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Estudantes protestam
e cobram revogação

AUMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS

Estudantes de João Pessoa foram às ruas ontem protestar contra o aumento do preço das passagens de ônibus autorizado pelo 
prefeito Luciano Cartaxo. Foi o terceiro em apenas um ano.  Caso a Prefeitura não revogue, novos protestos acontecerão. PÁGInA 13

Opção

será no Café Em-
pório a partir das 
21 horas. no re-
pertório, temas de 
n-Trance. PÁGInA 5

o cine Bangüê do 
Espaço Cultural rea-
bre na sexta-feira 
totalmente reestru-
turado.  PÁGInA 9
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Chico Correa
faz show hoje

Cine Bangüê
reabre 6afeira

CBF libera o estádio 
após fazer inspeção

AlMEIDãO SEM PrOBlEMAS PArA rECEBEr TOrCIDAS

Após inspeção, o estádio Almeidão, em João Pessoa, foi liberado pela CBF ontem para 
realizar jogos com a presença das torcidas. Havia ameaça de interdição. PÁGInA 21

Contra o mosquito 

Nordestão

Governo e Exército
integram novo dia D

 PÁGInA 4

ELEIÇÕEs nA UFPB Após tumulto e protestos, o Conselho Universitário 
decidiu ontem que a eleição para a Reitoria será em 13 de abril. PÁGInA 17
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Estudantes exigiram ontem a revogação do aumento de passagens autorizado pela Prefeitura
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l Avaliador vai ajudar na elaboração do PCCr do Magistério. Página 3

l STF notifica Eduardo Cunha sobre pedido de afastamento. Página 18

l Permitido voos comerciais entre EUA e Cuba após 50 anos. Página 20

l Botafogo pega o river em Teresina pela Copa do Nordeste. Página 24
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O pedido de abertura de ação pe-
nal contra o deputado Eduardo Cunha 
(PMDB), apresentado ontem por Rodri-
go Janot, procurador-geral da Repúbli-
ca, ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
dá novo capítulo à tentativa de cassação 
do mandato do presidente da Câmara 
dos Deputados. Tem um peso singular 
o fato de que foi a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) que corroborou o 
enquadramento de Cunha em corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro. Não 
foi um pedido protocolado por legendas 
políticas contrárias à permanência de 
Cunha à frente da Presidência da Casa 
Legislativa. 

Em seu pedido, Janot afirma que há 
indícios substanciosos que comprova-
riam o recebimento de propina por par-
te do deputado peemedebista – ele teria 
movimentado dinheiro não declarado 
em contas bancárias na Suíça e mentiu à 
CPI da Petrobras, no ano passado, quan-
do disse que não dispunha de recursos 
financeiros no exterior, o que caracte-
rizou, por tabela, quebra de decoro par-
lamentar, motivando processo de cas-
sação no Conselho de Ética da Câmara. 
Ressaltou ainda Janot que três delações 
premiadas citaram Cunha, acusando-
-o de receber propina para conseguir 
obras para empreiteiras na Petrobras.

Cunha nega as acusações do procu-
rador-geral da República, a quem acu-
sa de persegui-lo por razões pessoais, 
e tenta aparentar tranquilidade quan-

to ao pedido apresentado por Janot ao 
STF, como a querer demonstrar que os 
indícios não são suficientes para fazer 
prosperar a denúncia na Corte maior 
do país.  É, certamente, jogo de cena. 
Ele sabe que a apreciação da PGR quan-
to aos elementos levantados contra ele 
pela Operação Lava Jato ganhou nova 
perspectiva a partir do acatamento das 
denúncias por Janot e, ato contínuo, a 
da apresentação do pedido ao STF.

O círculo começa a se fechar para 
o presidente da Câmara e os desdobra-
mentos do processo no STF poderão ter 
influência decisiva no processo que pesa 
contra ele no Conselho de Ética da Casa.

O SFT ainda vai definir quando o 
plenário da Corte apreciará o pedido da 
PGR, mas em face dos últimos aconteci-
mentos envolvendo o deputado em gra-
ves irregularidades, a tendência é que 
isso possa ocorrer de forma mais célere. 
Os ministros sabem que precisam dar 
uma resposta rápida à sociedade brasi-
leira quanto aos casos de corrupção de 
parlamentares investigados pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Púbico Fede-
ral. E o caso de Cunha – que, até prova 
em contrário, é inocente, à luz da lei – é 
mais emblemático do que outros apura-
dos pelas mesmas instituições. Trata-se 
do presidente da segunda mais impor-
tante Casa Legislativa do Congresso Na-
cional. Logo, a apreciação do seu proces-
so, para o bem da instituição, precisa ter 
um desfecho mais rápido.

Editorial

Um novo capítulo
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Levantamento sobre a presença às 
sessões obrigatórias na Câmara dos 
Deputados, no ano passado, mostra 
que, entre os parlamentares paraiba-
nos, os mais assíduos foram, nessa 
ordem, Wilson Filho (PTB), com uma 
falta justificada e nenhuma injustifi-
cada, e Luiz Couto (PT), com uma falta 
injustificada. Ou seja, participaram de 
124 das 125 sessões.     

UNInforme

MAIS 800 vOtOS lígIA fElIcIAnO - PDt

REnAtO: AnuncIAREMOS hOjE nOvE ASSInAtuRAS à cPI  

Será no mês de abril, dia 
13, e não mais em maio, 
como estava prevista, 
a eleição para reitor da 
UFPB. A antecipação do 
pleito foi decidida ontem, 
em reunião do Conselho 
Universitário (Consuni), 
por 25 votos favoráveis 
contra 16 – registrou-se, 
ainda duas abstenções.

Outra decisão tomada pelo 
Consuni – que estava geran-
do polêmica entre os conse-
lheiros – foi a permissão para 
que funcionários da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) possam vo-
tar na eleição. Estes não são 
servidores concursados. Com 
isso, serão mais 800 pesso-
as aptas ao voto.    

Na edição de ontem, segunda-fei-
ra, 15,  neste espaço, foi creditado 
que o partido da vice-governadora 
da Paraíba, Lígia Feliciano, era do 
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. 
Errado. O partido da vice-gover-
nadora na verdade é o Partido De-
mocrático Trabalhista - PDT - que 
em nome dela emprestou apoio ao 
candidato do PSB à prefeitura de 
João Pessoa,  João Azevedo.

O vereador Renato Martins (PSB) confirmou ontem o que disse à coluna, em entrevista exclusiva, na 
Quarta-Feira de Cinzas: após o Carnaval anunciaria as nove assinaturas necessárias à instalação da 
CPI do Lixo – ou da Lagoa. Garantiu que já tem o apoio de oito vereadores e hoje espera anunciar o 
nono nome.  Além dele, já declararam apoio ao requerimento Raoni Mendes (PDT), Zezinho do Botafogo 
(PSB), Fuba (PT) e Lucas de Brito (DEM). E nessa conta, se depreende que quatro vereadores da base 
do prefeito Luciano Cartaxo (PSD) vão aderir aos apelos da oposição. Um deles deve ser Bruno Farias 
(PPS). “Fizemos um acordo. Só vamos divulgar os nomes quando esse nono vereador confirmar sua 
assinatura”, disse o líder da oposição (foto). O socialista não relaciona a adesão dos quatro vereadores 
da base a uma suposta traição ao gestor municipal: “É um dever de consciência, independentemente 
de qual lado a legenda dele estiver. O desvio de R$ 9,6 milhões é, potencialmente, o motivo do atraso 
da obra da Lagoa e dos erros de planejamento, que vem causando transtornos à população”, afirma. O 
colegiado, disse, vai propor a devolução dos recursos aos cofres do município. Além do superfatura-
mento da obra da Lagoa, atestado pela Controladoria Geral da União (CGU), Martins afirma que existe 
desvio de R$ R 1 milhão por mês na Zona Azul.

Artigo

A notícia sobre um colóquio amoroso

Não poupa nada nem ninguém, a mídia 
contemporânea. Feito um polvo de múlti-
plos braços, vai agarrando suspiros, care-
tas, as 111 visitas ao sítio de Atibaia, os ven-
davais e suas desconcertantes destruições, 
a esterilização em massa dos mosquitos, e, 
no meio de tudo, as mais de trezentas cartas 
trocadas entre o Papa João Paulo II e a filó-
sofa Anna-Teresa Tymieniecka.

Com a voracidade e a pressa que lhe são 
peculiares nos dias que correm, a mídia des-
preza a linearidade dessa correspondência, 
seus intervalos, o encadeamento dos diálo-
gos, a suposição dos silêncios, os selos e ca-
rimbos oficiais, a beleza por si só, a emanar 
desse fato, um Sumo Pontífice, em colóquio 
com uma filósofa.

Não, à mídia interessa mesmo espremer 
esses trinta anos de amizade e correspon-
dências,  debulhar e regurgitar para o mun-
do os fatos essenciais:” O Papa João Paulo II 
manteve uma íntima e intensa correspon-
dência com uma mulher casada, com quem 
se encontrou, fosse em presença de outros 
ou muitas vezes sozinho”.

Há que se deixar no ar o cheiro do es-
cândalo, os presumidos sussurros, ao lado 
de uma pequena nota explicativa: “Não há 
indícios de que o Papa haja quebrado seus 
votos”.

Assombrada com esta essencialidade 
midiática, impressionada com o vago perfil 
construído para Anna-Teresa Tymieniecka, 
a mulher casada, a filósofa com quem o Papa 
se correspondia de forma intensa, quis sa-

ber mais sobre a distinta senhora. A Wikipé-
dia nos oferta uma biografia sua, portanto, 
devo pedir perdão aos leitores, por transmi-
tir aqui, fatos os quais não posso comprovar.

Filósofa, o interesse central de Anna-
Teresa Tymieniecka era a fenomenologia, 
entretanto transitou pelas áreas da mate-
mática e das ciências sociais. O perfil dispo-
nibilizado via Wikipédia, revela a trajetória 
de uma pesquisadora universitária, produ-
tiva, tendo alcançado o ápice da carreira, 
com pós-doutoramento e várias obras pu-
blicadas. 

Nem a Wikipédia, nem o rolo compres-
sor midiático, nos falam sobre as qualidades 
essenciais da pesquisadora, melhor dizendo, 
da mulher que aos poucos foi encantando 
ao então Cardeal de Cracóvia, e cabe à nós, 
o exercício imaginativo de moldar a perso-
nalidade, provavelmente ao mesmo tempo 
forte e delicada de Anna-Teresa.

