
do que a queda pode ter sido resultado de uma explosão. 
Apesar da Venezuela estar em colapso há meses, em maio a 
crise chegou a seu estopim. Após protestos da população, 
que sofre com a escassez de itens de serviços básicos, o 
presidente Nicolás Maduro declarou estado de exceção e 
emergência econômica. A decisão foi vista pela oposição 
como uma tentativa de obstruir a realização de um referen-
do revocatório, que poderia antecipar o fim de seu mandato.

n A passagem do Furacão Matthew pela Amé-
rica Central, Caribe e Estados Unidos, em outu-
bro deste ano, deixou centenas de mortos por onde 
passou e agravou a crise humanitária no Haiti. O país, 
um dos mais frágeis e pobres do mundo, teve cidades 
inteiras devastadas, 900 mortos, 14 mil desabrigados 
e 350 mil em situação de assistência humanitária. 
Também neste mês, o Iraque deu início à ofensiva 
mais importante desde o início da guerra contra o Es-
tado Islâmico: a batalha por Mosul, a segunda maior 
cidade do país, sob controle dos extremistas desde 
junho de 2014.

n A noite do dia 16 de abril foi trágica para o 
Equador, quando um forte terremoto de magnitude 
7,8 graus atingiu o país sul-americano. O número de mortos 
chegou a mais de 600 e os desabrigados chegaram a 30 mil. 
Por dias, a população sentiu cerca de 40 réplicas diárias do 
tremor, de acordo com o Instituto Geográfico de Quito (IG). 
Ainda em abril, um número recorde de países, incluindo EUA 
e China, os maiores poluentes do mundo, assinaram um 
histórico acordo para desacelerar o aquecimento global. 
Ao todo, 175 países se comprometeram a adotar medidas 
para manter o aumento da temperatura abaixo dos 2°C. O 
acordo entrou em vigor no dia 4 de novembro.

n As comemorações do Dia da Bastilha (14 de julho) 
em Nice, na França, se transformaram em pânico de-
pois que um homem avançou com um caminhão sobre uma 
multidão de turistas que passeava em um calçadão. O autor 
do ataque foi morto pela polícia, mas seu ato deixou 84 
mortos e mais de 200 pessoas feridas. O presidente Fran-
çois Hollande classificou o ataque como terrorista e ampliou 
o estado de emergência que vigorava desde os atentados 
de Paris, em novembro de 2013. Neste mês, a Turquia sofreu 
uma tentativa de golpe militar, resultando em expurgo e 
prisões em massa ordenadas pelo presidente Recep Tayyip 
Erdogan, que acusou rivais políticos pela intentona.

n A crise migratória na Europa continua sem so-
lução. Desde o início do ano, 7.189 migrantes e refu-
giados morreram ou desapareceram no mundo. O número, 
registrado até a primeira quinzena de dezembro, representa 
20% a mais que em 2015. A tradicional feira natalina de Ber-
lim, capital da Alemanha, foi alvo de um ataque terrorista no 
dia 19 de dezembro, deixando 12 mortos e quase 50 feridos. 
O autor do ataque foi o tunisiano Anis Amri, morto a tiros 
por policiais em Milão, na Itália, para onde fugiu. Também 
neste mês, um avião militar russo com 92 pessoas a bordo 
caiu no Mar Negro, logo após decolar do balneário de Sochi, 
no sudoeste da Rússia, e não houve sobreviventes.
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n O trauma do terremoto de 2009 que matou 
mais de 300 vítimas ainda continua vivo na memó-
ria italiana, mas o país teve que enfrentar outro forte 
sismo de graves consequências. Em agosto, um tremor, 
com epicentro perto de Amatrice, na região central, dei-
xou 298 mortos e milhares de deslocados. O terremoto 
deu origem a outros sismos devastadores em cidades 
históricas italianas. Amatrice, cidade de 2.600 habitan-
tes, é considerada um dos vilarejos mais belos do país 
e um conhecido destino turístico da região do Lazio. 
Fundado na Idade Média, o município abriga mais de 100 
igrejas históricas.
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Número pode ser recorde em 2016 no Brasil, afirma ONG

Homicídios de pessoas LGBT
O número de homicídios 

de pessoas gays, lésbicas, bis-
sexuais, travestis e transexuais 
deve crescer em 2016 e supe-
rar as ocorrências dos últimos 
anos. A tendência é revelada 
pelo Grupo Gay da Bahia,  que 
anualmente elabora o Relató-
rio de Assassinatos LGBT no 
Brasil. Dados preliminares do 
levantamento apontam que o 
ano deve ser fechado com o to-
tal aproximado de 340 mortes, 
maior número registrado nos 
últimos anos.

“No ano passado (2015), 
foram 318 mortes. Até agora, 
estamos com 329 mortes, mas 
temos alguns casos aguardan-
do confirma ão e o ano deve 
ser fechado com aproximada-
mente 340 mortes. Em 36 anos 
que monitoro os dados, nunca 
chegamos a esse n mero , afir-
mou Luiz Mott, antropólogo 
fundador do Grupo Gay da 
Bahia (GGB).

Segundo ele, o aumento 
se deve a vários fatores, como 
a coleta mais sistematizada de 
informa es e a rea ão conser-
vadora ao maior número de 
pessoas que vêm assumindo 
sua condi ão sexual. o e, tem 
mais homossexuais e trans 
saindo do armário por causa 
das paradas gays e outras cam-
panhas; e isso os deixa mais 
expostos a situa es de vio-
lência, o que levou ao aumento 
generalizado de crimes”, expli-
cou Mott. 

O estudo mostra que a 
maior parte das mortes (195) 
ocorreu em via pública, por 
tiros , facadas , asfi-
xia (40) e espancamento (25), 
entre outras causas violentas. 
O assassinato de gays lidera a 
lista com 162 casos, seguido 
dos travestis (80), transexuais 
femininas (50) e transexuais 
masculinas .  institui ão 
recebe informa es das mor-
tes por outras entidades, por 
familiares e amigos das víti-
mas, mas a principal fonte da 
base de dados são os casos 

divulgados pela imprensa. O 
levantamento é reconhecido 
pela Secretaria Especial de 

ireitos umanos.  subnoti-
fica ão das mortes ainda  um 
desafio para as entidades ue 
monitoram o problema. Mas, 
só pelos resultados do último 
relatório, a ONG constatou que 
uma pessoa LGBT morre a cada 
28 horas no Brasil. E se a ten-
d ncia de aumento se confir-
mar, o intervalo pode cair para 
24 horas. “É apenas a ponta 
do iceberg, por ue muitos são 
assassinados e as testemunhas 
escondem”, disse Mott.

Nordeste lidera os casos

O estudo mostra que a li-
deran a dos casos nos ltimos 
anos é do Nordeste, mas outras 
regi es t m despontado com 
casos graves. “Atribuo isso ao 
conservadorismo e à falta de 
informa ão.  surpresa deste 
ano é o Estado do Amazonas, 
que registrou até o momento 
29 mortes. ”, disse Mott.

Entre os casos contabili-
zados, está a morte recente do 
ambulante Luís Carlos Ruas, 
espancado na noite de Natal 
por dois homens, numa esta-
ão de metr  em ão aulo, ao 

defender moradores de rua e 
travestis.   configurou o 
ataque como um crime LGBT-
fóbico. Apesar de se tratar da 
morte de um heterossexual, de 
modo indireto não deixa de 
ter também um crime LGBT-
fóbico”, explicou Agatha Lima, 
integrante do Conselho LGBT 
de ão aulo e da ssocia-
ão de ransexuais, ravestis, 

Transgêneros. Cerca de “99% 
dos crimes contra LGBTs tem 
como agravante a intolerância, 
além da vulnerabilidade de 
grupos como os travestis, que 
geralmente estão nas ruas em 
condi es mais marginali a-
das, envolvidas com prostitui-
ão e uso de drogas devido  

exclusão social , explicou Mott. 
 opinião  compartilhada por 

outras organi a es de defesa 
dos direitos das pessoas Trans, 
que engloba homens e mulhe-
res transexuais e travestis.

Débora Brito
Da Agência Brasil

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

O alto índice de violência levou 
o rasil  lideran a do ran ing mun-
dial de assassinatos de pessoas tran-
sexuais em 2016. Das 295 mortes de 
transexuais registradas até setembro 
deste ano em 33 países, 123 ocorre-
ram no Brasil, de acordo com dados 
divulgados em novembro pela ONG 
Transgender Europe. O México, os 
Estados nidos, a ol mbia e a ene-
zuela seguem o Brasil em números 
absolutos do ran ing de mortes de 
transexuais. O relatório europeu mos-
tra ue, de aneiro de  a setembro 

de 2016, foram registradas 2.264 mor-
tes de transexuais e transgêneros em 
68 países. Nos oito anos da pesquisa, 
o Brasil contabilizou 900 do total dos 
casos, o maior número absoluto da 
lista. á d cadas o rasil  campeão 
mundial nos crimes contra a popula-
ão . omparativamente aos E , 

por exemplo, matamos de 30 a 40 
LGBTs por mês, enquanto que lá mor-
rem 20 por ano. O principal motivo é 
a LGBTfobia individual e cultural, que 
incrementa os crimes letais no nosso 
país”, diz Mott.

A conselheira Agatha Lima, disse 
ue as associa es estão dialogando 

com a  sobre essa uestão. Em 
primeiro lugar, isso é um absurdo. Em 
segundo lugar, ao mesmo tempo que o 

rasil  o aís ue mais mata,  tam-
bém o que tem a maior clientela para 
os profissionais do sexo trans. o aís 
inteiro, existem ,  milhão de pessoas 
trans, e 90% delas vivem do mercado 
do sexo, por causa da exclusão e do 
preconceito que sofrem no mercado 
de trabalho formal, em casa e nas es-
colas”, disse.

País lidera assassinatos de trans

FOTO: Reprodução/Internet

99% dos crimes contra LGBTs têm como agravante a intolerância, afirma Luiz Mott (à direita), antropólogo e fundador da GGB

Como Édith Piaf, continuemos a amar        Lia os textos domini-
cais ue aetano eloso 
fa ia para o ornal  lo-
bo  e eles confirmavam 
sua defesa  da íngua or-
tuguesa, além de consoli-
dá-lo como um escritor à 
altura de sua genialidade 
como compositor.
       Dois desses textos 
referiram-se, em tom 
descontraído, ao que 
classifico como ra es 
linguageiras . ão ra es 

ue á o tinham levado 
bem antes a esta bela 
constru ão, ue poderia 
ter surgido na Semana de 

, ho e ou em 
       “A língua é minha 
pátria  e eu não tenho 
pátria   tenho mátria  e 
quero frátria”. No início de 

íngua  tinha alertado  
“Gosto de ser e de estar 
/ e quero me dedicar / a 
criar confus es de prosó-
dias  e uma profusão de 
paródia / que encurtem 
dores / e furtem cores 
como camale es .
       

nnnnnnnn
       
       Em “Língua”, Caetano 
cita alguns autores brasilei-
ros  uimarães osa, hico 

Buarque, Glauco Matoso 
e rrigo arnab . e or-
tugal, os maiores  uís de 

am es e ernando essoa.
      De lá, de antes e desde 
sempre, o popfilósofo 
compositor baiano, tanto 
na literatura como na 
música, dá uma enorme 
contribui ão para ue a 
língua dos Josés Sarama-
go e Lins do Rêgo - entre 

ortugal e rasil  amais 
se a fragili ada.
      alem mais do ue 
centenas de teorias 
acadêmicas em defesa da 
língua portuguesa versos 
isolados como  Eu uero 
aproximar o meu cantar 
vagabundo / daqueles 
que velam pela alegria 
do mundo / indo mais 
fundo, tins e bens e tais” 

odres poderes .
       
        nnnnnnnn
       
       ercebe se ue não 
falei aqui em “Livros”, que 
o autor comp s a partir de 

erdade tropical . mporta 
que, escutando-se o disco 

bra a o , a gente sabe ue, 
aos  anos, aetano eloso 
continua com os 25 anos da-
tados em “Alegria, alegria”.

“Língua”

Quando eu tinha, mais 
ou menos, 15 a 16 anos de 
idade, na faixa da música 
internacional divulgada 
no rádio, os E  e a ran-

a tinham uase a mesma 
preferência. Tanto que era 
equivalente a procura por 

 can t stop loving ou , 
com Ray Charles, e “Et 
maintenant”, com Gilbert 

caud. o cinema, os fil-
mes franceses lotavam as 
casas com Brigitte Bardot, 
Alain Delon, Mylène De-
mongeot, Yves Montand, 
Jeanne Moreau e outros. Na literatura, era 
enorme a procura por ean aul artre, sua 
mulher, Simone de Beauvoir, André Malraux, 
Jean Genet, Jean Anouilh, Maurice Druon, 

lain obbe rillet, Michel oucault, ran oi-
se Sagan, André Gide (este escreveu “Os moe-
deiros falsos”, considerada uma das 100 obras 
fundamentais da literatura mundial ... ão 
es ueci ue semanalmente, no ine la a, era 
exibido, entre os trailers e o filme da sessão, o 
tele ornal es actualit s fran aises  narrado 
em português).

oi nessa poca ue comecei a escutar tr s 
sucessos de dith iaf no rádio  a vie en rose , 

mne  l amour  e on, e ne regrette rien . 

meus cabelos em loiro, / Se você me pedisse. 
/ Eu iria desprender a lua, / Eu iria roubar a 
fortuna, Se você me pedisse. / Eu renegaria a 
minha pátria, / Eu renegaria os meus amigos, 

 e voc  me pedisse.  odem muito bem 
rirem de mim,  Eu faria o ue uer ue se a, 
/ Se você me pedisse. / Se um dia a vida te 
arrancar de mim, / Se você morrer, se você 
estiver longe de mim,  ouco me importa, se 
voc  me ama,  ois eu morreria tamb m.   
Nós teríamos para nós a eternidade, / No azul 
de toda a imensidão. o c u, mais nenhum 
problema. / Meu amor, você acha que a gente 
se ama?”. 