Ou será que temos mesmo o direito de 
expor ao mundo esses fatos? A bulha midiá-
tica sempre se beneficia de indiscrições, va-
zamentos, deslizes. 

As cartas de Anna-Teresa Tymieniecka 
chegaram ao rolo compressor, graças a um 
funcionário menos zeloso, que sentiu na-
quele espólio, o faro de um furo jornalístico. 

O que se pede agora, a um mundo que 
só se alimenta do fatídico, do trágico e do 
bizarro, o que se pede é que se olhe com res-
peito para a beleza desses trinta anos, mar-
cados por um diálogo entre arte, ciência, 
religião e amor.

há que se deixar no ar o cheiro do escândalo, os presumidos sussurros, ao lado de uma 
pequena nota explicativa: “não há indícios de que o Papa haja quebrado seus votos”.

 joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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MEnOS gAStOS
Para fazer frente a déficit mensal de R$ 500 mil no seu orçamento da Assembleia Legislativa, o 
presidente Adriano Galdino (PSB) reduziu o horário de expediente. De terça a quinta-feira, quando 
ocorrem sessões ordinárias, o horário será das 8h às 15h. Às segundas-feiras e às sextas-feiras, 
vai ser das 11h às 15h e das 8h às 12h, respectivamente.    
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Na conta do presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, o paraibano Hugo Mot-
ta já tem 36 votos garantidos para se eleger 
líder do PMDB na Casa, cuja eleição ocorrerá 
amanhã. Entre os parlamentares listados por 
Cunha como votos fidelíssimos estão os depu-
tados Manoel Júnior e Veneziano Vital. Quanto 
ao primeiro, disso não tínhamos dúvidas.     
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Avaliador Educacional vai ajudar na 
elaboração do PCCR do Magistério

O Governo do Estado as-
sinou, na manhã de ontem, 
um termo de compromisso 
entre o Governo da Paraíba 
e o Ministério da Educação, 
que permite aos Avaliadores 
Educacionais de Rede de Pla-
nos de Carreira e Remune-
ração do Magistério (PCCR) 
prestarem assistência ao 
Estado e municípios paraiba-
nos no processo de elabora-
ção dos PCCR do Magistério. 
A assinatura do termo foi fei-
ta pelo secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trinda-
de, e reuniu representantes 
da SEE e da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação na Paraíba (Un-
dime-PB). A Rede foi criada 
por meio de ação conjunta 
entre o MEC, o Consed e a 
Undime.   

Segundo o secretário, a 
Paraíba antecipou as discus-
sões sobre a Rede de Planos 
de Carreira e Remuneração 
desde o segundo semestre 
de 2015, realizando reuniões 

periódicas, com a participa-
ção de representantes da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, da Secretaria de Estado 
da Administração e do Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação da Paraíba (Sinte-
p-PB).

“As ações desenvolvi-
das pela Rede de PCCR vão 
permitir que dirigentes es-
taduais e municipais de edu-
cação realizem diagnósticos, 
avaliem os impactos finan-
ceiros decorrentes das dife-
rentes formas de organiza-
ção de um plano de carreira 
e apresentem sugestões pos-
síveis de serem executadas, 
para que assim seja possível 
equilibrar as propostas, com 
foco na melhoria da quali-
dade da educação”, explicou 
Aléssio Trindade.

Na Paraíba, a Rede de 
PCCR é composta por um 
coordenador (indicado pelo 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação e pela 
Secretaria de Estado de Edu-
cação), e quatro técnicos, in-
dicados pela Undime. Todos 
eles são denominados Ava-
liadores Educacionais (AEs) 
e são vinculados ao MEC. 

Termo de compromisso foi 
assinado entre o Governo 
e o Ministério da Educação

A assinatura do termo foi feita pelo secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, e reuniu representantes da SEE e da Undime-PB

FOTO: Delmer Rodrigues/Secom-PB

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

Os AEs são responsáveis por 
prestar apoio a um número 

determinado de municípios, 
a partir das demandas regis-

tradas, assessorando as 223 
cidades distribuídas nas 14 

regiões geoadministrativas 
do Estado.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde da Paraíba, por 
meio do Centro Formador de 
Recursos Humanos da Paraí-
ba - Cefor-RH e da Comissão 
do Processo de Seleção para 
os Programas de Residências 
vinculados à Comissão de Re-
sidência Multiprofissional da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (Coremu/SES-PB) divul-
gou, ontem, a homologação 
das inscrições no Programa 
de Pós-graduação na modali-
dade de Residência Multipro-
fissional em Saúde da Crian-
ça  (Remusc) – para o período 
letivo de  2016, de acordo 
com o edital para processo 
seletivo público 002/2016 
do Cefor-RH/SES-PB.

A presidente da Comis-
são de Residência Multi-
profissional (Coremu), Gil-
sandra de Lira Fernandes, 
explicou que o projeto da 
Residência Multiprofissio-
nal em Saúde da Criança 
foi aprovado pela Secreta-
ria de Gestão do Trabalho 
e de Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde e pela 
Secretaria de Educação Su-
perior do Ministério da Edu-
cação (SGTES-MS/SESU-MEC) 
e foi homologado pela Por-
taria Conjunta nº 11 de 18 
de dezembro de 2013. “Pelo 
terceiro ano consecutivo, 
estamos selecionando resi-
dentes na área profissional 
de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Nutrição”, 
destacou.

“Este programa tem 
proporcionado a criação 
de um ambiente de troca 
de conhecimentos, apren-
dizado e de preparação 
profissional e os residen-
tes são atores na constru-
ção deste conhecimento 
próprio e coletivo. Por se-
rem profissionais, são ca-
pazes de contribuir com 
os serviços, nos quais são 
inseridos, promovendo 
um importante cenário de 
aprendizagem, troca po-
sitiva de conhecimentos 
com as equipes multipro-
fissionais, instituições de 
ensino e usuários. Nessa 

perspectiva, são fortaleci-
mento e integração entre 
ensino-serviço-comunida-
de e formação para o SUS”, 
explicou Gilsandra.

Ela ressaltou que o 
programa tem ainda como 
forte eixo a necessidade de 
contribuição para forma-
ção de especialistas com 
mão de obra qualificada na 
área de saúde da criança, 
considerando a carência 
desta qualificação. Para 
tal, há mobilização e sen-
sibilização dos diferentes 
profissionais do serviço 
para o trabalho multidis-
ciplinar e interdisciplinar, 
visando à humanização e à 
integralidade do cuidado. 

Há ainda como benefício o 
incentivo para os antigos 
profissionais que buscam 
reciclagem profissional, já 
que todos participam do 
programa de forma direta 
ou indireta.

“Foi nesse entendimen-
to que a Secretaria Estadual 
de Saúde sentiu a necessi-
dade de oferecer uma for-
mação especializada aos 
profissionais para a Rede de 
Atenção à Saúde da Criança, 
de acordo com os princípios 
norteadores do SUS”, enfati-
zou Gilsandra Fernandes.

Portaria
Foi instituída pela Por-

taria Interministerial nº 

1.077, de 12 de novembro 
de 2009, que dispõe sobre a 
Residência Multiprofissio-
nal em Saúde e a Residên-
cia em Área Profissional da 
Saúde, e institui o Progra-
ma Nacional de Bolsas para 
Residências Multiprofissio-
nais e em Área Profissio-
nal da Saúde. A Residência 
Multiprofissional em Saúde 
constitui modalidade de 
ensino de pós-graduação 
lato sensu destinado às 
profissões da saúde, sob a 
forma de curso de especia-
lização caracterizado por 
ensino em serviço, com car-
ga horária de 60 horas se-
manais e duração mínima 
de dois anos.

Estado divulga a homologação das inscrições
REsidênCiA MulTipROFissiOnAl EM sAúdE dA CRiAnçA

Hemingway e os comunistas virtuais nnn Se não 
existisse Elba 
Ramalho (foto), a 
voz feminina do 
Nordeste que fica 
acima da Bahia 
teria estaciona-
do em Marinês, 
como um grito 
sertanejo parado 
no ar. Não que 
Marinês tenha sido 
menor que Elba. É que 
esta misturou com os 
sertões, brejos e cariris 
praticamente todas as 
maneiras brasileiras 
de cantar, os sotaques e 
armadilhas das melhores 
vozes. Assim conseguiu 
estabelecer uma maneira 
própria, inimitável de ter 
o estilo Elba Ramalho.

Foi facilitada, 
jogando excepcional-
mente com seu talento, 
por duas vantagens. 
Como foi baterista de 
um conjunto em Campi-
na Grande, ensaiando à 
exaustão, adquiriu uma 
noção de ritmo, entre 
paradas e avanços, rara 
nas intérpretes brasi-
leiras, podendo cantar 
um frevo lembrando 
um baião e uma bossa-
nova recordando um 

“blues”. Por ser ótima 
atriz - desde os tempos 
da Fundação Artísti-
co-Cultural Manoel 
Bandeira, também em 
Campina, e depois no 
Rio de Janeiro com o 
grupo dirigido por Luiz 
Mendonça -, Elba tem 
o domínio de todos os 
espaços do palco como 
nenhuma outra, supe-
rando inclusive Maria 
Bethânia. Usa muito 
o proscênio para uma 
interação ainda maior 
com a platéia. 

O Nordeste da 
cabeça de Elba Ramalho 
é idealmente indepen-
dente e concretamente 
cosmopolita. Para 
Elba, Luiz Gonzaga é 
tão importante quanto 
Chico Buarque, Caetano 
Veloso, Bráulio Tavares, 
Edith Piaff, os Beatles, o 
baião e o rock’n’roll. 

“la” Ramalho 

No Brasil 2016 (melhor afir-
mando, do século 21), é dificílimo 
encontrar um comunista real, de 
verdade, na cabeça e no coração, 
inclusive que tenha lido Marx e 
Lênin. Conheço somente um aqui 
em João Pessoa, que às vezes en-
contro no Shopping Tambiá, mas 
dele não tenho permissão para 
citá-lo. É um homem de muito 
caráter, um homem do bem.

Comunistas virtuais (como 
também, socialistas), existem 
muitos. Alguns passam de três a 
quatro horas por dia, ocupando 
os 140 caracteres de cada postagem no 
Twitter e a ausência de limites no Face-
book.

Enfim, nas tais redes sociais - assim 
denominadas por uma incompreensão do 
que seja a sociedade misturada ao ainda 
esquerdismo, “a doença infantil do comu-
nismo”, assim definida pelo próprio Lênin 
em 1920.

nnnnnnnnnn

Recordo o escritor Ernest Heming-
way (foto), um individualista que acredi-
tava na disciplina, contanto que a ele não 
fosse aplicada. Organização, disciplina, 

- chegou a dizer Hemingway, 
segundo Antony Beevor, autor de 
“A batalha pela Espanha”, o melhor 
livro sobre a Guerra Civil Espa-
nhola. Publicado originalmente 
em 1982, foi lançado no Brasil em 
2006. Fiz a releitura da sua última 
parte no início deste ano.

Para compreender bem a 
face ideológica de Hemingway 
(ou deixar de entendê-la, em 
definitivo), leia-se “Por quem os 
sinos dobram”. Nesse romance, ele 
revela uma admiração pelos pro-
fissionais comunistas sem abrir 

mão de seu liberalismo egoísta. Seu protago-
nista, Robert Jordan, é uma das imagens do 
próprio Hemingway, um jovem americano 
destemido que ama o povo espanhol, sua 
música e as touradas, acreditando na causa 
socialista. Mas, num dos diálogos do livro, 
Jordan pergunta: “Já existiu algum povo 
cujos líderes fossem tão inimigos do próprio 
povo quanto este?”.

nnnnnnnnnn

Na Espanha de hoje - no entanto -, 
ainda é fácil encontrar um comunista real. 
Aqui, ficamos com os virtuais, a exemplo 
dos blogueiros fãs de José Dirceu.

horários rigorosos? Que valessem para os 
outros.

Numa fase da Guerra Civil Espanho-
la, Hemingway - lembrado por Woody 
Allen em “Meia-noite em Paris” - apoiou 
os panfletos comunistas contra os anar-
quistas, mas só defendeu os seus métodos 
porque os achava necessários para vencer 
a guerra. Hemingway era correspondente 
de guerra e, em junho de 1937, foi a Nova 
York para participar do Segundo Con-
gresso de Escritores Norte-Americanos, 
quando falou sobre a responsabilidade dos 
intelectuais na luta antifascista. Lembro 
que Hemingway não era comunista.

- Gosto dos comunistas quando são 
soldados. Quando são sacerdotes odeio-os 
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Paraíba participa do Dia “D” de 
Mobilização contra o Aedes aegypti 

O embaixador da União 
Europeia (UE) no Brasil, 
João Gomes Cravinho, disse 
ontem que o bloco vai libe-
rar 10 milhões de euros para 
custear pesquisas sobre o 
vírus zika. O anúncio foi fei-
to após reunião de cerca de 
duas horas entre 24 embai-
xadores de países-membros 
da UE e o ministro da Saúde 
brasileiro, Marcelo Castro.

“Saímos deste encon-
tro muito mais preparados 
para informar corretamente 
sobre a realidade do zika”, 
disse Cravinho ao destacar 

que a epidemia provocada 
pelo vírus é um fenômeno da 
globalização e que nenhum 
país está isento de registrar 
casos.

Segundo o embaixador, 
o edital para seleção dos 
projetos a serem financiados 
deve ser lançado no dia 15 
de março. Além de institutos 
como a Fundação Oswaldo 
Cruz e o Instituto Butantan, 
ambos brasileiros, universi-
dades e órgãos internacio-
nais também poderão parti-
cipar da disputa. O dinheiro 
será gerenciado pelo progra-
ma de pesquisas da União 
Europeia, denominado Hori-
zonte 2020.

Evento que é promovido
pelo Ministério da Educação 
acontece nesta sexta-feira

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

Algodão colorido representa o 
Brasil em feira têxtil de Paris

genuinamente paraibano

Governo do Estado e Exército vão realizar palestras em escolas da capital e mais 13 cidades

UE vai liberar 10 milhões de euros

A Paraíba participa nes-
ta sexta-feira (19) do Dia “D” 
de Mobilização promovido 
pelo Ministério da Educação 
contra o mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya e 
zika vírus. 

Com a presença de um 
representante do MEC, a Es-
cola Estadual Mestre Sivuca, 
em Mangabeira VIII, reunirá 
centenas de alunos que assis-
tirão palestra proferida por 
oficiais do Exército Brasileiro 
e participarão de atividades 
realizadas por técnicos das 
Secretarias Estaduais da Edu-
cação e da Saúde. No dia 26 de 
fevereiro e 4 de março aconte-
cerão  novas mobilizações. As 
palestras também vão ocorrer 
nas sedes das 14 Regiões de 
Ensino, posteriormente.

Uma reunião na Secreta-
ria da Educação na tarde des-
sa terça-feira (16) traçou os 
detalhes da programação, que 
objetiva conscientizar crianças 
e adolescentes sobre a impor-
tância de prevenir a prolife-
ração do mosquito Aedes ae-
gypti. A reunião foi conduzida 
pela secretária-executiva de 
Administração, Suprimentos 
e Logística, Luciane Alves Cou-
tinho, e a secretária-executiva 

de Gestão Pedagógica, Rozia-
ne Marinho Ribeiro.  Luciane 
Coutinho informou que o pla-
nejamento visa atuar nos mu-
nicípios sedes das 14 Regio-
nais de Ensino. “O objetivo é 
conscientizar todos os alunos 
e seus familiares para que nós 
possamos de fato erradicar 
esse mosquito”, pontuou.

De acordo com a secre-
tária-executiva de Gestão Pe-
dagógica, Roziane Marinho, 
“a importância é mobilizar 
toda a escola, mobilizar os es-
tudantes para esse que é um 
problema social e de saúde e 
que possam contribuir com a 
diminuição dos focos de proli-
feração do mosquito; essa é a 
ideia central”, ressaltou.

As palestras que o Exér-
cito vai proferir ainda te-
rão as datas definidas, mas 
acontecerão em escolas de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Guarabira, Cuité, Patos, 
Itabaiana, Itaporanga, Catolé 
do Rocha, Cajazeiras, Sousa, 
Princesa Isabel Pombal e Ma-
managuape.

O gerente operacional de 
Vigilância Ambiental da Secre-
taria de Estado da Saúde, Ge-
raldo Moreira, ressaltou que a 
secretaria participará das pa-
lestras e distribuirá panfletos 
sobre o zika vírus e o mosquito 
Aedes aegypti, além de expor 
equipamentos relacionados ao 
tema. (Leia mais na Pág 14)

Do interior da Paraíba di-
reto para uma das maiores fei-
ras têxteis do mundo. Assim foi 
a trajetória do algodão colori-
do natural da Paraíba até a fei-
ra Maison D’Exceptions na Pre-
mièri Vision Paris, na França, 
que acontece até amanhã, no 
Parc d’Expositions Paris Nord 
Villepint. As peças expostas 
são produzidas em renda re-
nascença, o macramê e o cap-
tonê, que também integram 
o Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP).

Como único representan-
te do Brasil a participar da feira 
internacional, o algodão colo-
rido foi selecionado através da 
empresa Natural Cotton Color, 
marca de moda sustentável 
com sede em João Pessoa. A es-
colha foi criteriosa, trabalhada 
em cima de conceitos, matéria-
-prima orgânica e artesanato. A 
ideia principal do evento é dar 
acesso direto ao melhor que a 
indústria da moda tem a ofere-
cer, por isso o algodão tem cha-
mado a atenção de fabricantes 
e empresários.

A partir de escolhas de 
fibra para produção de moda, 

a mostra centra-se na diversi-
dade e de câmbio e desenhos 
profissionais para todo o mun-
do. Neste quesito, o Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP), está sendo representa-
do através da renda renascen-
ça, macramê e captonê feitas 
pelas mãos das artesãs Djanete 
Figueiredo e Maria de Fátima, 
dos municípios paraibanos de 
João Pessoa e Monteiro, res-
pectivamente.

“A participação da Paraíba 
se deve ao algodão colorido e a 
empresária visionária da Natu-
ral Cotton Color, Francisca Viei-
ra. Esta é uma oportunidade 
de divulgar nosso artesanato 
e estamos conseguindo cum-
prir nossa missão dada pelo 
governador Ricardo Coutinho. 
Temos todo o incentivo econô-
mico, cultural e social”, revelou 
a gestora do PAP, Lu Maia.

Ela ainda destacou que 
com a Première Vision Paris é 
possível concentrar esforços 
num momento de crise, mas 
de estratégias beneficiando os 
profissionais de base envol-
vidos e até aqueles altamente 
influentes.

De acordo com a gerente 
da empresa, Francisca Vieira, 
além das amostras de arte-
sanato todas as peças da se-
leção de roupas e acessórios 
foram utilizadas na coleção 
Cápsula 2016 da marca. “Va-
mos oferecer produtos arte-
sanais inovadores para gran-
des marcas. É a primeira vez 
que uma empresa brasileira 
é selecionada neste Salão, 
aberto exclusivamente para 
convidados internacionais 
na capital francesa”, comple-
mentou.

A base dos produtos da 
marca Natural Cotton Color é 
o algodão colorido orgânico - 
certificado pelo Instituto Bio-
dinâmico (IBD) - cultivado por 
meio de agricultura familiar no 
Agreste da Paraíba. A pluma 
já nasce colorida, sem uso de 
aditivos ou corantes, com tons 
entre o bege e o marrom. O 
produto é considerado agroe-
cológico porque, segundo pes-
quisas da Embrapa, a produção 
da malha gera economia de 
87,5% de água, se comparada 
à produção de malha comum, 
tingida pela indústria.

Museu Assis 
Chateaubriand 
tem atividades 
suspensas em CG

A administração central 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) decidiu sus-
pender temporariamente o 
funcionamento do Museu As-
sis Chateaubriand (MAC). A 
decisão foi motivada pela ne-
cessidade de redução de cus-
tos. Segundo o reitor Rangel 
Junior, a medida foi de conten-
ção de despesas, para assegu-
rar a manutenção dos serviços 
essenciais da universidade. 

Parcerias com institui-
ções, a exemplo da Funda-
ção Parque Tecnológico (Pa-
qTcPB), serão buscadas pela 
UEPB para garantir a reaber-
tura do MAC, dentro de uma 
nova proposta de gestão que 
otimize a utilização do espaço. 
Outras instituições serão pro-
curadas para apresentação e 
discussão sobre a proposta de 
gestão integrada para o mu-
seu.