O motivo deste texto literário, musical 
e amoroso  por ue at  ho e nunca deixei de 
amar.

ale lembrar ue há  anos  em maio 
de   ibi erreira estreou iaf   vida 
de uma estrela da can ão , com dire ão de 

lávio angel e grande elenco. om tempora-
das de absoluto sucesso no io e em ão aulo, 
onde reuniu mais de 700 mil espectadores, Bibi 
realizou duas grandes turnês nacionais, nas 
principais capitais do país, sendo recordista de 
p blico nesses teatros at  ho e.

No ano de 2000, o espetáculo foi apre-
sentado em aris. a plateia muitos famosos, 
entre eles Michel Rivegauche, compositor de 
grandes sucessos de iaf, 

Enfim,  está muito próximo. omo 
iaf, continuemos a amar.

O que eu mais gostava 
e acho que toda a minha 
gera ão era o mne  
l amour . Eu e familiares 
morávamos em Tambaú, 
na ra a anto nt nio, 
onde depois foi construído 
o edifício de mesmo nome, 
logo antes do Grupo Esco-
lar residente oão essoa. 
Éramos vizinhos da família 
do dr. icente revas. uas 
ou três vezes por semana, 
à noite, amigos comuns 
reuníamos lá para escutar, 
entre outros, discos de 

a  onniff, rio ra itan, 
gostinho dos antos, ohnn  Mathis, ran  
inatra, ilbert caud, ita avone e com 

muita emo ão  dith iaf. Em raras ocasi es, 
dr. Trevas permitia que tomássemos algo com 
álcool. O silêncio era completo quando Édith 

iaf come ava a cantar o ino ao amor  e 
ciel bleu sur nous peut s effondrer,  et la terre 
peut bien s crouler,  eu m importe. i tu 
m aimes,  e me fous du monde entier ...

ermitam me. ompreendam. nclusive os 
ue são mais novos, t m menos de  anos de 

idade. ermitam a transcri ão das tr s ltimas 
estrofes tradu idas de mne  l amour  m -
sica de Marguerite Monnot e m sica de iaf

Eu iria at  o fim do mundo,  Eu tingiria 
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n A cotação da moeda norte-americana tem os-
cilado bastante nesses últimos meses devido as 
turbulências políticas que assola o País. Em janeiro, por 
exemplo, o ´dolar fechou em R$ 4,16, apresentando o 
maior nível desde a criação do Plano Real, em meio ao 
agravamento da crise política e à queda nos preços in-
ternacionais do petróleo. Mas depois de um início de ano 
tenso, a cotação do dólar reverteu a tendência de alta 
e passou a apresentar queda nos meses seguintes. Isso 
só aconteceu depois que a troca de governo no Brasil 
e a recuperação das commodities (bens primários com 
cotação internacional) acalmaram o mercado.

n Visando reaquecer a economia brasileira, entre 
outras medidas adotadas, o Governo Federal criou 
o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), com o 
objetivo de atrair novos investimentos em projetos da 
área de infraestrutura através de concessões à iniciativa 
privada. Na lista estão 34 projetos, que incluem aeropor-
tos, rodovias, ferrovias, terminais portuários e hidrelé-
tricas. Nesse ano, já foram lançados os editais para a 
concessão dos aeroportos dos estados de Porto Alegre, 
Salvador, Florianópolis e Fortaleza. Inserido nesse con-
texto, também foi realizado o leilão da distribuidora de 
energia Celg-D, do Estado de Goiás.

n Números da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) relativas a fevereiro, divulgadas pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) levaram o 
pessimismo ao mercado de trabalho. Se em janeiro o de-
semprego havia sido de 7,6%, em fevereiro atingiu 8,2%, 
maior nível em quase sete anos. A renda média também 
foi afetada pelo atual cenário, com recuo de 1,5% em fe-
vereiro sobre janeiro, atingindo R$ 2.227,5 reais. Na com-
paração com o mesmo mês de 2015, a queda foi de 7,5%, 
num cenário de inflação alta e juros elevados. E 2,015 
milhões de pessoas estavam à procura de um emprego.

n O mercado foi pego de surpresa quando a em-
presa de telefonia OI entrou com um pedido de re-
cuperação judicial, que inclui dívidas de R$ 65,4 bilhões. A 
operadora tem mais de 70 milhões de clientes e detém 
concessões de telefonia fixa em grande parte do País, 
além de autorizações para a prestação de telefonia e in-
ternet móvel.  Do do total da dívida da Oi, R$ 20,2 bilhões 
são com a Anatel. A empresa garante que o objetivo do 
plano de recuperação judicial é manter a prestação do 
serviço com qualidade aos clientes e equacionar o endi-
vidamento. O pedido de recuperação judicial da OI já foi 
autorizado pela Justiça.

n O Governo Federal fechou um acordo para os 
estados receberem R$ 5,3 bilhões da multa em-
butida na Lei da Repatriação, que autorizou a regulari-
zação de recursos no exterior mediante o pagamento 
de 15% do Imposto de Renda e 15% de multa. A arreca-
dação, com a medida, chegou a R$ 45,7 bilhões. Desse 
total, o Governo Federal repassou R$ 9,4 bilhões de 
Imposto de Renda a estados e municípios, que também 
recorreram à Justiça para receberem a repartição da 
multa aplicada. Já no início desse mês, o presidente Mi-
chel Temer resolveu anunciar o repasse da parcela das 
multas também aos municípios.

n Em fevereiro de 2016, a previsão de déficit 
para o Brasil era de R$ 96,7 bilhões, anunciado pelo 
ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, recém-empossa-
do pela então presidente Dilma Rousseff para substituir 
Joaquim Levy. Mas antes, Barbosa tinha informado que o 
resultado primário das contas públicas seria um déficit de 
R$ 60,2 bilhões em lugar do superávit de R$ 30,5 bilhões 
aprovado no ano de 2015. Esse montante, de R$ 96,7 
bilhões, posteriormente, foi anunciado pelo novo minis-
tro da Fazenda, Henrique Meirelles, nomeado pelo então 
vice-presidente, Michel Temer, como uma nova revisão da 
meta de déficit para 2016, em R$ 170,5 bilhões.

n Com a abertura do processo de impeachment 
pelo Senado Federal, a presidente Dilma Rousseff 
foi afastada por 180 dias e o então vice-presidente, 
Michel Temer assumiu a Presidência da República inte-
rinamente em meio a manifestações de protestos que 
se espalharam por todo o País. Os protestos ficaram 
divididos entre “coxinhas” de um lado e “petralhas” do 
outro. Na ocasião, o novo mandatário do Brasil nomeou 
para o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles. Após 
a posse, o novo ministro anunciou a revisão da meta 
de déficit em 2016 para R$ 170,5 bilhões. O Congresso 
aprovou a mudança cinco dias depois.

n A arrecadação federal chegou a R$ 1,059 tri-
lhão, apresentando uma queda real de 3,47% em 
relação ao mesmo período de 2015. Na verdade, a arre-
cadação de impostos e contribuições federais foi for-
temente impactada pelo cenário econômico de crise em 
2016. Ao longo do ano, os técnicos da Receita Federal 
confirmaram os efeitos provocados pela recessão, com 
todos os indicadores macroeconômicos desfavoráveis. O 
resultado do recolhimento de impostos e contribuições 
só não foi pior por causa da Lei da Repatriação, que au-
torizou a regularização de recursos no exterior.

n Ostentando as contas públicas pressionadas, 
os governadores presssionaram a equipe econômi-
ca a renegociar os débitos dos estados com a União. 
Beneficiados com a troca de indexadores da dívida dos 
governos locais, no início de 2016, os estados então pe-
diram alongamento no prazo e redução do valor das par-
celas mensais. Em abril, 15 estados e o Distrito Federal 
conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal para 
mudar a correção da dívida de juros compostos para ju-
ros simples. As dívidas voltaram a ser corrigidas por juros 
compostos em julho, após a assinatura de acordo entre 
a União e os estados. 

n Na economia internacional, na zona do euro, o 
Banco Central Europeu decidiu manter a taxa bá-
sica de juros em zero diante da decisão do Reino Unido 
em deixar a União Europeia. Nos EUA, o início da cons-
trução de novas moradias teve surpreendente aumen-
to. Na China, além de novo enfraquecimento do Yuan, o 
governo apresentou medidas detalhadas, ampliando ca-
nais de financiamento para empresas e estabelecendo 
novos fundos acionários para promover o crescimento 
econômico e o investimento. O Dax, índice da bolsa ale-
mã teve alta de 0,80%.

n A Proposta de Emenda Constitucional do Teto 
dos Gastos (PEC 55) foi aprovada em segundo tur-
no pelo Senado no último dia 13. A medida fixa um teto 
para os gastos públicos, que devem ficar vinculados à in-
flação do ano anterior por um período de 20 anos. A PEC 
ao tramitar na Câmara dos Deputados, em junho desse 
ano, apresentada pelo Governo Federal, era denominada 
de PEC 241. Nesse mesmo mês, o governo e a equipe eco-
nômica anunciaram um pacote de medidas de estímulo à 
economia, que incluem apoio ao crédito, desburocratiza-
ção para empresas, redução de juros do cartão e facili-
dades de pagamento de dívidas com a Receita Federal.

Dólar nas alturas ConCessões

emprego e renDa
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queDa Da arreCaDação

DíviDas Com a união

Cenário internaCional

peC e paCote
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n Com o pior resultado apresentado em mais 
de um ano, a Atividade Econômica brasileira seguiu 
apresentando cenário negativo em agosto, com contra-
ção de 0,91 por cento sobre o mês de julho, conforme 
relatório do Banco Central. Tal contexto negativo ilus-
tra os difíceis percalços para a retomada econômica do 
Brasil. A contração apontada pelo resultado dessazo-
nalizado do chamado Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) espécie de sinalizador do Produto 
Interno Bruto (PIB) foi mais acentuada do que a expec-
tativa de recuo de 0,69 por cento no mês em pesquisa 
da Reuters.
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Cesar Macêdo
30 de março

Mozart Montenegro
27 de março

Vander Lee
5 de agosto

Carlos Alberto Torres
25 de outubro Carlos Alberto de Oliveira

30 de outubro

Antônio Carlos Escorel
7 de dezembroFerreira Gular

4 de dezembroFidel Castro
25 de novembro

George Michael
25 de dezembro

Carrie Fisher
27 de dezembro

Debbie Reynold
28 de dezembroLuzardo Alves

17 de dezembro

Dom Paulo Evaristo Arnls
14 de dezembro

Marconi Góes
20 de setembro Shimon-Peres

28 de setembro

Geneton Moraes Neto
22 de setembro

Carlos Alberto (Parafuso)
3 de outubro

Orival Pessini (Fofão)
14 de outubro

Domingos Montagner
15 de setembroBernardo Filho

31 de agostoGene-Wilder
29 de agosto

Adeilton Pereira
18 de agostoJoão Havelange

16 de agosto

Elke Maravilha
16 de agosto

Ivo Pitanguy
6 de agostoErialdo Pereira

22 de julho

Neno Rabelho
11 de julho

Guilherme Karan
7 de julhoBud-Spence

27 de junhoRubén Aguirre (Girafales)
17 de junho

Muhammad-ali
3 de junho Anacleto Reinaldo

7 de junho

Cauby Peixoto
15 de maioUmberto Magnani

27 de abril

Prince
21 de abril

Naná Vasconcelos
9 de marçoUmberto Eco

19 de janeiro

Shaolin
14 de janeiro

Lúcia Giovanna
11 de janeiro

David Bowie
11 de janeiro

Nomes que vão deixar saudade

Marca na história
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

FOTOs: Goretti Zenaide

A matriarca Terezinha Monteiro com as netas Renata e Carolina e a filha Gyanna no restaurante 
Mezzan, do Hotel Manaíra

Momento família: Valeska e Hélio Pessoa de Aquino com os filhos Cario, Luiza e Hélio Filho 
comemoram 25 anos de casados no sofisticado restaurante Mezzan

Dois Pontos

Empresários Laercio Costa 
Tavares, Ana Regina von 
Söhsten Almeida Monteiro, 
Aldany Bezerra Nóbrega 
e Giovanna 
Wanderley Ribeiro 
Coutinho, engenheira Alana 
Holanda, Sras. Marisete 
Dantas e Elvira Gadelha.

Parabéns

Cinema
O FILME “Se 

meu apartamento 
falasse” com os 
impagáveis Jack 
Lemmon e Shirley 
Maclaine, abre a 
programação do 
Cineclube O Homem 
de Areia de 2017.

A exibição será 
na próxima quar-
ta-feira, às 19h30, 
na Fundação Casa 
de José Américo, no 
Cabo Branco, com 
entrada gratuita 
e comentários do 
crítico de cinema 
João Batista de 
Brito.

Réveillon nos hotéis
PARA QUEM optar em curtir a virada do ano 

em hotéis, o Tropical Tambaú está oferecendo seu 
tradicional e animado réveillon com orquestra, buffet 
caprichado e queima de fogos de artifício. 

No Hardman Praia Hotel a novidade é a Ceia de 
Réveillon que terá um cardápio com a temática das “sim-
patias”, onde haverá alimentos considerados simbólicos 
para o período, decoração especial e queima de fogos.

Amigas para sempre: Diana Porto e Miriam Gama
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   Segundo a revista Forbes, a 
atriz de maior bilheteria de 2016 
foi Scarlett Johansson, a estrela 
de “Capitão América: Guerra Civil” 
e da sátira “Hollywood Ave César”.

  Outros atores mais rentáveis, 
segundo a revista, foram Chris 
Evans, Robert Downey Jr., Margot 
Robbie, Ben Afleck, Henry Cavill, 
Ryan Reynolds e Will Smith.   O Grupo Conserpa/Enger está com novo showroom na Av. Fernando Luiz Henrique Santos, 

no Bessa, onde vai erguer o seu mais novo empreendimento que é o Rio Guaná. A marca tem à frente 
os empresários José William Leal, José William Montenegro Leal, Pedro Honorato e Arnóbio Ferreira.

Bebidas

O ENÓLOGO e 
consultor da rede 
Pão de Açúcar, Carlos 
Cabral, dando dicas so-
bre as bebidas preferi-
das para a virada do 
ano.

As opções para 
brindar o Ano Novo 
podem ser champagne, 
espumante, frisante e 
sidra, cujas diferenças 
podem ser conferidas 
com os atendentes 
daquela rede de super-
mercados, preparados 
pelo renomado profis-
sional de bebidas.

    O Tribunal de Justiça da Paraíba retorna do recesso no próximo dia 9, mas os 
prazos processuais seguirão suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme determinação do 
novo Código de Processo Civil.

Alegria, alegria no restaurante Mezzan durante a comemoração do aniversário de Terezinha Monteiro 
rodeada de amigas leais

“Meu cartão de crédito 
tem uma proteção con-
tra roubo incrível. sempre 
que tento passar aparece 
transação não autorizada”

“Cartão de crédito é 
igualzinho a homem 
canalha: te faz crer que 
pode ter o que não pode, 
até que vem a fatura”

MÁRCIO DE DEUS THATU NUNES

Ildenir Palitot de bem com a vida comemora a chegada do Ano Novo

Cabo Branco

O REsTAURANTE 
Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco vai 
promover animado réveillon 
tendo como atração mu-
sical a banda Tentáculos. 
As mesas, que restam 
poucas, estão sendo 
vendidas a R$ 400 para 
quatro pessoas, com 
direito a refrigerantes, 
espumantes, mesa de 
frios e salgadinhos.

   O médico Fábio Rocha, leia-se Laboratório Maurilio de Almeida, está com 
a mulher Tânia  na cidade do Porto, em Portugal onde passam o réveillon.  Com eles 
estão tamb m os filhos de F bio, aura e Pedro ittadino Rocha e a namorada deste, 
Ana Luisa Gualberto.

   O réveillon  para Rita Barroso será em Dallas, Estados Unidos, onde se encon-
tra desde o início do mês curtindo a irmã Bebeta, o cunhado José Walter e o sobrinho 
Walter Filho.

Desempenho

A ORDEM dos 
Advogados Seccional 
Paraíba divulgou o 
ranking das univer-
sidades que melhor 
desempenho tiveram 
seus alunos na prova 
da entidade. Entre as 
particulares, o Iesp 
ficou em primeiro lugar 
na Grande João Pes-
soa e em segundo no 
Estado, perdendo apenas 
para a Faculdade de 
Filosofia, Ciência e 
Letras de Cajazeiras.

O REsTAURANTE Mezzan, no bacana Hotel Manaíra, 
está se tornando o point das comemorações sociais e 
confraternizações de fim de ano.

Na última quarta-feira por lá avistamos a matriarca 
Terezinha Monteiro sendo homenageada por amigas leais 
em festivo almoço organizado por sua filha, a médica 
Gyanna Montenegro e pelas netas Renata e Carolina Mon-
tenegro. Em outra mesa, Roberta Aquino, Roziane Coelho 
e Clara Germana organizavam os detalhes do aniversário 
desta colunista que será no dia 10 de janeiro.

Point das comemorações

    Raul Córdula Teixeira e Leda passam o réveillon em João Pessoa, hóspedes do 
casal Francis e Kubitschek Pinheiro.

A sECRETARIA de Educação de Cabedelo promoveu 
ontem nos salões do Cabedelo Clube, a solenidade de 
premiação do concurso cultural “Hermes Nascimento”.

O concurso faz parte das ações do Ano Cultural 
Hermes Nascimento, poeta, compositor, pesquisador da 
cultura popular e autor do hino oficial daquele município.

Concurso cultural
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campe0natos estaduais em 2017

Cai o número de rebaixados
São Paulo só vai rebaixar 
duas equipes, ao contrário 
de 2016, quando 4 caíram

Página 23

Botafogo faz jogo hoje 
contra o Santa Cruz na 
reabertura da Maravilha

Curtas

depois de tevez, china quer arda turam

Rali dakar terá seis pilotos brasileiros

JoGo das estReLas HomenaGeia a cHapecoense

Depois de Carlitos Tevez, quem 
pode desembarcar no futebol chinês é o 
meia Arda Turan. De acordo com o jornal 
"Sport", o Guangzhou Evergrande e o 
Beijing Guoan estão dispostos a pagar uma 
fortuna para tirar o jogador do Barcelona. 
Seriam 40 milhões de euros (R$ 137 
milhões) para o clube, além de 15 milhões 
de euros (R$ 51,6 milhões) de salário por 
temporada. Segundo o periódico catalão, 
a ideia inicial do turco é permanecer 

no Barcelona, uma vez que conta com 
a confiança do t cnico uis nrique e  
comumente utilizado como titular, seja na 
vaga de Neymar ou na de Iniesta. Apesar da 
vontade de permanecer, o salário oferecido 
no futebol chinês pode pesar, uma vez que 
ele recebe na Espanha três vezes menos. 
O Guangzhou é o atual hexacampeão 
chinês e conta com os brasileiros Ricardo 
Goulart, Paulinho e Alan, além do atacante 
colombiano Jackson.

A edição  do Rali a ar 
será realizada entre os dias 3 e 
14 de janeiro, considerada uma 
das provas mais importantes da 
categoria no mundo. esta edição, 
seis pilotos representarão o Brasil.
Gregorio Caselani, Ricardo Martins e 
Richard Fliter, representarão o Brasil 
nas motos, Marcelo Medeiros, no 
quadriciclo, e eandro Torres e ourival 
Roldan nos UTVs. A prova terá início 

em Assunção, capital do Paraguai. s 
pilotos ainda passarão pela Bolívia, e 
encerrarão o rali em Buenos Aires, na 
Argentina, totalizando cerca de 8900 
quil metros. ntre as dificuldades do 
rali, os pilotos terão que enfrentar 
mudanças bruscas de temperatura 
e altitude, que se apresentarão 
como principais desafios na disputa. 
Ao todo, serão realizadas seis 
“especiais”. 

Na  edição dos ogo das strelas, ico decidiu escalar e mar e arinho no ataque do seu time.  a escolha do organizador da 
partida beneficente no aracanã se mostrou acertada.  craque da eleção e um dos destaques do Brasileirão se entenderam 
muito bem e ajudaram o Time ermelho a vencer o Time Branco por 8 a , diante de 8. 8  torcedores, na noite dessa quarta feira. 

om arinho, e mar ajuda ico a se levantar ap s o alinho marcar o seu gol no ogo das strelas .Antes da bola rolar, as  v timas 
do acidente a reo com a delegação da hapecoense, em novembro, foram homenageadas. ico (representando o Flamengo), Roberto 
Dinamite (Vasco), Alexandre Torres (Fluminense), Camilo (Botafogo) e Edu Coimbra (América) entraram em campo com uma bandeira da 
Chapecoense, junto com João Carlos Maringá, diretor de futebol do clube catarinense.

são paulo lidera 
sócios em 2016

O Movimento por um Futebol 
elhor fecha 6 com . . 8  s cios

torcedores cadastrados nos 73 clubes 
participantes. Neste ano, o São Paulo foi 
quem mais ganhou associados: mais de 

 mil (veja o Top  do quesito na galeria 
acima). Já no Torcedômetro, ranking geral, 
quem lidera é o Corinthians, com 133.598 
s cios torcedores. Palmeiras, r mio, 
Internacional e São Paulo completam o 
Top 5. Além de ajudarem seus clubes, 
s cios torcedores aproveitam descontos 
em produtos Ambev (Brahma), Empório da 
Cerveja, Chopp Brahma Express, Unilever, Sky, 
Pepsico, Premiere, Centauro.com.br, Rede de 
Hotéis Arco, Méliuz e Bic, empresas parceiras 
do Movimento por um Futebol Melhor. Desde 

, o ovimento concedeu mais de R  8  
milh es em descontos aos s cios torcedores 
dos 74 clubes participantes, que somam 

,  milhão de inscritos e contribui para uma 
receita estimada de R$ 400 milhões/ano no 
futebol com os programas.

Foto: andré durão

Os clubes podem come-
morar e os torcedores podem 
respirar aliviados. O número 
de rebaixamentos diminuiu 
nos Campeonatos Estaduais 
2017. As Federações manti-
veram o padrão de duas que-
das. Há ainda competições 
com apenas um descenso. 
Sem falar que o Gauchão e, 
principalmente, o Paulistão 
reduziram a quantidade de 
degolas em relação a 2016.

O Campeonato Gaúcho 
rebaixará dois clubes em 
2017, um a menos do que 
nesta temporada. O Estadual 
do Rio Grande do Sul passou 
de 14 para 12 representan-
tes. No Campeonato Paulista 
da Série A1 serão 16 clubes, 
quatro a menos do que em 
2016. O número de quedas 
também foi reduzido consi-
deravelmente.

O Paulistão 2016, então 
com 20 clubes, rebaixou seis. 
Agora, com 16 participantes, 
apenas dois clubes cairão 
para a Série A2 (equivalente 
a Segunds Divisão). O Cam-
peonato Mato-Grossense, 
por sua vez, recuou da ideia 
de rebaixar quatro clubes. 
Os dirigentes dos clubes não 
gostaram da ideia e a Federa-
ção Mato-Grossense de Fu-
tebol (FMF) manteve os dois 
descensos padrões.

Nada menos do que 19 
Estaduais irão rebaixar dois 
clubes cada na temporada 
2017. Já as disputas no Acre, 
Maranhão e Rio Grande do 
Norte terão só um descenso 
cada. Os Estaduais do Ama-
pá, Amazonas, Rondônia, 
Roraima e Sergipe, por outro 
lado, ainda não divulgaram 
a tabela e o regulamento da 
edição 2017.

Na Paraíba o rebaixa-
mento será de dois clubes, 
porém o acesso de apenas 
um vindo da Segunda Divi-
são. sto significa ue a com-
petição da Primeira Divisão 
terá apenas nove clubes e no 
ano de 2019 apenas oito, de 
acordo com informações do 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues.

Campeonato Paulista que se inicia no mês de janeiro mudou as regras para o rebaixamento e o número de participantes, que passou de 20 clubes, em 2016, para 16

Elogios ao meia Conca pa-

recem não faltar. Porém, o pre-

sidente Eduardo Bandeira de 

Mello prefere manter a cautela 

e não fazer com que a torcida se 

decepcione. Para isso, o manda-

tário mantém um discurso pé no 

chão e, apesar de não dar muitas 

pistas quanto ao andamento das 

negociações em curso, avisa que 

podem acontecer novidades na 

próxima semana.

Mesmo que dê uma maneira 

singela, Bandeira não descartou 

que o argentino faz parte dos 

planos da diretoria para o ano 

que vem.

“Não quero que ele (tor-

cedor) durma sonhando com o 

Conca e acorde com um perna 

de pau, com um jogador que ele 

não goste. Conca é um excelen-

te jogador, como Messi, Neymar, 

Cristiano Ronaldo... Bons joga-

dores todos querem, inclusive o 

Flamengo. Qualquer novidade a 

torcida pode esperar a partir da 

semana que vem” garantiu, à 

Fox Sports

Conca, que tem 32 anos, per-

tence ao Shandong SIPG, da Chi-

na, e está em processo de recupe-

ração após a operação no joelho 

esquerdo. Por conta disso, só po-

derá entrar em campo a partir de 

maio.

As conversas seriam para ter 

o jogador por empréstimo até 

o fim do ano. O argentino ter-

minaria a recuperação no clube 

carioca, que recém-inaugurou o 

módulo profissional no centro de 

treinamento do Ninho do Urubu.

Trauma de torcedor
A cautela adotada por Ban-

deira, segundo ele, também tem 

a ver com traumas que teve na 

época de torcedor. O presidente 

ressalta que a diretoria está ana-

lisando diversas situações para 

2017:

“Estamos analisando muita 

coisa, temos muitas negocia-

ções em andamento. Mas não 

gosto de falar para criar falsas 

expectativas. Já fui torcedor, já 

sonhei com muitas contratações 

que não aconteceram depois”, 

encerrou.

Bandeira pede paciência ao torcedor do Fla
novidadeS na PróxiMa SeMana

Fotos: Reprodução/internet

Eduardo Bandeira, presidente do Fla



Federação enaltece apoio do governo 

para o crescimento do triathlon na PB
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Ano de 2016 foi de 
sucesso e realização de 
grandes competições

Andressa Morais, principal 
nome brasileiro no lança-
mento de disco, está de 
férias na capital. Natural de 
João Pessoa, com pais resi-
dindo no Valentina Figuei-
redo, zona sul, a integrante 
da Seleção Brasileira de 
Atletismo promete um ano 
de 2017 bastante acirrado. 
Pretende disputar todas as 
competições oficiais pro-
movidas pela Confederação 
Brasileira de Atletismo. Ao 
lado do marido, a lançadora 
de disco tem aproveita-
do muito sua estadia na 
Paraíba, visitando amigos, 

colegas atletas e curtindo as maravilhas da orla marí-
tima, principalmente as praias do Litoral Sul.