Nesse sentido, o reitor irá 
submeter ao Conselho Univer-
sitário (Consuni) uma propos-
ta de contrato de gestão para 
a Fundação Parque Tecnoló-
gico para, a partir daí, formar 
um pool de instituições e em-
presas, de modo a assegurar 
a manutenção da finalidade 
original do museu, ampliando 
para áreas próximas ou asse-
melhadas.

Por ano, o Museu Assis 
Chateaubriand representa 
uma despesa em torno de 
R$ 1,2 milhão para a UEPB. 
Com a suspensão do funcio-
namento do museu, esse valor 
será revertido para o paga-
mento do reajuste do auxílio-
-alimentação e pagamento do 
auxílio -saúde implantado 
para técnicos administrativos 
e docentes, conforme nego-
ciado no ano passado junto às 
categorias para o fim da gre-
ve; bem como os reajustes de 
quantitativo e valores das bol-
sas de assistência estudantil.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB), em parce-
ria com o Centro Formador de 
Recursos Humanos da Paraíba 
(Cefor-RH), deu início, ontem, 
às atividades da terceira e úl-
tima unidade da modalidade 
‘Portas Abertas’ do Curso de 
Especialização em Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde. 
A formação, que acontece no 
auditório do Cefor, segue até 
amanhã.

O ‘Portas Abertas’ tem 
por objetivo dar acesso a téc-
nicos, gestores e conselheiros 
e demais interessados a par-
ticiparem das aulas conhe-
cendo mais sobre a Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde 
e suas várias vertentes. Du-
rante os três dias de evento, 
estão sendo abordados os se-
guintes temas: Valorização do 
Trabalhador no SUS – A Políti-
ca de Humanização e a Saúde 
do Trabalhador; Negociação 
como Instrumento de Gestão 

– A Experiência da Mesa Na-
cional de Negociação Perma-
nente do SUS e Dramatização 
de Situações que Envolvem a 
Negociação do SUS.

“A modalidade ‘Portas 
Abertas’ reflete a visão do cur-
so em ampliar a discussão so-
bre a gestão do trabalho, pois a 
temática não interessa apenas 
ao técnico do setor específico, 
mas a todos trabalhadores do 
SUS. É importante ressaltar 
que o assunto diz respeito di-
retamente ao bem-estar do 
trabalhador, abordando a va-
lorização do trabalho e seus di-
reitos, enquanto pessoa e pro-
fissional inserido no serviço, 
seja na assistência ou na ges-
tão”, explicou a coordenadora 
do Curso de Especialização em 
Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde para o Estado da Pa-
raíba, Tammy Lacerda.

O fonoaudiólogo e mes-
tre em Ciências pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) José 
Marcos da Silva foi o media-

dor da qualificação ontem e, 
na oportunidade, falou sobre 
a valorização do trabalho na 
saúde e a experiência da Mesa 
Nacional de Negociação Per-
manente do SUS. “O Sistema 
Único de Saúde existe há 20 
anos e possui dois grandes en-
traves: a falta de financiamento 
(ainda faltam recursos para o 
SUS) e a formação de gestores 
para o SUS. Uma qualificação 
como esta surge na perspec-
tiva de formar os gestores em 
serviço para atuar de forma 
mais alinhada com os princí-
pios do SUS”, declarou ele. Ain-
da de acordo com José Marcos, 
a aceitação da turma de alunos 
tem sido positiva. “Ouvi relatos 
de que o curso é maravilhoso! 
Os gestores reconhecem que 
os desafios são grandes e mui-
tos percebem que ser gestor na 
saúde é uma tarefa complexa, 
mas estão dispostos a apren-
der e, consequentemente, se-
rem ferramentas para a melho-
ria do SUS”, pontuou.

Convocados aprovados na 
fase intelectual do CFO

para exame psicológico Começa a última etapa 
do curso ‘Portas Abertas’

O Governo do Estado 
convocou os 120 aprovados 
na fase intelectual do Curso 
de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar para realiza-
rem, no próximo dia 28, a 
avaliação psicológica. O exa-
me será realizado no Centro 
de Educação da PM, no bairro 
de Mangabeira, em João Pes-
soa, às 9h. 

A avaliação analisa ques-
tões como aptidões específi-
cas, memória, destreza, den-
tre outras, conforme descreve 
o edital do concurso que pode 
ser acessado na página da 
Polícia Militar www.pm.pb.
gov.br, na parte de concursos 
públicos.

O(a) candidato(a) deverá 
comparecer ao local da prova 
portando caneta esferográfi-
ca azul ou preta, lápis preto nº 
2 e borracha. De acordo com o 
major Cristóvão Lucas, coor-
denador de Comunicação So-
cial da PMPB, os candidatos 

devem observar atentamente 
o horário de apresentação no 
local. “Os candidatos devem 
evitar atraso, devendo chegar 
com antecedência mínima de 
30 minutos”, explicou.

O exame psicológico é 
de caráter eliminatório e tem 
por objetivo avaliar as carac-
terísticas da personalidade 
dos candidatos e sua com-
patibilidade com as aptidões 
inerentes ao exercício do car-
go de oficial da Polícia Militar, 
por meio de testes objetivos, 
específicos e padronizados, 
para atender aos parâmetros 
exigidos.

Os 120 candidatos estão 
concorrendo a 30 vagas, sen-
do 25 para o sexo masculino 
e cinco para o feminino. Após 
concluírem todas as etapas, 
os aprovados dentro do nú-
mero de vagas oferecidas ini-
ciarão o Curso de Formação 
de Oficiais como cadetes, com 
formação de três anos. 

Agricultores de 
MG perderam 
R$ 23 milhões 
com barragem

A Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG) estima um pre-
juízo de R$ 23,2 milhões nas 
195 propriedades rurais mi-
neiras atingidas pela lama de 
rejeitos de mineração da bar-
ragem de Fundão, que rom-
peu no dia 5 de novembro 
em Mariana (MG). Os dados 
fazem parte de um estudo di-
vulgado ontem pela Emater.

O levantamento foi feito 
a partir de visitas técnicas 
entre novembro de 2015 
e janeiro deste ano. Foram 
avaliados os impactos do 
desastre em 95% das pro-
priedades rurais atingidas 
nos municípios mineiros de 
Barra Longa, Mariana, Ponte 
Nova e Rio Doce, onde mora-
vam cerca de 295 pessoas.

Maiana Diniz 
Da Agência Brasil

Foto: Delmer Rodrigues/Secom-PB
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Pianista brasileira 
ganha o Grammy na 
categoria jazz latino

Página 8

FOTOS: Divulgação

Jogando, literalmente, no 
liquidificar uma sonoridade 
eletrônica e instrumental 
nunca vista na capital pes-
soense, o DJ e produtor Chico 
Correa, também conhecido 
como Esmeraldo Marques, 
que atua como músico ele-

trônico, a partir do uso de 
fragmentos sampleados de seus 

trabalhos, remixes e diversas 
fontes sonoras pesquisadas, traz ao 
Café Empório, hoje, as melodias pul-
santes e hipnotizantes do trio Belga 
Coletivo N-trance. A performance, 
que promete trazer além de músicas 
instrumentais com flautas etíopes, 
berimbau e percussões africanas, 
tem início às 21h e entrada gratuita 
ao público. 

Na apresentação, os artistas irão 
apresentar músicas autorais do gru-
po Belga. O convite para que ambas 
as bandas subissem ao palco surgiu 
devido à amizade que existe em Chi-
co e Nathan Daems, integrantes do 
grupo N-trance.

Chico Correa disse que, como 
somos amigos resolvi montar uma 
pequena tour para o N-Trance em 
parceria com músicos locais, da elec-
tronicband. “Já tocamos na Energisa 
e em Natal, fizemos jam session na 
vila do porto e hoje tem nosso show 
no empório”, completou. 

Formanda por Débora Malacar, 
Victorama, Cassiano, Thiago Sombra 

Lucas Silva
Especial para A União

Parceria musical
DJ Chico Correa e grupo belga se apresentam hoje em JP

ViAção Paraíba começa 
hoje com atividades na 
cidade de Coxixola 
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Barraca da Leitura 
resgata a tradição 
de violeiros em Caiçara

e o próprio Chico sua banda tem uma 
sonoridade que passeia por nuances 
do sotaque nordestino, somando-se o 
dub, ragga e influências kraftwerkia-
nas que é na verdade uma banda da 
cidade de Düsseldorf, na Alemanha, 
formada em 1970. Tudo isso resulta 
em uma espécie de Forró Futurista, 
bem aceito em terras Tupiniquins ou 
em festivais europeus. 

Durante sua carreira Chico já 
trabalhou com os artistas Fernanda 
Cabral, Cabruera, Totonho, Chico 
Cesar, Baiana System, Babilak Bah, 

entre outros projetos. Ainda por 
cima já possui trabalhos de música 
eletroacústica e projetos de livre 
improvisação.

Segundo produtor e DJ Chico Cor-
rea, seu som vai muito mais além de 
jazz, músicas eruditas, forró e afins, 
existe uma multi-instrumentalidade 
paraibana por trás de tudo. “Sampler, 
pedais de eco, scratches e programas 
de computador são apenas instru-
mentos a mais que, além de teclados, 
guitarra, baixo e percussão, convivem 
em harmonia caótica, correndo atrás 

n Projeto Jazzyland

n Atrações: Coletivo N-trance e Chico Correa

n Quando: Hoje

n Horário: 21h

n Onde: Café Empório

n Entrada gratuita

Serviço

do groove”, completou Chico.
Em entrevista ao portal Tribuna 

do Norte, o artista disse ainda que 
com sua nova formação foi à vocalis-
ta, Débora Malacar, casou bem com 
a nova proposta do grupo e como 
estão todos da banda estão usando 
a máquina sampler estamos dando 
uma repaginada. “Agora são cinco 
samplers no palco”, completou.  

Já o trio estrangeiro formando 
por Haj Chekhmous, Nathan Daems e 
Falk Schrauwen, faz o público des-
frutar de músicas nunca antes ouvi-
das na capital. Por terem influências 
de sons ancestrais, em flautas etío-
pes, no ritmo sufi junto às percus-
sões africanas e brasileiras, os rapa-
zes trabalham melodias que criam 
um clima imersivo, num universo 
multicultural.