Férias em Jampa

O dia mais triste do 
futebol brasileiro!

O 29 de novembro foi um dia muito difícil. É 
impossível não se ver abalado, triste, consternado 
com o desastre aéreo que abateu a Chapecoense. 
Não dá pra passar batido por uma acontecimento 
desses, que é, guardadas as devidas proporções, 
como um 11 de setembro, uma Boate Kiss, eventos 
que nos fazem baixar o olhar e mergulhar no mais 
silencioso recanto do ser.

Quando acontecem coisas assim, parece que 
cada minuto passa em câmera lenta. Até nossos 
movimentos mais banais ficam meio alucinógenos, a 
ficha não cai, e custará a cair. E tudo com que nor-
malmente perdemos tempo nos preocupando fica 
muito menor. São vidas, meus amigos. São vidas…

Não há 7 a 1, Maracanazzo ou qualquer ou-
tro tipo de tragédia desportiva que seja maior do 
que uma tragédia humana desse tamanho. O 29 
de novembro de 2016, ficará marcado como o dia 
mais triste da história do futebol brasileiro. Não há 
precedentes, por aqui, de um acidente de tal di-
mensão e repercussão. Com trabalho muito sério e 
bem feito, a Chape vinha conquistando a simpatia 
de torcedores de todos os clubes brasileiros. In-
terrompeu-se de forma brutal e absurda toda essa 
construção.

Justamente no momento mais significativo da 
história de um clube que não é grande, é basicamen-
te um time de uma comunidade, em que a delegação 
dessa valorosa equipe catarinense chegava a Medel-
lin para disputar uma final de competição continen-
tal, veio a ocorrer esse terrível acontecimento. Fica 
difícil encontrar palavras para expressar a profunda 
tristeza que representa esse momento. Esse de-
sastre não estragou somente o dia, nem a semana. 
Estragou o fim do ano. A dor na alma é aguda e 
cortante. Ela não se articula, apenas se sente. (Ex-
traído do blogueiro Bruno Mello Souza)

A paraibana Rossana Mar-
ques é a mais nova treina-
dora da Seleção Brasileira de 
Handebol Beach, na catego-
ria cadete. Um novo desafio 
que reúne atletas com idade 
até 20 anos. Já prepara o 
time para o Mundial.

Cadetes

Nos últimos quatro anos, Botafogo e Kashima tem domi-
nado o futebol feminino da Paraíba, sempre se revezando 
nos títulos estaduais. As Belas conquistaram no ano pas-
sado e este ano, enquanto o Kashima se sagrou campeão 
em 2012. Nos anos de 2013 e 2014 não houve disputa, 
no entanto, as Belas do Belo vencem por 2 a 1 as Feras 
do Kashima, no quesito título estadual. Para a próxima 
temporada, novidades deverão acontecer no certame.      

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O esporte local deverá ter 
uma maior visibilidade a 
partir do dia 10 de janeiro. 
É que o atual secretá-
rio adjunto de Esportes, 
Severino Rodrigues (Pinta 
Gurugi) foi eleito vereador 
e promete desempenho.

No Conde-PB

Hegemonia

“O apoio do Governo do 
Estado à nossa modalidade 
esportiva foi mais do que 
importante, para que fôs-
semos referência nacional 
e internacional ao longo da 
temporada 2016. Sem este 
apoio, eu não seria franco fa-
vorito a Presidência da nossa 
Confederação”. A declaração 
é Márcio Miranda Córdula, 
presidente da Federação Pa-
raibana de Triathlon, ao fa-
zer, na manhã de ontem, um 
balanço geral deste esporte 
na Paraíba.

O triathlon praticado 
na Paraíba ganhou dimen-
são em 2016, ao ponto, de 
acordo com Márcio Córdula, 
trazer para o Estado o prin-
cipal campeonato nacional, 
que foi o Brasileiro de Tria-
thlon Olímpico, realizado no 
mês de abril. “Este é o evento 
top de nossa modalidade es-
portiva. Por aqui estiveram 
os principais atletas do País, 
muitos deles campeões olím-
picos e mundiais. A ajuda 
integral do Governo, a estru-
tura oferecida, bem como a 
receptividade aos presentes, 
fi eram com ue a boa ima-
gem de nosso Estado fosse 
reconhecida mundialmente”, 
garantiu Márcio Córdula.

Segundo o presidente 
da federação, a temporada 
foi uma das mais positivas e 
proveitosas para o triathlon, 
oportunidade que muitos 
atletas tiveram ascensão pro-
fissional, com desempenhos 
que chamaram a atenção em 
participações de competições 
estaduais, nacional e interna-
cional. “Dentro deste contex-
to, podemos citar no feminino 
a atleta Karine Ximenes (lon-
ga distância) e André Rocha 
(elite), dois triatletas que são 
referências internacionais e 
ocupam excelentes posições 
nos rankings da confedera-
ão , afirmou órdula.

O número de triatletas 
também aumentou na tem-
porada, graças, conforme 
a Federação Paraibana de 

Triathlon, ao desempenho 
dos triatletas, bem como ao 
trabalho sério, transparente 
e imparcial que vem sendo 
feito pelos que integram a 
entidade. “Este esporte está 
crescendo a cada dia na Pa-
raíba. Hoje são 300 triatle-
tas registrados na federação. 
Nosso projeto é continuar 
fazendo a Paraíba como re-
ferência em organização de 
provas no País”, disse o pre-

sidente da federação, lem-
brando que o Estado, além 
do Campeonato Brasileiro de 
Triathlon Olímpico, sediou 
também o Campeonato Bra-
sileiro Sprint, o Brasileiro de 
Longa Distância e três cam-
peonatos estaduais.

Para 2017, a Paraíba já 
está candidata a sediar ou-
tros eventos de caráter na-
cional e internacional, no 
entanto, os projetos no mo-

mento são para as eleições 
da Confederação Brasileira 
de Triathlon, onde Márcio 
Córdula é forte candidato. 
“Somente a partir de abril 
é que haverá as projeções 
de eventos, isto porque, no 
momento, todos estão em-
penhados nas eleições para 
a confederação, no entanto, 
nosso Estado deverá sediar 
alguns circuitos nacionais”, 
finali ou Márcio.

FOTO: Wagner Araújo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Principal nome da Paraíba na categoria feminina, Karine Ximenes encerra temporada com prestígio

Chegar ao topo do mundo exi-

ge muitos sacrifícios. E, no caso do 

mundo dos esportes, é praticamen-

te obrigatória a manutenção de 

uma dieta rígida. Mas não é uma 

‘receita’ certa do que se deve ou 

não fazer. Tanto é que muitos atle-

tas acabam mudando seus hábitos 

com o decorrer da carreira.

É o caso, por exemplo, de Ronda 

Rousey. Depois de mais de um ano 

afastada, ela finalmente entrará em 

ação hoje para enfrentar a campeã 

brasileira Amanda Nunes. Agora, ela 

segue uma dieta criada pelo concei-

tuadíssimo nutricionista Mike Dolce, 

grande nome da área no mundo do 

MMA. Mas nem sempre foi assim. 

Ela já chegou a ser vegana e seguiu 

até uma dieta que era baseada em 

uma única refeição ao dia.

Ronda aderiu ao veganismo de-

pois da Olimpíada de 2008, quando 

conquistou a medalha de bronze no 

Ronda enfrenta baiana em luta de MMA
RIVALIDADE INTERNACIONAL

judô. Sem precisar mais se preocupar 

com a alta ingestão de proteínas, ela 

decidiu mudar radicalmente a dieta. 

Com a migração para o MMA, po-

rém, teve que abandonar os ‘novos 

princípios’.

Já a brasileira Amanda Nunes, 

ela vive situação curiosa: mesmo 

campeã dos galos do UFC, ainda 

é vista por muitos fãs e críticos do 

MMA como zebra contra Ronda 

Rousey, que retorna ao octógono 

mais de um ano após ser destronada, 

na luta principal do UFC 207, em Las 

Vegas. Nada que incomode a baiana 

de 28 anos.

“As pessoas pensam mesmo, eu 

já estou acostumada com essa coisa 

de ser azarona, sempre zebra”, afir-

mou . “Desde a primeira luta nos 

EUA, cheguei como zebra e nocau-

teei minha adversária em 14 segun-

dos. Isso vai acontecer também com 

a Ronda, não sei se em 14 segundos, 

mas vai acontecer, vou nocautear a 

Ronda. Vou ser honesta com você, 

eu sou a melhor, com certeza.”

Apesar da vitória indiscutível 

contra Miesha Tate no UFC 200, no 

qual finalizou a então campeã com 

um mata-leão para arrancar o cintu-

rão dos galos, Amanda sabe o peso 

de sustentar o cinturão. 

Ronda, melhor do mundo, é a favorita

FOTOS: Divulgação



Belo enfrenta o Santa Cruz hoje

amistoso

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2016

Jogo marca a reabertura 
do campo da Maravilha 
do Contorno às 15h15

O Botafogo volta a campo hoje 
para realizar a terceira e última 
partida amistosa da pré- tempora-
da. O Belo vai encarar o Santa Cruz 
do Rio Grande do Norte, às 15h15, 
no CT da Maravilha do Contorno. 
A partida vai marcar a reabertura 
do campo principal do centro de 
treinamento, que passou por uma 
grande reforma no gramado, para a 
temporada 2017. O torcedor sócio 
só pagará R$ 10,00 para assistir a 
partida. O preço dos ingressos para 
não sócios é R$ 15,00.

Ontem, o treinador Itamar 
Schulle realizou um treino apronto, 
na Vila Olímpica Parahyba, para de-
finir o time ue come ará ogando 
a partida de hoje. A equipe deverá 
também ser a mesma da estreia no 
Campeonato Paraibano de Futebol 
2017, dia 8 de janeiro, contra o In-
ternacional, no Almeidão, em João 
Pessoa.

Este será o terceiro amistoso 
da pré-temporada, e a última opor-
tunidade para que o técnico Itamar 
Schulle possa avaliar o desempenho 
da equipe, em uma situação real de 
jogo. Nos outros dois jogos dispu-
tados na Vila Olímpica Parahyba,  o 
Belo venceu por 2 a 0 a Seleção de 
Paulista, com gols de Sapé e Rafael 
Oliveira, e derrotou o  Serrano, por 
3 a 0, com gols de Carlos Renato, Ra-
phael Luz e Gustavo.

A expectativa para esta par-
tida,  ue finalmente o t cnico 
Schulle possa utilizar todos os prin-
cipais jogadores no time titular. Até 
o momento, ele só viu em ação os 
seguintes atletas: o goleiro Edson, 
os laterais Gustavo e Carlos Renato 
(ambos ora na lateral, ora no meio), 
os zagueiros Charles e Gustavo 
Henrique, o volante Sapé, o meia 
Raphael Luz e o atacante Rafael Oli-
veira.

Na última partida, quando ven-
ceu o Serrano-PB por 3 a 0 na sex-
ta-feira, o Belo foi a campo com a 
seguinte formação: Edson, Gustavo, 
Charles, Gustavo Henrique e Carlos 
Renato; Higor, Sapé, Robston e Ra-
phael Luz; Rafael Oliveira e Wan-
derson.

O ano de 2017 será de calendá-
rio cheio para o Botafogo. A partir 
do dia 8 de janeiro, começa a par-
ticipar do Campeonato Paraibano. 
No dia 26, será a vez de estrear 
também na Copa do Nordeste, en-
frentando o América de Natal, na 
Arena das Dunas, na capital do Rio 

Curtas

CHaPECoENsE sEm PRotEÇÃo CoNtRa REBaiXamENto

OA Chapecoense vai disputar o Campeonato Brasileiro de 2017 normalmente, sem estar protegida do rebaixamento. A 
ideia, lançada pelos demais clubes da Série A no dia seguinte ao acidente na Colômbia, foi totalmente descartada.  Essa 
mudança teria que ser inclu da no Regulamento spec fico do ampeonato Brasileiro, que normalmente  publicado em 

dois meses antes do início do torneio - mas isso não vai acontecer.  “ As manifestações ocorreram em um período emocional 
e as pessoas, os clubes tiveram esse gesto de solidariedade. Mas a gente entende que isso seria muito constrangedor 
para nós, para a CBF e para as Federações”  disse Plínio David de Nês Maninho, presidente da Chapecoense que se mostrou 
bastante emocionado com o desejo dos clubes.

Chineses podem 
contratar Fred

O atacante Fred, do Atlético, recebeu 
sondagens para se transferir para o futebol 
chinês, nesta janela de mercado. A venda 
do jogador, no entanto, é improvável neste 
momento. O camisa 99 chegou ao Galo em 
junho e se tornou importante vestindo as 
cores preto e brancas. Além disso, Fred 
est  com filho rec m nascido em casa e 
uma transferência para fora do Brasil neste 
momento é algo pouco provável. Fred já 
chama atenção do futebol chinês há algum 
tempo. No meio do ano, antes de vestir as 
cores do Galo, o jogador recebeu propostas 
para mudar para o futebol asiático. A 
artilharia do Campeonato Brasileiro, três 
já contabilizadas, também coloca o nome 
do atleta em evidência. O empresário do 
jogador, Fracis Melo, inclusive, reconhece 
as sondagens, mas garante que o atacante 
só deixa a Cidade do Galo se quiser. 
“Sondagem sempre tem, acontece sempre. 
Mas ele tem contrato com o Atlético e só sai 
se o clube quiser”, destacou.