Uma novidade é que, além de 
passar pela Paraíba, o grupo pre-
tende fazer um tour por Aracaju, 
Salvador e demais regiões. Para cada 
lugar passado, o trio pretende fazer 
um show com colaboradores locais, 
isto é, a partir de contatos articu-
lados podem surgir uma nova for-
mação e uma nova sonoridade a ser 
explorada. 

A Chico Correa 
Eletronicband  se 
caracteriza pela 

sonoridade, que inclui 
nuances do sotaque 

nordestino  

O saxofonista e flautista Nathan Daems é um dos integrantes do N-trance 
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Os tambores quentes 
de São Luís

Setenta anos após a sua morte, 
o fantasma de Adolf Hitler volta 
à baila. Seu livro – “Minha Luta” 
(Mein Kampf) – caiu em domínio 
público e é estopim de debates aca-
lorados em vários países. Por aqui, 
foi pego na rede da censura judicial, 
no Estado do Rio.  

A polêmica acontece quando 
se questiona se é correto, ou não, 
publicar o manifesto nazista; se 
isto não disseminaria as ideias de 
ódio, racismo, de uma “ideologia 
universal” (Weltanschauung) e do 
“espaço vital” (Lebensraum), que 
pretenderam ser embasamentos 
teóricos para justificar o extermí-
nio de milhões e milhões de judeus, 
homossexuais, ciganos, pessoas com 
deficiência, eslavos e outros povos 
tidos como inferiores pela concep-
ção totalitária do nazismo.

O caminho da proibição, da 
censura, é absurdo. Nunca deu certo 
em época alguma, em lugar algum 
do mundo. Quem a ele se contrapõe 
argumenta, com razão, que a me-
lhor maneira de combater as ideias 
pregadas por Hitler é debatê-las. 
Assim pensa a ministra da Educação 
da Alemanha, Johanna Wanka, que 
recomendou os estudos do “Mein 
Kampf” nas escolas. 

Queiramos ou não, Hitler é 
história, seu manifesto também. As 
ideias contidas em seu panfleto estão 
descritas em várias obras e o “Minha 
Luta” está disponível na internet, po-

dendo ser acessado por qualquer um. 
Ora, se somos contra a censura e se já 
há esse acesso na Web, como enfren-
tar as ideias malignas do nazismo 
sem se estabelecer o confronto pela 
via do debate?  

O mais saudável é a publicação 
do livro de Hitler, preferencialmente 
acompanhado por esclarecimentos 
sobre a barbárie em que resultou o 
ideário nazista. Importa trazer o “Mi-
nha Luta” à luz do dia, como pretende 
fazer a editora Geração com uma 
edição que publicará o texto original 
do manifesto hitlerista acompanhado 
de mais de 300 comentários. Isto não 
nada tem a ver com incitação ao ódio, 
como, infelizmente, entendeu um juiz 
do Rio de Janeiro ao proibir a publi-
cação do livro. 

O debate sobre publicar ou não a 
obra de Hitler também remete a ou-
tra discussão, tão ou mais importan-
te, pertinentemente abordada pelo 
professor da Unicamp Leandro Kar-
nal: “O problema é decidir, algo que 
era discutido por Benjamin Franklin 
no século XVIII, quem seria a pessoa 
capaz de selecionar o que o mundo 
deve ler. Quem seria o ser acima dos 
dramas humanos e mesquinharias da 
nossa espécie”?

Por aí se retrocede aos tempos 
do censor, “o legislador de preconcei-
tos, defensor da baixeza e da medio-
cridade, ou melhor, da vulgaridade”, 
para citar a brilhante descrição de 
Orson Welles, em um artigo de 1952.

A humanidade já enfrentou esse 
dilema em muitos momentos de sua 
história. Na Idade Média o saber, 
o monopólio da leitura, estava nos 
mosteiros, como descreveu Humber-
to Eco em “O Nome da Rosa”.

Nos Estados Unidos deste século 
XXI, pasme-se, um grupo de estu-
dantes universitários reivindica que 
determinados livros da literatura, 
clássicos que constam dos programas 
curriculares, tenham uma advertên-
cia na capa, por representar “perigo” 
para o “bem-estar moral”. Um desses 
livros perigosos, “Metamorfoses”, do 
poeta Ovídio, foi publicado em latim 
no ano 8 D.C.. Ovídio era contemporâ-
neo de Horácio, Virgílio e do impera-
dor Augusto. 

Os tutores do que deve ou não 
ser lido estão em toda parte. Aqui 
no Brasil, recentemente, Monteiro 
Lobato quase foi esvurmado do 
currículo escolar porque alguns 
“educadores” esquerdopatas en-
tendiam que sua obra estimulava o 
racismo.

Quanto ao espectro de Hitler, 
ainda que seja pouquíssimo prová-
vel que nos dias de hoje seu ideá-
rio totalitário empolgue a maioria 
de um povo, o melhor é conhecê-lo 
e não escondê-lo.

Mas, o que está mesmo em jogo 
é um valor do qual não se pode abrir 
mão: o livre circular das ideias. Que o 
“Mein Kampf” seja publicado, debati-
do. E seu ideário, combatido.

O Instituto Fecomércio de 
Pesquisas Econômicas e Sociais da 
Paraíba (IFEP) lançou a edição 2016 
da Pesquisa Anual do Desempenho do 
Turismo na Região Metropolitana de 
João Pessoa. Os dados são positivos já 
que 94,93% das pessoas que visitam a 
nossa capital pretendem voltar, apesar 
da expectativa do turista após conhe-
cer a nossa capital no ano passado ter 
caído de 70,15%para 61,60%. 

Os dados foram apresentados 
pela Fecomércio PB, durante a reunião 
da Câmara Empresarial do Turismo, 
realizada na última sexta (12) no 
Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo 
Branco.

Segundo o presidente da Feco-
mércio PB, Marconi Medeiros os dados 
servirão de subsídios para que gesto-
res, empresários e pessoas que atuam 
diretamente com a atividade turística da Região Metropolita-
na de João Pessoa possam definir políticas que fortaleçam o 
mercado turístico.

A iniciativa também visa contribuir para a tomada de 
decisões dos agentes públicos e privados no tocante à orga-
nização, planejamento e viabilização das atividades do trade 
turístico da região.

A pesquisa realizada nos meses de dezembro de 2015 
e janeiro de 2016 na Região Metropolitana de João Pessoa, 
período em que ocorrem as maiores concentrações de visi-
tantes, aponta que a maior parte dos turistas que nos visitam 
é do sexo feminino (51,15), e a maior faixa etária entre 26 a 
35 anos.

Em relação à procedência, a grande maioria ainda é dos 
estados vizinhos Pernambuco e Rio Grande do Norte, colo-
cando o Nordeste em primeiro lugar (48,85%) seguido do 
Sudeste (32,72%), com destaque para a cidade de São Paulo 
(52,11%). 

No tocante aos turistas estrangeiros, o número continua 
muito baixo, 1,54% apesar de João Pessoa está bem próxima 
dos aeroportos de Recife e Natal, mas é que o Castro Pinto 
ainda não recebe nenhum voo internacional. A tentativa de 
trazer o voo da TAG, Linhas Aéreas de Cabo Verde, foi adiada 
e não há previsão de vinda de nenhum voo internacional no 
momento, nem mesmo os fretados.

O avião continua sendo o meio de transporte mais utili-
zado pelos turistas que chegam à capital (48,9%), seguido de 
ônibus interestadual e intermunicipal (29,49%) e automóvel 
particular (15,05%). A casa de amigos/parentes ainda é o 
meio de hospedagem mais utilizado (44,39%), seguido de 
hotel (28,42%). 

O principal objetivo da viagem continua sendo o turismo 

O espectro do Mein Kampf 

Por onde começar? São tantas cenas...São tan-
tos sons...Mas por algum ponto tenho de começar. 

Vamos lá! ”

Cuba sempre foi um ponto fugidio e brilhante no 
meu mapa mental, no mapa do meu sonho, no mapa oní-
rico de meus contemporâneos: a Ilha de Che e de Fidel... 
esses revolucionários loucos que iluminaram a noite 
escura de nossas almas nos anos de repressão da ditadu-
ra militar. O Davi que ousou desafiar o gigante Golias do 
Norte. Naqueles anos, ir a Cuba era um sonho inatingível: 
os nossos passaportes não eram válidos para Cuba. Cuba, 
bloqueada pelos US e consequentemente por todos os 
seus aliados. Isso nos remete diretamente ao histórico 
bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Ficaram 
pois os cubanos à mercê de seus únicos aliados: a URSS. 
Mas, aos poucos, a bruma foi se dissipando e agora pode-
mos ir a Cuba, visitar Cuba, fazer turismo em Cuba. Tenho 
muitos amigos que já foram lá. E amaram o que viram.

A nossa volta a Cuba se deu pela via da música. 
Primeiro foi Caetano quem cantou: “Mamãe, eu quero ir a 
Cuba, quero ver a vida lá.”...”

Os artistas. Sempre os artistas. Os embaixadores da 
cultura.  Depois Caetano nos levou a passear por “Mi Co-
codrilo Verde” e seus ritmos. Tive mesmo a curiosidade 
de confirmar no mapa que o contorno de laislade  Cuba 
lembrava mesmo a silhueta de um crocodilo.

Mas Cuba nos chegou viva e real através das cenas e 
dos sons do filme que Wim Wenders produziu a partir da 
pesquisa musical de RyCooder com os velhos integrantes 
do Buena Vista Social Club, filme que assisti na compa-
nhia do amigo Petrônio Souto, um grande conhecedor da 
música e mistérios da Isla. Para muitos de nós foi uma 
revelação. Para mim, nem tanto, que cresci ouvindo todos 
aqueles mambos, boleros e guarânias, muito populares 
nos anos 1950 e 1960 nos bailes de Campina Grande, 
PB. Mas foi muito bom constatar, mesmo de longe, que o 
embargo não tinha alquebrado a alma daquele povo tão 
rico em música e tradições.

Tudo isso me voltou de chofre no último Carnaval 
que passei na Ilha de São Luís do Maranhão. A mesma 
mistura de raças, ritmos, culturas. E tudo embalado pela 
leitura do romance “A neblina do passado” do cubano 
Leonardo Padura, um presente da amiga Analu Toledo, a 
quem ofereço este texto, e também às companheiras de 
Carnaval Bia Fernandes e Zezita Azevedo. Dessa vez, foi a 
literatura e não a música que me aproximou de Cuba.

A Ilha de São Luís, a capital do Maranhão, é a úni-
ca cidade brasileira fundada por franceses, em 1612, 
homenageando o rei Luís XIII de França, tendo sido 
posteriormente colonizada pelos portugueses e invadida 
pelos holandeses em 1641. Estes últimos já haviam in-
vadido Salvador, Recife e Olinda. Atualmente, seu centro 
histórico revela uma cidade muito antiga e rica em sua 
arquitetura, hoje devastada pelo tempo e pelo descaso de 
seus (des) cuidadores. A hera do tempo invade seus casa-
rões, dissolvendo suas paredes, tetos, descascando seus 
azulejos centenários...muitos, com certeza, já ornando 
os casarões reluzentes dos novos ricos que, certamente 
desprezam aqueles bairros dilapidados e povoados pelos 
descendentes dos açorianos que lá aportaram em 1620 
para se tornarem  mão de obra na lavoura. E na mudança 
para a outra margem da Ilha, foram transportando suas 
riquezas históricas, como é o caso dos canhões que vigia-
vam a entrada de Ilha. Até hoje os ilhéus sentem falta dos 
seus históricos guardiões.

O Carnaval de São Luís me trouxe toda essa histó-
ria à mente: a mistura de raças e ritmos, a comida, as 
belezas que desfilavam diante nós nos cortejos dos tam-
bores de crioula, nas barraquinhas de quitutes, princi-
palmente as comidinhas da Lalá, deliciosas.  Os turistas 
com que cruzamos também acrescentaram um toque 
especial à nossa experiência cultural, como é o caso da 
baiana Regina e da sua amiga, a fotógrafa Vera, que tudo 
fotografava, registrava. E as lendas, como a da malvada 
Ana Jansen que, até hoje assombra as noites de são Luís 
com sua carruagem fantasma.

Foram tantas coisas que eu, minhas companheiras 
de viagem, Albiege Fernandes e Zezita Azevedo assisti-
mos e aprendemos, que este espaço é curto para regis-
trar. E tem as lendas da Ilha, que Bia trouxe à tona e nos 
levou a visitar alguns dos lugares pitorescos da cidade.

Outra cena encantadora foi encontrarmos em várias 
encruzilhadas da cidade, os brincantes agachados, “es-
quentando seus tambores” à beira de uma fogueirinha 
acesa: “Brasil, esquentai vossos pandeiros...”. 

Um ponto negativo, (nada é perfeito) com certeza 
uma lição deformante aprendida das gerações sucessivas 
de governantes corruptos, foi o golpe que sofremos por 
parte dos administradores do catamarã que faz o per-
curso de ida e volta da Ilha para Alcântara, um passeio 
que ansiávamos por fazer. Venderam-nos bilhetes numa 
embarcação superlotada e a guarda costeira nos obri-
gou a descer. Éramos o superávit. E assim, ficamos sem 
conhecer Alcântara. Fica para outra vez, quem sabe, em 
junho, para conhecer o Bumba Boi, uma das festas mais 
bonitas do Brasil, todos dizem.

Mais de 90% dos turistas pretendem voltar à PB

Artigo Hubert Alquéres vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL).
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de lazer (58,99%), seguido pela visita a familiares e amigos 
(24,88%) e as praias continuam sendo a razão principal da 
escolha de João Pessoa. 

Os cinco pontos turísticos mais visitados são: Mercado 
de Artesanato Paraibano (52,29%), Tropical Hotel Tambaú 
(50,82%), Estação Cabo Branco- Ciência, Cultura e Artes 
(49,36%), Farol do Cabo Branco (46,07%) e pôr do sol de 
Jacaré (43,51%). O Centro de Convenções Poeta Ronaldo 
Cunha Lima que foi concluído recentemente já desponta em 
sexto lugar. 

Como pontos positivos citados pelos turistas estão: 
as praias, receptividade do povo paraibano, o passeio na 
calçadinha da orla de Tambaú e Cabo Branco, o pôr do sol de 
Jacaré, artesanato, e gastronomia.

Questionados sobre os pontos negativos, o primeiro 
lugar ficou com a falta de placas de sinalização na rodovia 
Abelardo Jurema (PB 008) para chegar às praias do Litoral 
Sul (21,9%), seguido por falta de lixeiras e limpezas e maior 
policiamento nas praias do Litoral Sul, pontos turísticos e 
orla de João Pessoa.

Ainda na lista de pontos negativos, está o Aeroporto 
Internacional Castro Pinto na Grande João Pessoa, citado 
diversas vezes com os itens como falta de plataforma de em-
barque e desembarque no aeroporto para proteger o turista 
da chuva, falta de internet/wifi para os usuários, escuridão 
no viaduto e rodovia de acesso ao aeroporto, falta de mapas 
e material no centro de informações, poucos voos diretos 
para João Pessoa e a maioria na madrugada e preços eleva-
dos das corridas de táxi do aeroporto.

Esta pesquisa que já se realiza em sua décima primeira 
edição, é fator primordial para as ações visando o turismo 
não só da Região Metropolitana mas de todo o Estado.
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Roteiro

Cinema

Granja Santana

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 
Val Fonseca

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Em qualquer cidade do mundo, grande, média 
ou pequena há lugares que são por si mesmos uma 
referência cultural, acenam para a memória identitá-
ria, histórica. Esses lugares, “Lugares de memória” - a 
expressão é de Pierre Nora: Les Lieux de Mémoire - 
podem ser tanto um sítio histórico importante, como 
também uma fazenda. São lugares preservados pela 
população local, pois ela sente a necessidade de sal-
vaguardar os lugares de memória

De certa forma, o(s) lugar(es) de memória são 
bens patrimoniais, estão inseridos num espaço onde 
houve acontecimentos relevantes que marcaram uma 
época.

No caso em pauta, temos a antiga Granja, locali-
zada no bairro de Miramar, que serviu (e serve ainda) 
de residência oficial para muitos governadores do Es-
tado da Paraíba. Nela residiram João Agripino, Ernâ-
ni Sátiro, Ivan Bichara, Tarcísio Burity, Wilson Braga, 
Ronaldo Cunha Lima, Cícero Lucena, Antônio Mariz, 
Cássio Cunha Lima, José Maranhão e Ricardo Couti-
nho. Quase todos esses homens públicos participa-
ram ativamente da nossa história política e social, da 
ditadura à redemocratização.

Como se sabe, a Granja Santana tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Es-
tado da Paraíba, em 2010, foi palco de muitos encon-
tros políticos que, decerta forma, decidiram o rumo 
da Paraíba. Só por ter sido residência oficial de políti-
cos importantes ela tem aura - detém aquela força de 
certos e determinados lugares singulares.

Assim, ela faz parte já da nossa memória histórica 
e política. A Granja Santana tornou-se um “Documen-
to /Monumento” (Le Goff, História e memória, 1996). 
O solar onde o presidente João Pessoa viveu apenas 
alguns meses, na Praça da Independência também é 
“Documento /Monumento”.

Muito semelhante à Granja Santana é a Granja 
do Torto, em Brasília: um “Documento /Monumen-
to” vivo que conta parte da história política brasilei-
ra. Serviu de morada para ex-presidentes como João 
Goulart e tantos outros. Hoje é a residência da presi-
dente Dilma Rousseff. Na Granja Dilma recebe esta-
distas estrangeiros e faz algumas reuniões ministe-
riais importantes.

Sabe-se que os lugares de memória não devem 
ser avaliados apenas pelas suas características ar-
quitetônicas originais, isto é, os imóveis que estão no 
entorno e o seu estilo - o que define o seu reconheci-
mento é a ação histórica que se desenvolveu na área, 
pois também devemos preservar o “Documento /Mo-
numento” - a memória do lugar.
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O projeto ViAção Paraíba inicia hoje as 
atividades do ano pela cidade de Coxixola

Lugar em destaque

O projeto ViAção Paraíba começa as 
atividades de 2016 a partir de hoje, com 
o minicurso “Aprendendo a Ler Imagens 
em Movimento”, que será ministrado 
pelo cineasta Torquato Joel na Escola Es-
tadual de Ensino Infantil Manoel Hono-
rato Sobrinho, na cidade de Coxixola, até 
esta sexta-feira, sempre das 14h às 17h. 
Haverá, também, exibição de filmes. De-
pois, essa atividade vai ocorrer, entre 4 e 
6 de março, em São José dos Cordeiros, 
município também localizado na região 
Cariri. 

“A novidade do projeto, nesse ano, é 
que prevalecerá a exibição de filmes de 
paraibanos premiados que saíram do 
próprio projeto e do Laboratório de Ro-
teiros”, disse para o jornal A União Tor-
quato Joel, referindo-se ao ViAção Paraí-
ba, que conta com o patrocínio do Fundo 
de Incentivo à Cultura (FIC) Augusto dos 
Anjos, do Governo do Estado. O projeto 
- cujo objetivo é despertar o olhar cine-
matográfico entre jovens estudantes de 
pequenas cidades do interior e fomentar 
a produção e circulação local do audiovi-
sual paraibano.- ainda passará, em mar-
ço, pelas cidades de Lucena (dias 18, 19 
e 20) e Sossego (28, 29 e 30). 

Durante o minicurso, os alunos terão 
a oportunidade de aprender com Torqua-
to Joel noções básicas sobre cinema, vídeo 
e televisão, além de elementos para for-
mação estética do olhar. E, à noite, a partir 
das 20h, acontecerá uma mostra de cur-
tas-metragens paraibanos, dos quais al-
guns produzidos por ex-alunos do ViAção 
Paraíba, seguido, às 21h, de debate.

Carlos Alberto Azevedo
carolusazevedo@hotmail.comGuilherme Cabral 

guipb_jornalista@hotmail.com

 

Teatro Severino Cabral divulga nomes 
escolhidos para exporem em Galeria

Seis artistas foram selecionados para realizarem exposições 
na Galeria de Artes Irene Medeiros, no Teatro Municipal Severino 
Cabral, em Campina Grande. As mostras entrarão em cartaz em 
março, prolongando-se até o próximo mês de novembro, com 
visitação do público ocorrendo de segunda a sábado, das 8h às 
21h. Os escolhidos - divulgados, ontem, pela Secretaria de Cultura 
do Município - são os seguintes: Thais Samara Castro, com “Expor 
Arte”; Emanuelly Assuéria (“Intactile”); Erik Kleiver (“Sendo o farol 
e o perdido); Carmen Sheilla (mostra de artes do Curso de Desenho 
e Pintura em Tela do Centro Cultural Lourdes Ramalho); Natália 
Damião (“Maleus Maleficarum”); Emanuel Tadeu (“Em Si Clopédia”); 
Alessandra Cunha (“Avulsas Inoportunas”) e Juçara Aires, com 
“Retalhos Culturais”. 