Camilo vê Bota forte na Libertadores

Grêmio recusa R$ 50 milhões por Luan

Principal jogador  do Botafogo 
na temporada, Camilo está otimista 
e acredita em um bom rendimento da 
equipe na disputa da Libertadores da 
América de 2017. O meia, que participou 
do Jogo das Estrelas na noite dessa 
quarta-feira, no Maracanã, elogiou 
a contratação do argentino Walter 
Montillo e ainda comemorou a volta 
dos jogos no Nilton Santos.- Ótima 
contratação. A gente (Botafogo) 

necessitava de jogadores como ele 
para uma competição dessa que é 
a Libertadores. Já treinei com ele 
no Cruzeiro e é uma ótima pessoa. 
A gente espera ajudá-lo para que 
ele ajude o Botafogo. Além disso, é 
muito importante saber que teremos 
o Estádio Nilton Santos e o apoio do 
nosso torcedor. E realmente se depender 
de apoio, o Botafogo pode começar 
a vislumbrar uma boa temporada.

O setor ofensivo é o principal 
ponto de interrogação do Grêmio 
para 2017. Além das tratativas por 
um jogador que tenha capacidade 
goleadora alta, o clube se defende 
das investidas por Luan, destaque da 
equipe nas últimas duas temporadas. 
Inclusive o Tricolor fala publicamente 
que dificilmente ir  segurar o jovem 
atacante durante todo o ano. Propostas 
já chegaram – não só por ele –, mas 

foram rejeitadas pela direção. Em 
entrevista à Rádio Gaúcha, o vice 
de futebol dorico Roman afirmou 
que houve oferta de 15 milhões 
de euros (aproximadamente R$ 50 
milhões) por Luan há cerca de um mês, 
prontamente rechaçada. O volante 
Walace e o zagueiro Kannemann 
também foram alvo de interesse, 
mas o Tricolor também não deu 
prosseguimento.

Grande do Norte. E a partir de abril, 
inicia a participação na Copa do 
Brasil. A estreia será contra o São 
Francisco do Pará, fora de casa. E 
ainda em maio, começa a partici-
pação no Campeonato Brasileiro da 
Série C.

Santa Cruz

Este será o primeiro amistoso 
do Santa Cruz de Natal. O clube é o 
atual campeão da Segunda Divisão 
potiguar, e reforçou o elenco, com 
mais de 15 atletas. O objetivo da 
direção é fazer bonito na divisão 
principal do Campeonato do Rio 
Grande do Norte. O time é dirigido 
pelo técnico Higor César.

O treinador espera utilizar to-
dos os jogadores, para fazer uma 
avaliação do elenco tricolor. A es-
treia do Santinha no Campeonato 
Potiguar será no dia 14 de janeiro, 
contra o América-RN, às 19h30. A 
partida está marcada para a Arena 
das Dunas, em Natal.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de treinar e fazer dois jogos na Vila Olímpica, o Botafogo fará um amistoso hoje no campo do CT da Maravilha do Contorno de olho no Estadual 2017

O técnico do Auto Esporte, 
Gerson Junior, fará hoje um treino 
coletivo para definir a e uipe ue 
começará jogando amanhã, na parti-
da contra o Ferroviário de Recife, na 
reabertura do Estádio Evandro Lélis, 
o Mangabeirão. A partida está pro-
gramada para as 9 horas da manhã, 
e será o último amistoso do Alvirru-
bro, antes da estreia no Campeonato 
Paraibano 2017, programada para o 
dia 8 de janeiro, contra o CSP, em lo-
cal ainda a ser confirmado pela .

O treinador está muito anima-
do com o rendimento do time no 
último amistoso, quando venceu a 
Desportiva Guarabira por 4 a 0. Ele 
acha que tem muito ainda a melho-

rar, mas já notou um crescimento na 
equipe, e uma assimilação melhor 
do esquema tático.  

"Fiz algumas variações táticas, 
e os jogadores mostraram que assi-
milaram as ideias. Claro que precisa-
mos treinar muito mais, para chegar 
na estreia melhor. Mas, para isso tem 
os treinos e os jogos, como este de 
sábado, quando poderemos analisar 
os erros, e corrigir a tempo, para que 
eles não se repitam no campeonato", 
disse Gerson.

A princípio, o Auto Esporte de-
verá começar o jogo contra o Ferro-
viário, com a mesma formação que 
começou jogando com a Desportiva 
Guarabira. Os reservas que entra-

ram bem durante o jogo, terão outra 
chance para mostrar seu futebol. 

O Clube do Povo deverá entrar 
em campo com a seguinte formação:  
Danilo,  David,  Bilica, Moisés e San-
doval; Emerson Bastos, Vam Baster, 
Léo Lima e Tadeu; Cezinha e  Rodri-
go Camutanga.

Copa São Paulo

A garotada que vai participar da 
Copa São Paulo viaja amanhã, às 11 
horas, de ônibus, para Natal. De lá, 
seguirá de avião, às 16h55 para São 
Paulo. Na capital paulista, a delega-
ção seguirá de ônibus para Votupo-
ranga, e se hospedará no Votuporan-
ga Palace Hotel.

Ferroviário do Recife é mais um teste 

pela manhã no Estádio Evandro Lélis

AUTO ESPORTE
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2016

RETROS

n O mês de janeiro foi um ponto alto para o 
desporto aquático paraibano e para o Governo do 
Estado, não pela realização de eventos, mas pelo fato 
do Parque Aquático da Vila Olímpica Parahyba ter sido 
escolhido para treinamentos da seleção russa de nado 
sincronizado, pentacampeã mundial. As atletas passaram 
duas semanas no Estado se preparando para os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, que ocorreram no mês de 
agosto. Foram embora deixando saudades e rasgando 
elogios ao Governo, pelo espaço cedido que, para elas, 
se trata de primeiro mundo. E já programam novos trei-
namentos em João Pessoa no próximo ano.

n O Treze perde para o Campinense no Amigão por 
2 a 1 e fica fora da terceira fase do Campeonato 
Paraibano de 2016, perdendo direito de disputar vaga no 
Campeonato Brasileiro. Derrotado no campo, o clube parte 
para o tapetão e ingressa com uma ação contra o Campi-
nense sob alegação de que o Rubro-Negro estaria atuando 
de forma irregular pelo não cumprimento do Profut. Começa 
então os problemas na competição que somente chegaria 
ao fim no mês seguinte devido a uma paralisação. A ação 
tramitou inicialmente no TJD, mas o clube apelou para o 
STJD diante da demorada e a competição chegou a ser sus-
pensa até o julgamento que não deu razão ao Galo, perden-
do no TJD e STJD.

n O grande destaque do mês de julho foi a trans-
ferência do jogador paraibano Hulk do Zenit da Rússia 
para o Shangai SIPG da China. Foi a negociação mais cara 
do futebol asiático, até então. O clube chinês pagou 55,8 
milhões de Euros pelo atleta. O contrato de Hulk tem a du-
ração de 5 anos e o jogador está recebendo um salário de 
R$ 42,4 milhões por ano.
n Neste mesmo mês, João Pessoa ganhou o Circuito Pa-
ladino, um dos melhores kartódromo da América do Sul 
e sediou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de 
Kart. No futebol, o destaque paraibano foi o Botafogo 
que conseguiu ficar entre os 16 melhores times do País, 
na Copa do Brasil.

n Botafogo e Campinense, representantes da Pa-
raíba na Copa do Nordeste/2017 ficaram em grupos 
diferentes no sorteio realizado em João Pessoa. O Belo 
ocupa o Grupo E ao lado de Vitória-BA, América-RN e Ser-
gipe, enquanto a Raposa está no Grupo A, que tem Náuti-
co-PE, Santa Cruz-PE e Uniclinic-CE.  A disputa terá início no 
dia 26 de janeiro e contará com 20 clubes. O Belo estreia 
contra o América-RN fora de seus domínios, com a Raposa 
recebendo o Santa Cruz-PE, em Campina Grande. O atual 
campeão nordestino é o Santa Cruz-PE que derrotou o 
Campinense (2 a 1) e empatou (1 a 1). O sorteio foi realizado 
no Centro Cultural Ariano Suassuna, no TCE.

n O mês de fevereiro foi o período que marcou o 
futebol no mundo. Depois da renúncia do presidente 
da Fifa, Joseph Blatter, acusado de vários escândalos e pri-
são de vários dirigentes, a entidade responsável pelo fute-
bol em todo o planeta, enfim, realizou suas eleições, pondo 
para fora pessoas consideradas corruptas. Para presidente 
foi eleito o italiano Giannni Infantini, com a missão de acabar 
com a corrupção no futebol mundial e resgatar o prestígio 
da entidade. Tem marcado presença em competições im-
portantes pelo mundo e continua prometendo revolucionar 
este segmento. Ele, inclusive, busca aumentar o número de 
seleções em Copas do Mundo

n O grande destaque do mês de maio foi o Campi-
nense. A Raposa apresentou um futebol de alto nível, 
e desbancou os favoritos da Copa do Nordeste. Na final, 
disputada no dia 1 de maio, no Estádio Amigão em Campina 
Grande, o Rubro-Negro paraibano não conseguiu vencer o 
Santa Cruz de Recife, e acabou sendo vice-campeão. O jogo 
terminou empatado em 1 a 1, mas como o clube pernambu-
cano tinha vencido a primeira partida, disputada em Recife, 
por 2 a 1, acabou sendo o campeão.  A boa campanha do 
Rubro-Negro rendeu dividendos. O artilheiro da competição, 
Rodrigão, acabou sendo negociado para o Santos por R$ 2 
milhões. O meia Roger foi outro jogador supervalorizado.

n Agosto foi o mês mais importante para o Espor-
te, não só no Brasil, mas no mundo. O País sediou a 
36a Olimpíadas da Era Moderna, no Rio de Janeiro. A com-
petição teve a participação de 10 mil e 500 atletas, de 206 
países, com um recorde de participação feminina, chegando 
a 45 por cento do total de atletas. Os jogos marcaram a 
despedida de dois ícones do esporte mundial, o maior me-
dalhista de todos os tempos, o nadador americano Michael 
Phelps, e o único atleta a ser bicampeão olímpico nas provas 
de 100, 200 e 4 x100 metros rasos, Usain Bolt. Os Estados 
Unidos foram os grandes campeões gerais, com 121 meda-
lhas. O Brasil ficou apenas em 13a lugar, com 19 medalhas, 
sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze.

n Detentor de três medalhas olímpicas e 150 pó-
dios, Emanuel, um dos principais atletas de vôlei do 
País, se despede do esporte, deixando uma lacuna nesta 
modalidade. O atleta, que adotou a Paraíba em alguns anos, 
apesar de ser paraense de nascença, resolveu se dedicar 
às atividades pessoais e empresariais. Em sua despedida, 
alegou que jamais estará fora das quadras, pois sempre 
acompanhará os eventos e, um dos desejos, é se tornar 
um técnico de vôlei de praia.  Ele jogou por muito tempo 
com o parceiro baiano Ricardo, outro jogador que adotou 
a Paraíba, e  juntos conquistaram vários títulos no circuito 
mundial e nacional.

n O grande destaque do mês de junho foi a pas-
sagem da Tocha Olímpica pela Paraíba. Ela chegou no 
dia 2 de junho, e passou pelas cidades de Pedra de Fogo, 
Itabaiana, Campina Grande, Guarabira, Sapé, João Pessoa e 
Mamanguape. Vários atletas e pessoas comuns tiveram o 
privilégio de carregar a tocha olímpica. Também no mês de 
junho, o Campinense voltou a ser destaque, após conquistar 
o bicampeonato paraibano, em cima do Botafogo. A Raposa 
venceu o jogo de ida em João Pessoa, por 3 a 2 e acabou 
perdendo a partida da volta, em Campina Grande, por 1 a 
0.  A festa do título foi no Estádio Amigão e a torcida da 
Raposa fez uma grande festa.

n A Paraíba conquistou 17 medalhas, sendo 11 nas 
modalidades individuais e cinco nas coletivas, nos Jo-
gos Escolares da Juventude/2016 (categoria 12-14 anos), 
que ocorreu em João Pessoa. A disputa organizada pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil (COB) e a colaboração do Governo 
do Estado, contou com a presença de 3.800 atletas em 13 
modalidades, que reuniu 2 milhões de jovens, das 40 mil es-
colas de aproximadamente 4 mil cidades do País. Nos Jogos 
Paralímpicos Rio/2016 o Estado obteve duas medalhas de 
ouro, duas pratas e uma de bronze. A Paraíba também se-
diou os Jogos Escolares na categoria de 15 a 17 anos, onde 
obteve outra excelente campanha.
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n Uma tragédia no futebol mundial e especial-
mente brasileiro, matou 71 pessoas, na queda do 
avião da empresa Lamia, que transportava a delegação 
da Chapecoense-SC, que ocorreu na região de Antió-
quia, na Colômbia. O time brasileiro faria a final da Copa 
Sul-Americana, contra a equipe colombiana do Atlético 
Nacional. A falta de combustível foi a principal causa do 
acidente, que matou 19 jogadores, membros da comis-
são técnica, jornalistas, dirigentes e convidados.
Sobreviveram e estão em recuperação no Brasil, Jack-
son Follman (goleiro), Neto (zagueiro) e Alan Ruschel 
(lateral esquerdo), além do radialista Rafael Henzel. 