Artes Visuais

No minicurso do projeto, os alunos aprendem noções sobre vídeo e televisão 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Dura-
ção:107 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Tim Miller. Com Ryan Reynolds, Morena Baccarin 
e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a história de 
um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que é 
diagnosticado com câncer em estado terminal, 
porém encontra uma possibilidade de cura em 
uma sinistra experiência científica. Recuperado, 
com poderes e um incomum senso de humor, 
ele torna-se Deadpool e busca vingança contra 
o homem que destruiu sua vida. CinEspaço3: 
14h40, 17h, 19h30 (DUB) e 21h40 (LEG). 
Manaíra6: 13h, 15h40, 18h05 e 20h45 (LEG). 
Manaíra9: 14h30, 19h30 (DUB) e 17h, 22h15 
(LEG).Manaíra10:13h30, 16h05, 18h40 e 21h30 
(LEG). Mangabeira1: 12h45, 15h15,20h15, 
22h45 (DUB) e 17h45  (LEG). Tambiá4: 14h20, 
16h30, 18h10 e 20h50 (DUB). 

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: 
Comédia. Duração: 110 min. Clássificação: 14 
anos. Direção: Roberto Santucci. Com Rodrigo 
Sant’anna, CArol Castro e Stepan Nercessian. 
Sinopse: O longa fala de Denílson, um simples 
camelô do subúrbio, mas sua vida muda 
quando seu até então desconhecido pai 
biológico morre, deixando para ele toda o 
seu legado milionário. Junto com a fortuna, 
porém, Denílson herda também a família 
insatisfeita e endividada do falecido, que fará 
de tudo para colocar as mãos nessa herança. 
CinEspaço1: 14h20, 16h50, 19h10 e 21h20. 
Manaíra2: 14h15, 16h40, 19h05 e 21h45. 
Manaíra7:13h40, 16h15, 18h40 e 21h20. Man-

gabeira3: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Tambiá6: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. 
Duração: 156 min. Classificação: 16 anos. 
Direção:Alejandro González Iñarritu. Com Leo-
nado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall Gleeson. 
Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste 
americano disposto a ganhar dinheiro caçando. 
Atacado por um urso, fica seriamente ferido e é 
abandonado à própria sorte pelo parceiro John 
Fitzgerald, que ainda rouba seus pertences. 
Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass 
consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada 
em busca de vingança.
CinEspaço4: 14h30, 17h40 e 20h50 (LEG). 
Manaíra1: 21h55 (LEG). Manaíra11: 14h, 17h30 
e 20h50 (LEG). Mangabeira5: 13h, 16h15 
(DUB) e 19h30 (LEG). Tambiá2: 14h30, 17h30 
e 20h30 (DUB).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: Livre. 
Direção: Alexandre Avancini. Com Guilherme 
Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela 
homônima da Rede Record, um dos maiores 
fenômenos de audiência dos últimos tempos 
da televisão brasileira. A épica e emocionante 
saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará 
cenas inéditas e um final diferente do vei-

culado na televisão. CinEspaço2: 14h, 16h30, 
19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 16h, 18h45 
e 21h35. Manaíra4: 12h45,15h30, 18h15 e 
21h. Manaíra5: 13h45,16h30, 19h15, e 22h. 
Mangabeira 4: 15h45, 18h15 e 21h. Tambiá5: 
14h, 16h15, 18h30 e 20h45. 

A 5ª ONDA (EUA 2016). Gênero: Ficcção Ciêntifica. 
Classificação: 14 anos. Direção: J Blakeson. Com 
Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe. 
Sinopse: A aventura se passa quando a Terra 
é repentinamente sofre uma série de ataques 
alienígenas. Na primeira onda de ataques, um 
pulso eletromagnético retira a eletricidade 
do planeta. Na segunda onda, um tsunami 
gigantesco mata 40% da população. Na terceira 
onda, os pássaros passam a transmitir um vírus 
que mata 97% das pessoas que resistiram aos 
ataques anteriores. Na quarta onda, os próprios 
alienígenas se infiltram entre os humanos 
restantes, espalhando a dúvida entre todos. 
Com a proximidade cada vez maior da quinta 
onda, que promete exterminar de vez a raça 
humana, a adolescente Cassie Sullivan (Chloe 
Grace Moretz) precisa proteger seu irmão mais 
novo e descobrir em quem pode confiar. Manaí-
ra8: 22h10 (LEG). Mangabeira2: 21h45  (DUB). 
Tambiá3: 16h (DUB). 

PAI EM DOSE DUPLA (EUA 2015). Gênero: Comêdia. 
Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg e 
Linda Cardellini. Sinopse: O longa conta a história 
de Brad (Will Ferrell) um executivo em uma 

rádio e se esforça para ser o melhor padrasto 
possível para os dois filhos de sua namorada, 
Sarah (Linda Cardellini). Mas eis que Dusty 
(Mark Wahlberg), o desbocado pai das crianças, 
reaparece e começa a disputar com ele a atenção 
e o amor dos pimpolhos. Manaíra1: 17h15 e 
19h30. Mangabeira2:16h45 (DUB). Tambía3: 
14h15 e 20h30 (DUB). 

CAÇADORES DE EMOÇÃO: ALÉM DO LIMITE (EUA 
2016). Gênero: Ação. Duração: 114 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Ericson Core. 
Com Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Wins-
tone. Sinopse: Um jovem agente do FBI (Luke 
Bracey) tem como missão se infiltrar em meio 
a atletas de esportes radicais, suspeitos de 
cometerem uma série de roubos nunca vistos 
até então. Não demora muito para que ele se 
aproxime de Bodhi (Édgar Ramirez), o líder do 
grupo, e conquiste sua confiança. Manaíra8: 
19h40 (LEG). Mangabeira2: 19h15 (DUB). 
Tambiá3: 18h10 (DUB)

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME 
(EUA 2015) Gênero: Animação. Duração: 88 
min. Classificação: Livre. Direção: Steve Martino. 
Com NoahSchnapp, Bill Melendez e Francesca 
Capaldi. Sinopse: A animação é baseada nos 
quadrinhos do cartunista norte-americano 
Charles M. Schulz. A série, conhecida no Brasil 
como Minduim, acompanha as aventuras de 
Charlie Brown, Snoopy e sua turma. Manaíra 8: 
14h15 (DUB). Mangabeira 4/3D: 13h30 (DUB).
Tambiá 1: 16h15 (DUB). 

“São apenas três dias. É muito pou-
co tempo para realizar um filme, de fato. 
As oficinas servem como um ponto de 
partida, uma semente, com a perspectiva 
que algumas delas brotem. Não é difícil 
ver, depois que a gente vai embora da ci-
dade, os próprios alunos se mobilizarem 
para fazer pequenos filmes com o próprio 
celular, por exemplo. Quando vejo isso, 
percebo que vencemos”, disse o cineasta 
Torquato Joel, um dos idealizadores do 
ViAção Paraíba.

Desde 2006, o ViAção Paraíba já le-
vou suas oficinas para mais de 20 cida-
des no Estado, a exemplo de Conceição, 
Nazarezinho, Coremas, Princesa Isabel, 
Patos, Congo, Picuí, Cuité, Nova Floresta, 
Rio Tinto, Pocinhos e Dona Inês. O surgi-
mento de realizadores, cineclubes, eventos 
nas cidades onde o ViAção atuou atestam 
os resultados alcançados. Prova disso é o 
5º Festival de Cinema Curta Coremas (Co-
remas/PB), o 7º Festival de Cinema Cine 

Congo (Congo/PB), ambos realizados por 
ex-alunos do Projeto ViAção Paraíba. O ci-
neasta Kennel Rógis, diretor do curta-me-
tragem Sophia, premiado nacionalmente, 
participou da edição de 2011 e, a partir 
dali, teve sua trajetória completamente 
modificada.

Outro fruto oriundo do ViAção é a 
expressiva produção de filmes realiza-
dos por ex-alunos, produções essas que 
vêm se destacando em âmbito nacional,  
participando de importantes festivais e 
recebendo prêmios. Nesse sentido, um 
exemplo, dentre vários, é o filme “Ilha”, do 
ex-aluno Ismael Moura, de Cuité (cidade 
onde o ViaAção foi realizado em 2010), 
que recebeu mais de 40 prêmios pelo 
Brasil, incluindo melhor filme no Festival 
Primeiro Plano (MG). Outra produção é  
“Malha”, curta de outro ex-aluno, Paulo 
Roberto, que ganhou destaque durante 
2015, ano em que ganhou diversas pre-
miações. 
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Diversidade

Uma manifestação cul-
tural que não aconte-
cia há mais de duas 
décadas, em Caiçara, 
localizada na região 
do Brejo da Paraíba. 

No intuito de resgatar essa tradição, o 
Grupo Atitude - uma organização não-
governamental que atua no próprio 
Município, onde também foi criada - 
comemorou, no último sábado, os 10 
meses do projeto “Barraca da Leitu-
ra”, promovendo - a convite - a apre-
sentação dos violeiros Antônio Costa 
e Sebastião Marinho na feira livre da 
cidade. Na ocasião, ambos cantadores 
aproveitaram o tema do Aedes aegypti 
para reforçar, ao público, a necessidade 
de medidas preventivas para combater 
o mosquito, transmissor da dengue, 
chikungunia e da zica, o qual pode con-
tribuir para a microcefalia.   