Força CHaPe

No
Ve

m
Br

o

m
ar

ço

Ju
NH

o

se
Te

m
Br

o

aB
rI

l

Ju
lH

o

ou
Tu

Br
o

desPedIda de emaNuel

ToCHa olÍmPICa

Jogos esColares

n O caderno esportivo do jornal A União foi consi-
derado o melhor do Estado, na 29a edição do even-
to “Troféu Destaques do Ano” no esporte paraibano, que 
ocorreu no Restaurante Tererê. O editor do caderno, jorna-
lista Geraldo Varela, recebeu o prêmio das mãos do ex-se-
cretário de esportes Tibério Limeira, eleito vereador da ca-
pital paraibana. A tradicional festa de confraternização que 
reuniu jornalistas, radialistas, atletas, ex-atletas, políticos, 
empresários, personalidades e amigos, foi promovido pelo 
apresentador da TV Tambaú, Adenilson Maia Correia Lima, 
o “Professor União”. Em outra festividade, promovida pela 
Associação dos Cronistas Esportivos, Geraldo Varela foi o 
melhor editor e Marcos Lima, o melhor colunista.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o 

Consumo Emergencial da População (URBANA).
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2016.
DOTAÇÃO: CONVENIO N.° 84/2016 - GOVERNO DO ESTADO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00072/2016 - 03.11.16 - YKARO EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO - R$ 16.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00009/2016, que objetiva: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos 
profissionais especializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda com 
o fito de recuperação de crédito do FUNDEF, em face da UNIÃO, compreendidos entre os anos de 
1998 e 2006, que deixaram de ser repassados ao município em face da ilegal fixação nacional do 
valor mínimo anual por aluno, na forma da Lei nº 9.424/93, e que não foram alcançadas por eventual 
demanda própria ou executiva já existente, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou foro 
da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em Brasília/DF; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS INACIO ADVOCACIA – DO VALOR 
A CONTRATADA receberá em caso de êxito na demanda, os honorários contratuais equivalentes 
a 20% (vinte por cento) do proveito econômico da demanda, assim entendido do valor total da 
condenação, após o trânsito em julgado da ação, excluído eventual condenação em sucumbência 
(4.4), atualizado na forma legal.

Alcantil - PB, 06 de Junho de 2016
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2016, 
que objetiva: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o 
Consumo Emergencial da População (URBANA); RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: YKARO EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO - R$ 16.200,00.

Alcantil - PB, 01 de Novembro de 2016
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e ADCRUZ Construções, Industria e Comércio Ltda. Objeto:Contratação de empresa especializada 
em construção civil para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS. Aditivo: Acréscimo de quantitativos e novos serviços no percentual de 17 % sobre o valor 
suprimido, ficando acrescido em mais R$ 54.380,67passando-se seu valor de R$ 319.912,81 para 
R$ 374.293,48. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta do 
Contrato daTomada de Preçonº 004/2015. Assinatura: 29/12/2016.

Bayeux/PB, 29de dezembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, DESMONTA-

GEM DA ESTRUTURA FÍSICA DA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB - 2016/2017.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2016.DOTAÇÃO: ORÇAMEN-
TO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 02.06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA: 13.392.2017.2.026 - ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e:CT Nº 00098/2016 - 29.12.16 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 5.400,00; CT Nº 00099/2016 - 29.12.16 - W.R PRODUCOES E 
EVENTOS LTDA - ME - R$ 6.780,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Contrato nº 00078/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACA-
DEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
Data de Assinatura: 29/12/2016.
Data da Vigência: 29/12/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB: Francisco Dantas Ricarte – 

Prefeito.  Pela Empresa:  KAIRÓS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Contrato nº 00082/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR 
COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE TAMBOR NA ZONA RURAL DE CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS-PB.

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
Data de Assinatura: 29/12/2016.
Data da Vigência: 23/06/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB: Francisco Dantas Ricarte – 

Prefeito.  Pela Empresa:  KAIRÓS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA 

GILSON E MANIA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DEZEM-
BRO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS CADA APRESENTAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00130/2016 - 29.12.16 - LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME - R$ 20.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS 
E DISCIPLINADOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2016 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00129/2016 - 29.12.16 - UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS ME - R$ 7.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DA 
FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB - 2016/2017; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME 
- R$ 5.400,00; W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 6.780,00.

Riachão - PB, 29 de Dezembro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0054/2016

EMPRESA: VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 
04.393.361/0001-04

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 
drenagem em diversas ruas deste Município de Natuba 

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 30/09/2016 ATÉ 28/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 005/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DA 

PROPOSTA
OBJETO: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra de Construção de Praça Publica 
no município de Serra Grande - PB.  A Comissão Permanente de Licitação; através da portaria 
005/2016; torna público e resultado de habilitação do processo acima citado:  empresas habilitadas:     
A CASA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 20.256.412/0001-02 E COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.705.860/0001-06. Empresas inabilitadas foram: ABÍLIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP por não cumprir o item 6.1.10; LP CONSTRUTORA E LO-
CADORA DE MAQUINAS EIRELI – EPP, CNPJ nº 14.031.903/0001-44 por não cumprir os itens 
6.1.10, 6.1.6, falência fora do prazo especificado de 60(sessenta) dias e SERRA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 14.031.903/0001-44 por não cumprir os itens 6.1.10, 6.1.6, FGTS 
vencida para o dia da reunião, falência fora do prazo especificado de 60(sessenta) dias. Visando 
a economia e celeridade processual; correrá os prazo de recurso do at. 109 da Lei 8.666/93; e em 
não havendo impetração de recurso fica marcada a reunião para ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE PROPOSTAS para o dia  06 de janeiro de 2017; ás 07:30 horas na sala da CPL; á Rua Vicente 
Leite de Araújo; n° 01;  centro - Serra Grande-PB .

Serra Grande-PB; 28 de dezembro de 2016.
JOSE GILIARDI DE ABREU

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de Combustíveis (Gasolina  e Diesel) Lubrificantes, e Gás GLP, 

destinados  a frota de  veículos a serviços do município; conforme especificações constantes no 
Termo de Referência Anexo I do Edital.

DATA REUNIÃO: 16 de janeiro de 2017, ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 29 de dezembro de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA – CNPJ/CPF  Nº  08.588.430/0001-88 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente , emitiu a 
Licença de Operação  nº  4190/2016 em João Pessoa, 21 de dezembro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E 
VENDA DE MADEIRA SERRADA E ARTEFATOS Na(o) RUA: 31 DE MARÇO – Nº 120 Município: 
PILAR – UF: PB. Processo: 2016-001109/TEC/LO-1667

JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA  ( POSTO DE COMBUSTIVEIS DACA ) – CNPJ/CPF Nº  
04.525.187/0001-06 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente , emitiu a Licença de Operação  nº  2589/2015 em João Pessoa, 16 de novembro  de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS  (gaso-
lina , álcool e diesel ) e lubrificante. Na(o) RUA: 31 DE MARÇO –S/N Município: PILAR – UF: PB. 
Processo: 2011-005797/TEC/LO-1858

MACIEL LOCAÇÕES CONSRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.519.825/0001-
69 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3965/2016 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2016 – Prazo: 1460 dias. 
Para atividade de Edificação Residencial com 04 (quatro) Unidades Habitacionais Geminadas e 
sistema de esgotamento sanitário individual. Na (o) – LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QD-03, 
LT-4/8A, JACUMÃ Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2016-007634/TEC/LO-3330.

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. – CNPJ Nº 23.314.594/0027-40, torna público que recebeu da SE-
MAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB, a Licença de Operação 
nº 017, válida até 25/01/2021, para Escritório Administrativo, localizado na Rua Pompeu Henrique 
Cavalcanti, 142 A, Centro – Cabedelo/PB.

HUMUS NORDESTE S/A – CNPJ nº 08.400.426/0001-44 – NIRE: 2.530.000.059,7 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR - Assembleias Gerais Or-
dinária e Extraordinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se 
reunirem em AGO/E no dia 01/02/2017, às 10 (dez) horas, na sede social, na Granja Santo Antônio, 
s/nº, Zona Rural, Conde-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO - a) 
Matérias do que trata o artigo nº 132 da Lei nº 6.404/76 referentes aos exercícios sociais findos em 
31/12 de 2007 à 31/12 de 2015; b) Eleição do Conselho de Administração; Em AGE - a) Eleição da 
Diretoria; b) Deliberar sobre a reversão do cancelamento de ofício do registro através da decisão 
CVM de 14/02/2012 a obtenção do registro simplificado para seu subseqüente cancelamento e 
enquadramento da empresa nos benefícios da Lei nº 10.522, Artigo 31 e c) Outros assuntos. AVISO 
AOS ACIONISTAS – Encontram-se à disposição, na sede social os documentos a que se refere 
o Art. nº 133 da Lei nº 6.404/76, dos exercícios sociais findos em 31/12 de 2007 à 31/12 de 2015. 
Conde-PB, 29/12/2016 – Wagner Marchesi – Presidente do Conselho de Administração. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL DO CONTRATO 00179/2014 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2014

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB decidiu rescindir por ato unilateral o Contrato nº 00179/2014 
– Tomada de Preços nº 00001/2014, firmado com a empresa JF SILVA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI – EPP, com fundamento nos Arts. 77, 78 III, IV, 79 I, 87 III, todos da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como aplicar a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E CONTRATAR 
com o Município de Solânea/PB, pelo prazo de 01 (um) ano à contar da publicação deste, prevista 
no art. 87 III, do mesmo diploma, uma vez não apresentado a documentação necessária e exigida 
para a realização de aditivo ao contrato supra. Solânea/PB, 15 de Dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL DO CONTRATO 00180/2014 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB decidiu rescindir por ato unilateral o Contrato nº 00180/2014 
– Tomada de Preços nº 00002/2014, firmado com a empresa JF SILVA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI – EPP, com fundamento nos Arts. 77, 78 III, IV, 79 I, 87 III, todos da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como aplicar a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E CONTRATAR 
com o Município de Solânea/PB, pelo prazo de 01 (um) ano à contar da publicação deste, prevista 
no art. 87 III, do mesmo diploma, uma vez não apresentado a documentação necessária e exigida 
para a realização de aditivo ao contrato supra. Solânea/PB, 15 de Dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL DO CONTRATO 00181/2014
 – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB decidiu rescindir por ato unilateral o Contrato nº 00181/2014 
– Tomada de Preços nº 00003/2014, firmado com a empresa JF SILVA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI – EPP, com fundamento nos Arts. 77, 78 III, IV, 79 I, 87 III, todos da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como aplicar a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E CONTRATAR 
com o Município de Solânea/PB, pelo prazo de 01 (um) ano à contar da publicação deste, prevista 
no art. 87 III, do mesmo diploma, uma vez foi notificada para num prazo de 05 (cinco) dias a reiniciar 
os serviços contratados e não os reiniciou-os, causando transtornos a Administração Municipal. 
Solânea/PB, 15 de Dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO E RETOMADA DO CONTRATO
Tomada de Preços Nº 001/2014. Contrato: 085/2014. Aditivo: 004/2016. Objeto da Licitação: A 

Contratação sob regime de empreitada por menor preço global, Para Construção de 01 ( Uma ) 
unidade escolar contendo 06 ( Seis ) salas de aula. Valor total da Licitação: R$ 677.955,50 (seis-
centos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos ) Rubrica 
Orçamentaria: 0500 - Secretaria de Educação e Cultura 12.361.0403.1.002 - Const./Amp./Reforma 
de Unidades Escolares - Convênio 025/2014 - Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraíba - Go-
verno do Estado. Contratante: Prefeitura Municipal de Itapororoca. Contratada: Coen Construções 
Engenharia Ltda. Data da Assinatura do Contrato: 16 de Junho de 2014. Data da Assinatura do 
Aditivo: 23 de Novembro de 2016. Vigência do Aditivo: 22 de Maio de 2017. Itapororoca – 23 de 
Novembro de 2016

Celso Morais de Andrade Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO 3º AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2016 

Tomada de Preços Nº TP009/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Cons-
trutora Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. Considerando o pedido da prorrogação da 
vigência do contrato em tela de 17/08/2016 a 17/11/2016, para a nova vigência que de 17/11/2016 
a 17/02/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Data da ass.: 04/11/2016. Partes ass.: 
Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Alcides de S. Alves (Pela Contratada).

Desterro/PB, 04 de novembro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO 3º AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2016 

Tomada de Preços Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Construtora 
Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do 
contrato em tela de 23/09/2016 a 23/11/2016, para a nova vigência que de 23/11/2016 a 23/01/2017. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Data da ass.: 04/11/2016. Partes ass.: Rosangela de 
F. Leite (Prefeita) e Alcides de Sousa Alves (Pela Contratada).

Desterro/PB, 04 de novembro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº082/2015

Pregão Presencial SRPNºPP037/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, 
Contratada:Augusto Santa Cruz Valadares–ME, CNPJ Nº 20.190.067/0001-43.Deste modo o 
valor total aditivado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a vigência de 01 de julho de 2016 a 
01 de julho de 2017.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Data da assinatura: 
03/05/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) eoSr.Augusto Santa Cruz Vala-
dares (Pela Contratada).

Livramento - PB,03 de junhode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº069/2016

Tomada de Preços Nº006/2016. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: C 3 
Engenharia Ltda-ME, CNPJ Nº 20.198.694/0001-20.Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 05/09/2016 a 05/01/2017, para a nova vigência que de 
05/01/2017 a 05/05/2017.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Data da ass.: 
01/09/2016.Partes cont.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Franck Gonçalves Pereira CPF Nº 
040.424.214-66 (Pela contratada).

Livramento - PB,01de setembrode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 64/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de combustíveis destinados 
ao abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproxima-
damente Km 100. Data e Local, às 07:30 horas do dia 11/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://
www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Dezembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2016

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial 00100/2016, cujo objeto 
é: Aquisição de Veículos para execução e fiscalização dos serviços de manutenção do Sistema 
de Iluminação Publica do município, marcada para o dia 05/01/2017 às 08:30h,fica adiada para o 
dia 11/01/2017 às 08:30h. Maiores informações: no horário das  08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparência. 

Cabedelo - PB, 29 de Dezembro de 2016. 
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: RETIRADA DE CARGA D’ÁGUA POTAVEL PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES 

DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - 3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 

PESSOA FISICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00071/2016 - 17.10.16 - FRANCISCO PEDRO DA SILVA - R$ 22.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais 

especializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda com o fito de 
recuperação de crédito do FUNDEF, em face da UNIÃO, compreendidos entre os anos de 1998 e 
2006, que deixaram de ser repassados ao município em face da ilegal fixação nacional do valor 
mínimo anual por aluno, na forma da Lei nº 9.424/93, e que não foram alcançadas por eventual 
demanda própria ou executiva já existente, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou 
foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em Brasília/DF.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.
DOTAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 

PESSOA JURIDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00064/2016 - 06.06.16 - MARCOS INACIO ADVOCACIA – DO VALOR A CONTRATADA 

receberá em caso de êxito na demanda, os honorários contratuais equivalentes a 20% (vinte por 
cento) do proveito econômico da demanda, assim entendido do valor total da condenação, após 
o trânsito em julgado da ação, excluído eventual condenação em sucumbência (4.4), atualizado 
na forma legal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho/PB vem, por meio deste, convocar os seguintes beneficiá-
rios (as): Nívea Cabral da Cruz, CPF: 080.926.774-84; Maria Verônica da Silva, CPF: 053.441.044-80; 
Luciene Farias da Costa, CPF: 069.093.234-08 e Vamberto Dias de Souza, CPF: 085.374.754-75, 
para comparecerem num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar desta data para tratar de assuntos 
referentes à doação da Unidade habitacional do convênio nº 0219.296-92. O não comparecimento 
implicará na substituição dos mesmos do referido convênio.

Sertãozinho, 29 de Dezembro de 2016
Márcia Mousinho Araújo

Prefeita

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI – CNPJ/CPF Nº 16.938.548/0001-17 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4243/2016 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Atividades de Limpeza, Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Não Perigosos (classe II A e 
II B) utilizando os seguintes veículos: KHN-7332/PB, OFF-9035/PB, KID-8184/PB, PEN-5688/PB, 
HVT-6754/PB, MWR-0013/TO, MWR-9035/TO em todo o estado da Paraíba. Na(o) – AV. ANDRÉ 
VIDAL DE NEGREIROS 145, LOT. PORTAL DO PARAÍSO. Município: SANTA RITA – UF: PB. 
Processo: 2016-008601/TEC/LO-3625.

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI – CNPJ/CPF Nº 16.938.548/0001-17 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 4266/2016 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde utilizando o veículo de placa 
OFD-8678/PB em todo o estado da Paraíba. Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. Município: 
- UF: PB. Processo: 2016-007473/TEC/AA-4973

POSTO DE COMBUSTIVEIS CABO BRANCO LTDA - EPP - CNPJ/CPF N 12.682.704/0001-70 
Torna público que a SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n 
115/2016 em João Pessoa, 27 de OUTUBRO de 2016. Para a atividade de: SHOPPING. Na(o) 
- Avenida Beira Rio, esquina com Paulino Pinto, s/n, Cabo Branco Municipio: João Pessoa - UF: 
PB. Processo: 2016/303666

POSTO DE COMBUSTIVEIS CABO BRANCO LTDA - EPP - CNPJ/CPF N 12.682.704/0001-70 
Torna público que a SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental n 008/2016 em João Pessoa, 26 de OUTUBRO de 2016. Para a atividade de: TESTE DE 
SONDAGEM, COM 17 FUROS. Na(o) - Avenida Beira Rio, esquina com Paulino Pinto, s/n, Cabo 
Branco Municipio: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2016/304604

Câmara Municipal de Santa Rita
Casa do Prefeito Antônio Teixeira

JORNAL  OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO
Criado pelo decreto Legislativo nº. 001 de 15 de março de 2003. Ano XIII, Edição Especial

Segunda – Feira, 10 de  Outubro de 2016.
RESOLUÇÃO N.º 005/2016

ALTERA O ARTIGO 10;  O INCISO II DO ARTIGO 14; ALTERANDO OS PARÁGRAFOS 2º, 3º, 
DO ART. 16, REVOGANDO O PARÁGRAFO QUARTO DESTE MESMO ARTIGO, TODOS DO 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA.

O  Presidente da  Câmara Municipal de  Santa Rita, no uso de  suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso V, do art. 17, da  Lei orgânica do Município, art. 18, inciso I, c/c o art. 129, § 
3º, alínea “C” e “G”, ambos do Regimento Interno deste Poder Legislativo Mirim, decreta:

Art. 1º - Nos termos do caput do Artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa 
Rita, fica o art. 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita, com a seguinte redação:

Art. 10 - Logo Após a posse dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, que se realizará às 10:00 
(dez horas) do dia 1º de janeiro, proceder-se-á, ainda sob a Presidência do último Presidente, se 
tiver sido reeleito Vereador, ou na sua falta, qualquer membro da mesa da legislatura passada, se 
reeleito, segundo a ordem de precedência dos cargos ou, na hipótese de inexistir tal situação, do 
mais votado dentre os presentes, a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara. 

Parágrafo único - Na eleição da Mesa, o Presidente em exercício tem direito a voto. 
Art. 2º - Fica o inciso II, do art. 14, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita, 

com a seguinte redação:
II - registro, junto a Mesa, de chapa de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos 

partidos ou blocos  parlamentares;
Art. 3º - Nos mesmos termos do primeiro artigo desta Resolução, ficam alterados os parágrafos 

2º e 3º do art. 16, que ficam com a seguinte redação:

Câmara Municipal de Santa Rita
Casa do Prefeito Antônio Teixeira

JORNAL  OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO
Criado pelo decreto Legislativo nº. 001 de 15 de março de 2003. Ano XIII, Edição Especial
Segunda – Feira, 10 de  Outubro de 2016.
§ 2º - a eleição para o 2º Biênio será obrigatoriamente realizada na sessão que eleger e der 

posse a mesa diretora eleita para o primeiro biênio, logo após a posse da referida mesa, com 
prazo de 15 (quinze) minutos para a inscrição de chapas, através de requerimento formulado 
diretamente ao Presidente.

§3º - a sessão será sempre Especial e será realizada em qualquer horário, tão logo tome posse 
a mesa eleita para o primeiro biênio, respeitado o prazo de 15 (quinze) minutos após a posse, para 
a inscrição das chapas.

Art 4º - Fica revogado o parágrafo 4º do Art. 16 do Regimento Interno;
Art 5º - Ficam revogadas as disposições contrárias a esta Resolução;
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Santa Rita, em 22 de setembro de 2016.
ANÉSIO ALVES DE  MIRANDA FILHO

VEREADOR PRESIDENTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços de PA-
VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS de Diversas Ruas no Município de Areial/PB (RUA SÃO 
JOSÉ, RUA VICTOR GUIMARÃES E MARCONDES WILKER); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Areial - PB, 29 de Dezembro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00007/2016. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada à execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
de Diversas Ruas no Município de Areial/PB (RUA SÃO JOSÉ, RUA VICTOR GUIMARÃES E MAR-
CONDES WILKER). ABERTURA: 19/12/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: CÍCERO PEDRO 
MEDA DE ALMEIDA – Prefeito -  Licitação Fracassada. DATA: Areial - PB, 29 de Dezembro de 2016.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL. O Sindicato das Instituições Beneficentes, Sociais, 

Religiosas e Filantrópicas no Estado da Paraíba – SINIBREF/PB, reconhecido e autorizado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, cumprindo o que determina o art. 605 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, comunica às referidas instituições que a Contribuição Sindical Patronal Anual obriga-
tória deverá ser recolhida até o dia 31 de Janeiro de 2017. João Pessoa, 27 de Dezembro de 2016.

JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA  ( POSTO DE COMBUSTIVEIS DACA ) – CNPJ/CPF Nº  
04.525.187/0001-06 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente , emitiu a Licença de Alteração  nº  4232/2016 em João Pessoa, 27 de dezembro  de 
2016 – Prazo: 506 dias. Para a atividade de: Implantação do piso em concreto armado na área de 
descarga e abastecimento e instalação de novos tanques subterrâneos de combustível, acessórios 
e equipamentos . Na(o) RUA: 31 DE MARÇO –S/N Município: PILAR – UF: PB. Processo: 2011-
005798/TEC/LA-0099

Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067944
Responsavel.: COLEGIO KAIROS LTDA
CPF/CNPJ....: 009150341/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068083
Responsavel.: ED GENIPABU CCD SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 018547337/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.248,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067477
Responsavel.: DIOGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 455584438-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.648,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067594
Responsavel.: DIOGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 455584438-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067631
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            559,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066229
Responsavel.: DUTRA DORNLEAS COM ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066261
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            181,57
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067945
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,03
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067946
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,93
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067947
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            217,37
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067948
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.248,80
Apresentante: ABC BRASIL
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 068003
Responsavel.: ELIANE MEDEIROS TEOTONIO
CPF/CNPJ....: 929852034-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.898,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066992
Responsavel.: EUNICE GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 205388044-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             97,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068025
Responsavel.: EVANDRO PEREIRA DE A NUNES
CPF/CNPJ....: 012112910/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.311,91
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067425
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,  30/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ....: 150050891-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            230,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067441
Responsavel.: ALBERTO DURVAL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 154420474-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066982
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELLI-
-ME
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,47
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067139
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELLI-
-ME
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.143,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067146
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELLI-
-ME
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.520,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067147
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELLI
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            141,79
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067171
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELLI
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            172,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067172
Responsavel.: ATS COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014790704/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.349,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067552
Responsavel.: ADRIANO DE MELO ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 032261274-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            499,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066991
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO GMG LTDA.
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066652
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            831,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068002
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.061,55
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068214
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            886,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068224
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 035571439/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.563,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068023
Responsavel.: CCD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007842707/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 068126
Responsavel.: CDS COMERCIO DE ART INF LTDA
CPF/CNPJ....: 021181554/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.312,00

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Cicera Maria dos Santos
CNPJ: 18.189.199/0001-03
Título/Valor – DMI – R$ 262,73
Protestante: BCR Comercio e Industria LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 111029
Responsável: Orielma de Souza Albuquerque
CNPJ: 21.135.420/001-55
Título/Valor – DMI – R$ 420,35
Protestante: Mega Distribuidora
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 110962
Responsável: Orielma de Souza Albuquerque
CNPJ: 21.135.420/001-55
Título/Valor – DMI – R$ 420,35
Protestante: Mega Distribuidora
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 110995
Responsável: Eliane Lopes de Melo Vestuário

CNPJ: 19.622.911/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 1.051,94
Protestante: Chaves Ind. e Com. de
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 111019 Responsável: Eliane 
Lopes de Melo Vestuário
CNPJ: 19.622.911/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 960,86
Protestante: Chaves Ind. e Com. de
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 111015
Responsável: Eliane Lopes de Melo Vestuário
CNPJ: 19.622.911/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 1.122,50
Protestante: Chaves Ind. e Com. de
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 111008
         Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 29 de dezembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

25A UNIÃO 

PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SE TA EIRA, 30 de dezembro de 2016 



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
 EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2016-PMSJT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DI-

VERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1016886-24/2014 E SINCOV Nº 804117.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 005/2016.
DOTAÇÃO: 05.000.15.541.2038.1009 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a contar da assinatura do mesmo.
FONTE DE RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE Nº 1016886-24/2014 E SINCOV Nº 804117 

e recursos próprios a título de contrapartida.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Barbosa e 

a empresa INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME / Ney Romulo Trigueiro 
de Queiroga: CNPJ: 19.420.845/0001-64.

VALOR DO CONTRATO: R$ 276.427,24 (Duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e vinte e 
sete reais e vinte e quatro centavos).

CONTRATO: PC 036.01/2016/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 29 de Dezembro de 2016.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
 EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006-2016-PMSJT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR-

TIVA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1014994-83 E SINCOV Nº 806757.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 006/2016.
DOTAÇÃO: 03.000.12.361.2017.1039 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses a contar da assinatura do mesmo.
FONTE DE RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE Nº 1014994-83/2014 E SINCOV Nº 806757e 

recursos próprios a título de contrapartida.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Barbosa e 

a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA / Hermano Marden Fernandes 
Firmo: CNPJ: 07.540.724/0001-77.

VALOR DO CONTRATO: R$ 273.012,86 (Duzentos e setenta e três mil doze reais e oitenta e 
seis centavos).

CONTRATO: PC 037.01/2016/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 29 de Dezembro de 2016.

 
ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE IBIARA
CÂMARA MUNICIPAL

CASA JOB RODRIGUES RAMALHO
RESOLUÇÃO nº 01 / 2016

Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara
O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibiara, Estado da Paraíba, usando das 

atribuições conferidas pelo art. 12, inciso I, alínea “j” do Regimento Interno da Casa,
Faz saber que o Plenário, em sessão realizada no dia 19/11/2016, APROVOU e Ele PROMULGA 

a seguinte Resolução
Art. 1º - O art. 7º da Resolução nº 02/2005 (Regimento Interno da Câmara), passa a vigorar 

com a seguinte redação:
Art. 7º - A sessão preparatória para a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara para 

o primeiro biênio far-se-á 45 (quarenta e cinco) minutos após o final da solenidade de posse dos 
vereadores eleitos e diplomados, sendo empossados os eleitos naquela mesma sessão.

§ 1º - ...
§ 2º - A eleição para renovação dos membros da Mesa Diretora da Câmara, para o segundo 

biênio da mesma legislatura, realizar-se-á, em sessão preparatória, 30 (trinta) minutos após o 
encerramento da sessão de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º - As eleições para escolhas dos membros da Mesa Diretora para o primeiro e para o segundo 
biênios, proceder-se-ão mediante votação nominal e aberta, exigida a presença da maioria absoluta 
dos vereadores que integram a Câmara Municipal. 

§ 4º - ...
§ 5º - ...
 

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE IBIARA
CÂMARA MUNICIPAL

CASA JOB RODRIGUES RAMALHO
§ 6º - A posse dos membros da Mesa Diretora da Câmara, eleitos na forma prevista pelo § 2º 

deste artigo, se dará no primeiro dia do início do segundo biênio da mesma legislatura, mediante 
sessão preparatória, iniciando-se às 10:00 (dez) horas, observando-se, ainda, o estabelecido pelo 
art. 3º, §1º desta Resolução. 

§ 7º - As sessões preparatórias de que tratam este artigo, serão realizadas no prédio sede do 
Poder Legislativo Municipal. 

§ 8º - Os requerimentos dispondo sobre os pedidos de registros de candidaturas a cargos junto 
à Mesa Diretora da Câmara, tanto para o primeiro biênio quanto para o segundo biênio, far-se-ão 
perante o ocupante do cargo de que trata o art. 3º, § 1º desta Resolução, dentro do prazo máximo 
de 20 (vinte) minutos, contados a partir do encerramento da sessão preparatória de que trata o 
art. 3º, caput desta Resolução.

Art. 2º - Ficam derrogados os §§ 1º e 2º do art. 8º, passando o caput deste dispositivo regimental, 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º - Poderá ser registrada candidatura em bloco, para todos os cargos, ou individualmente, 
indicando o cargo para o qual concorrerá.

§ 1º– Ficam derrogados o caput e seus parágrafos do art. 9º do Regimento Interno da Câmara.
§ 2º - Fica derrogado o parágrafo único do art. 10 do Regimento Interno da Câmara.
§ 3º - Fica derrogado o inciso I do art. 93 do Regimento Interno da Câmara. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE IBIARA
CÂMARA MUNICIPAL

CASA JOB RODRIGUES RAMALHO
Art. 3º - Fica alterado o art. 92, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara, passando a 

vigorar com a seguinte redação:
Art. 92 - ...
Parágrafo único – Para que haja votação nominal, faz-se necessário que, pelo menos, um 

vereador requeira e, que o Plenário aprove, ressalvados os casos previstos nesta Resolução.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se

Paço Municipal, em 19 de novembro de 2016
Valdemar Leite de Sousa

PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços nº. 005/2016, que em como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1016886-24/2014 E SINCOV Nº 804117, 
e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 19.420.845/0001-64, com proposta no valor de R$ 276.427,24 
(Duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

São João do Tigre - PB, 29 de Dezembro de 2016.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2016 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços nº. 006/2016, que em como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
– PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014994-83 E SINCOV Nº 806757, e ADJUDICO 
seu objeto em favor da empresa: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita 
no CNPJ: 07.540.724/0001-77, com proposta no valor de R$ 273.012,86 (Duzentos e setenta e três 
mil doze reais e oitenta e seis centavos).

São João do Tigre - PB, 29 de Dezembro de 2016.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional

3MM INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF Nº 24.481.852/0001-06. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3988/2016 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 04 (quatro) Unidades Habitacionais e Sistema 
de Esgotamento Sanitário Individual. Na(o) -  RUA PROJETADA QD. 103, LT. 18, LOTEAMENTO 
CIDADE DA CRIANÇA. Município: CONDE - UF: PB. Processo: 2016-007932/TEC/LO-3421.

MANUELLA MARTINS DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF Nº 083.471.164-82. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3987/2016 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação Residencial Multifamiliar com 06(seis) Unidades Habitacionais e Sistema de Esgotamento 
Sanitário Individual. Na(o) -  RUA PROJETADA QD. 45, LT. 19, CIDADE DAS CRIANÇAS.  Município: 
CONDE - UF: PB. Processo: 2016-007934/TEC/LO-3423.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Assessoria Jurídica no sentido de ajuizamento de ações judiciais de 

natureza singular para a recuperação de verbas pretéritas do FUNDEF.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB, os quais somente 

serão devidos em caso de êxito das ações ajuizadas a serem recebidos pelo Município de São 
José de Piranhas-PB, e cuja dotação orçamentária ocorrerá tão e somente só em decorrência do 
recebimento efetivo desses valores.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e
Ramalho Cavalcante Suetonio Advogados Associados & Consultoria Jurídica-ME. CNPJ 

08.596.806/0001-04 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 001/2016

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 001/2016 ao Contrato N.º 00136/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CNPJ nº. 

09.145.368/0001-12.
CONTRATADA: CEDRO ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 07.940.834/0001-26.
OBJETO: Remanejar parte das áreas pavimentadas de cada rua, com base no art. 65, da Lei 

nº. 8.666/1993, conforme descrito no Anexo.
DA RETIFICAÇÃO: Em razão do aditamento descrito no objeto do contrato e na planilha orça-

mentária, passa a vigorar com a seguinte redação: “As ruas que sofreram modificações em sua 
áreas pavimentadas, são: Padre Aristides, Odon Florêncio, Pedro Firmino, Alexandrino Alves, Major 
Inocêncio, José Vidal, João Nunes de Freitas, Nino Florêncio, João Batista, Vereador Francisco 
Chaves, José Ascendino de Farias, Francisco Galdino Ferreira e Antônio Tiburtino. 

As ruas acrescidas fruto do uso do saldo consequente das modificações são: José Ferreira 
Moreno, Tv Severino Sales, Severino Sales,  Zezinho Vidal e Joana Matilde.”.

Água Branca - PB, 15 de dezembro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito Municipal
Contratante

CEDRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 07.940.834/0001-26
JULIANO FARIAS DE LIMA

CPF Nº. 064.506.474-26
Contratado

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2016

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2016 ao Contrato N.º 00136/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CNPJ nº. 

09.145.368/0001-12.
CONTRATADA: CEDRO ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 07.940.834/0001-26.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a supressão de valor do Contrato firmado 

entre as partes em 05/12/16, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Sexta.
DO VALOR - Por força do presente supressão o valor previsto na cláusula terceira do contrato 

fica suprimido aproximadamente em 4,71%, o valor da supressão é de R$ 69.924,33 (sessenta nove 
mil,  novecentos vinte e quatro reais e trinta e três centavos), que reduzindo ao valor do contrato 
dá-se num montante de R$ 1.414.926,02, (hum milhão quatrocentos e quatorze mil e novecentos 
e vinte seis  reais  e dois centavos).

Água Branca - PB, 27 de dezembro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito Municipal
Contratante

CEDRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 07.940.834/0001-26
JULIANO FARIAS DE LIMA

CPF Nº. 064.506.474-26
Contratado

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de 

Notas

EDITAL

Responsável: COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 390,00
Protocolo (cartório): 3.905
Protestante: GLOBAL AIR CARGO LTDA 
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-121049
Responsável: COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 631,17
Protocolo (cartório): 3.906
Protestante: GLOBAL AIR CARGO LTDA
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-121050
Responsável:  GLEIDSON DOUGLAS COSTA DE ASSI
CPF/CNPJ (MF): 15.028.275/0001-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 279,04
Protocolo (cartório): 3.909
Protestante: LEMARC IND C C P A R LTDA ,E
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-121638
Responsável:  JOSE DANIEL PEREIRA
CPF/CNPJ (MF): 22.119.138/0001-47
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 332,05
Protocolo (cartório): 3.921
Protestante: PLASFIL PL STICOS FIRMES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-122585
Responsável:  LAFARGE BRASIL S/A
CPF/CNPJ (MF): 10.917.819/0004-14
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 335,64
Protocolo (cartório): 3.930
Protestante: GERDAU ACOS LONGOS S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-124438
Responsável:  LAFARGE BRASIL S/A
CPF/CNPJ (MF): 10.917.819/0004-14
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 304,20
Protocolo (cartório): 3.925
Protestante: GERDAU ACOS LONGOS S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-123681
Responsável:  LAFARGE BRASIL S/A
CPF/CNPJ (MF): 10.917.819/0004-14
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 1.724,35
Protocolo (cartório): 3.924
Protestante: GERDAU ACOS LONGOS S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-123680
Responsável: LUZINETE FRANCISCO FELIX
CPF/CNPJ (MF): 570.763.594-72;
Título: Espécie: CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BAN-
CÁRIO; 
Valor R$ 21.742,23
Protocolo (cartório): 3.943
Protestante: PORTAL DE DOCUMENTOS S.A
Apresentante: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S.A
Titulo nº.: 281510253
Responsável:  LUIZA DOS SANTOS ALBINO
CPF/CNPJ (MF): 035.203.264-26
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 500,00;
Protocolo (cartório): 3.945;
Protestante: MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES;
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-126643;

Responsável:  LUIZA DOS SANTOS ALBINO
CPF/CNPJ (MF): 035.203.264-26
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 500,00;
Protocolo (cartório): 3.945;
Protestante: MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES;
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-126643;
Responsável:  VERA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
CPF/CNPJ (MF): 353.252.324-87
Título: Espécie: CCB – CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO; 
Valor R$ 42.658,61;
Protocolo (cartório): 3.942;
Protestante: OMNI S.A CRÉDITO FINANCEIRO E 
INVESTIMENTO;
Apresentante: PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚ-
NIOR ADVOGADOS;
Título nº.: 540837532;
Responsável:  ELLEN PRISCILA FALCAO BENDITO
CPF/CNPJ (MF): 105.465.514-67
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 191,06
Protocolo (cartório): 3.987;
Protestante: CAF ENGENHARIA LTDA - ME;
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-133092;
Responsável:  MARCONE DIOGO DA SILVA
CPF/CNPJ (MF): 017.776.004-48
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 116,00
Protocolo (cartório): 3.986;
Protestante: CAF ENGENHARIA LTDA - ME;
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-133091;
Responsável:  MARCIO DAVID BRAZ ROCHA
CPF/CNPJ (MF): 044.495.754-58
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 80,00
Protocolo (cartório): 4.001;
Protestante: MV ATACDISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO;
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-136311;
Responsável:  ELIZABETH MINERACAO LTDA
CPF/CNPJ (MF): 03.529.809/0001-01
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$4.574.62
Protocolo (cartório): 4.006;
Protestante: ROTA COMERCIAL;
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-137576;
Responsável: SEVERINA JANE CLEIDE COSMO
CPF/CNPJ (MF): 11.003.847/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 922,78
Protocolo (cartório): 3.996;
Protestante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Protocolo CRA nº.: 2016-134803;
Responsável:  SEVERINA JANE CLEIDE COSMO
CPF/CNPJ (MF): 11.003.847/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 984,35
Protocolo (cartório): 3.995;
Protestante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Protocolo CRA nº.: 2016-134802;
Responsável:  SEVERINA JANE CLEIDE COSMO
CPF/CNPJ (MF): 11.003.847/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 1.031,29;
Protocolo (cartório): 3.994;
Protestante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA;
Protocolo CRA nº.: 2016-134801;
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, 
intimo a pessoa física acima citada a vir pagar, ou dar por 
escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a 
rua Travessa do Fórum s/n, na cidade de Caaporã-PB, 
no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 28 de Dezembro de 2016. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “Capital do Sol” para apresentação artística em praça pública 
no dia 31 de Dezembro de 2016 no Município de Natuba/PB, por ocasião da tradicional Festividade 
de réveillon.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Secretaria Municipal de Esporte e Cul-

tura 13.392.0247.2.014 - Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais. 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00057/2016 - 29.12.16 - LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME - R$ 35.000,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda “Capital do Sol” para apresentação artística em praça pública 
no dia 31 de Dezembro de 2016 no Município de Natuba/PB, por ocasião da tradicional Festividade 
de réveillon; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUAN ALVES 
DE LUCENA EIRELI - ME - R$ 35.000,00.

Natuba - PB, 29 de Dezembro de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo ao Contrato nº PC. 02301/2015/CPL. 
OBJETO: Execução do Sistema de Abastecimento D’água na comunidade Massapê de Baixo, 

zona rural do município de Juazeirinho – PB, objeto do Termo de Compromisso N.º 128/2013 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazeirinho e o Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – DNOCS através do Programa “Água para Todos”..

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB
CONTRATADOS: CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP.
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de RS 4.920,30 (Quatro mil, nove-

centos e vinte reais e trinta centavos), ficando o referido contrato com o Valor Total de R$ 130.950,72 
(Cento e trinta mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

BASE LEGAL: Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 
8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Jonilton Fernandes Cordeiro/PMJ e o Sr. CARLOS ANTONIO DE ARAUJO 
BARROS. 

DATA DA ASSINATURA: 26/08/2016.
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