“Os repentes versaram sobre os 
mais variados temas, com destaque 
para a importância da leitura e o com-
bate ao mosquito Aedes aegypti, tendo 
em vista que, no último sábado, foi o 
dia nacional de mobilização contra as 
epidemias transmitidas pelo inseto”, 
disse para o jornal A União o profes-
sor Jocelino Tomaz, coordenador - e 
também criador - do Grupo Atitude, 
fundado há uma década e que, pela 
participação de voluntários, desenvol-
ve projetos educacionais e culturais na 
cidade, mantendo, por exemplo, três 
bibliotecas comunitárias. Ações que le-
varam a ONG a conquistar três premia-
ções nacionais, das quais se destaca o 
Vivaleitura e que vem levando Caiçara 
a ser conhecida como a “Cidade da Lei-
tura”. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Tradição resgatada
Grupo Atitude promove apresentação de violeiros em feira de Caiçara 
para preservar manifestação e ressaltar combate ao Aedes aegypti

FoTos: Divulgação

Os violeiros 
Antônio Costa e 

Sebastião Marinho  
no momento em que 

se apresentavam  na 
Barraca da Leitura  

De acordo com Jocelino Tomaz, 
o projeto da barraca/biblioteca na 
feira livre completou 10 meses. Ao 
longo desse período, realizou 750 
empréstimos e cadastrou 165 leito-
res. “Para marcar a data, o Grupo Ati-
tude convidou os violeiros Antônio 
Costa e Sebastião Marinho para uma 

apresentação que resgatou uma tra-
dição cultural que deve ser preserva-
da. Essa ação serve de exemplo para 
que não se deixe morrer a tradição 
dos violeiros”, disse ele.

A barraca é uma espécie de bi-
blioteca itinerante, que realiza em-
préstimos semanalmente, em meio 

ao burburinho normal - natural - da 
feira livre de Caiçara. “A barraca 
também renovou seu acervo de li-
teratura de cordel com vários títu-
los clássicos, inclusive coleção de 
Leandro Gomes de Barros, um dos 
maiores nomes do gênero. Como a 
experiência deu certo, em breve, 

outras atrações culturais devem se 
apresentar na feira”, comentou Jo-
celino Tomaz, que também espera 
que outras cidades também sigam o 
exemplo do Grupo Atitude, levando 
mais cultura para as feiras, e con-
tando que as pessoas prestigiem a 
iniciativa. 

Da Agência Brasil

A pianista e cantora brasileira Eliane Elias 
ganhou o Grammy com o álbum Made in Brazil, 
considerado o melhor na categoria jazz latino. 
Lançado em 31 de março de 2015, o álbum é o 
24º da artista – primeiro gravado no Brasil – que 
se mudou para os Estados Unidos em 1981. 

 “Estou tão feliz de compartilhar com vocês, 
meus queridos amigos, que Made in Brazil aca-

Pianista Eliane Elias ganha o 
prêmio na categoria jazz latino

GrAmmy 2016

“A primeira etapa do projeto foi 
a apresentação do repertório. A se-
gunda foi a montagem do espetácu-
lo ‘Memória de um Cão’. Já a terceira 
e última é, exatamente, um debate 
sobre a obra de Brecht”, revelou o 
diretor e dramaturgo Márcio Marcia-
no que, em entrevista para A União, 
falou sobre a realização, a partir das 
18h de hoje, na Casa Amarela, loca-
lizada na Rua Amaro Coutinho, no 
bairro  Varadouro, em João Pessoa, 
do seminário “Uma anatomia da per-
versão – o elemento associal na obra 
de Bertolt Brecht’”, dentro do projeto 
‘Figurações Brasileiras’, patrocinado 
pela Petrobras. Em torno disso, cen-
trados na obra do poeta e encenador 
alemão, os integrantes do Coletivo de 
Teatro Alfenim iniciam uma série de 
discussões que segue até esta sexta, 
fechando o ciclo de três etapas. A ati-
vidade é aberta ao público.

Nesse último estágio do pro-
jeto, especialistas da área teatral 
como José Antônio Pasta e José Fer-
nando de Azevedo são alguns dos 
convidados especiais para fazer 
parte do bate-papo com o público, 
além de contar com a participação 
de atores já participantes de outras 
etapas do projeto que é patrocinado 
pela Petrobras. 

O público interessado em parti-
cipar, irá se reunir com o Coletivo Al-
fenim para debater sobre a temática 
“Forma-mercadoria, nazismo e exí-
lio: três faces da perversão na obra 
de Bertolt Brecht”. Fora o tema prin-

cipal, o grupo teatral focará também 
no estudo da peça inacabada ‘Deca-
dência do Egoísta Johann Fatzer’. O 
estudo da peça servirá para que no 
segundo semestre do ano os atores 
participantes da atividade possam 
fazer uma releitura da peça.

Segundo o diretor Márcio Mar-
ciano, o processo de construção da 
peça é feito de curto a longo prazo 
e sua montagem de fato só começa-
rá a partir do segundo semestre do 
ano. “É provável que o nome da peça 
seja Desertores, mas não definimos 
nada.”, completou Márcio.

O pontapé inicial para o proje-
to surgiu através dos estudos nas 
obras de Brecht. Com seus trabalhos 
artísticos e teóricos, Bertolt Brecht, 
continua a influenciar o teatro con-
temporâneo. Por terem linhas de 
pensamentos semelhantes das de 
Brecht, os atores do Coletivo Alfinim 
recorrem a seus ensinamentos. 

Márcio Marciano disse ainda 
que, além do grupo ter pensamen-
tos quase que semelhantes com o de 
Brecht, o assunto do fragmento ina-
cabado que o coletivo está fazendo 
estudos possui um teor muito atual. 
Por outro lado, ele traz em se um 
experimentalismo. “É esse experi-
mentalismo que está nos atraindo”, 
ressaltou o diretor.

Logo após a abertura oficial, José 
Fernando de Azevedo, diretor do gru-
po Teatro de Narradores de São Pau-
lo, e Fran Teixeira, diretora do Teatro 
Máquina, de Fortaleza, se reúnem a 
mesa para conversar sobre estraté-
gias de abordagem do material Fat-
zer – relato de duas experiências. 

Alfenim inicia, hoje, estudo 
sobre peça de Bertolt Brecht   

seminário

Lucas Silva
Especial para A União

FoTo: Reprodução/Internet

A artista levou a premiação com o álbum Made in Brazil  

bou de ganhar o Grammy de melhor álbum la-
tino de jazz do ano. Obrigado por todo apoio “, 
disse a artista em sua conta no Facebook. Eliane 
estava no Brasil, durante a cerimônia, e foi re-
presentada por sua filha Amanda.

O Grammy 2016 foi marcado por homena-
gens a lendas musicais que faleceram recente-
mente. Lady Gaga fez uma apresentação em 
homenagem ao artista de rock David Bowie, 
morto em janeiro deste ano, enquanto Jackson 
Browne prestou homenagem ao ex-integran-
te da banda Eagles Glenn Frey, que morreu 
há menos de um mês.Já a cantora pop Tay-
lor Swift foi a grande vencedora da 58ª edi-
ção do Grammy, em Los Angeles. O disco 1989 
foi eleito o álbum do ano dos Estados Unidos 
e, com o prêmio, a artista se torna a primeira 
mulher a vencer o principal prêmio do evento 
por duas vezes – em 2010, com o álbum Fear-
less. O álbum já vendeu seis milhões de cópias 
nos Estados Unidos.

A canção Uptown Funk, de Mark Ronson, 
com Bruno Mars nos vocais, foi eleita a gravação 
do ano. Ed Sheeran ganhou o prêmio na cate-
goria de canção do ano com a música Thinking 
Out Loud. O prêmio parece ter surpreendido o 
cantor: “meus pais vêm me assitir todo ano e 
toda vez eu perco”, disse.

O cantor de hip hop Kendrick Lamar rece-
beu 11 indicações ao Grammy – uma a menos 
que o recorde de Michael Jackson, em 1984 com 
o álbum Thriller. Ele levou o prêmio de melhor 
álbum de rap com a sua obra To Pimp a But-
terfly, que já vendeu 800 mil cópias no mercado 
norte-americano.
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Menos de 60% dos brasileiros 
são atendidos pelo sistema 
de rede de esgoto

Após comemorar 33 anos, equipamento reabre as portas 

Cine Bangüê
Fundado inicialmente em dezembro de 1982 e batizado com o nome de 

uma das obras do escritor paraibano José Lins do Rego, o Cine Bangüê reabre 
suas portas novamente. Como parte do projeto de reforma, requalificação e 
modernização do Espaço Cultural, o Governo do Estado inaugura, na próxima 
sexta-feira (19), seu mais novo equipamento. O novo Cine Bangüê pretende 
marcar um ciclo de ações e parcerias no audiovisual paraibano, além de levar 
ao público uma programação diversificada, que muitas vezes não está dispo-
nível nos circuitos comerciais.

O Cine Bangüê da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) está 
agora construído em um novo ambiente, substituindo a antiga pista de pa-
tinação. O novo equipamento possui uma sala com 120 lugares, com quatro 
assentos reservados para pessoas com necessidades especiais. A nova obra 
foi fiscalizada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan) e teve o investimento de R$ 1.959.540,74.

Uma das últimas intervenções da obra foi a instalação da nova tela de 
projeção. “A tela de projeção foi instalada por um estrangeiro especialista em 
cinema, o mesmo profissional que faz esse trabalho de instalação em alguns 
shoppings no Brasil”, disse a superintendente da Suplan, Simone Guimarães. 
A tela possui tamanho de 9,0x3,77m e tem formato cinemascope – o mes-
mo das telas oficiais dos cinemas. A moderna tela microperfurada comporta 
até filmes em terceira dimensão (3D) e está equipado com um projetor di-
gital 2k e som 7.1. “A equipe do cinema já passou por um processo de 
capacitação para utilizar o novo projetor”, disse a vice-presidente 
da Funesc, Nézia Gomes.

Sobre os últimos retoques, antes de entregar o espaço por 
definitivo aos administradores do Espaço Cultural, Simone 
destaca que estão sendo feitos todos os testes para correções 
da acústica e demais adaptações que sejam necessárias. “No 
que diz respeito à estrutura do espaço, está tudo pronto para 
receber a população. Essa é mais uma obra do Governo do Es-
tado em benefício do povo. Trata-se de mais uma intervenção 
de melhorias que resgatam espaços clássicos/antigos, neste 
caso, bastante estimado pelos admiradores da cultura do Es-
tado e frequentadores do nosso Espaço Cultural”, comentou.

Sobre o novo projeto do Cine Bangüê, Cris-
thine Lucena, diretora da Unidade de Cinema 
da Funesc, afirma que este é um desejo antigo 
da classe audiovisual e de alguns gestores do 
cinema que passaram pela Funesc. “Diante de 
um panorama favorável de aumento da produ-
ção de cinema local e com a realização de uma 
reforma de grande porte no Espaço Cultural 
em 2012, percebemos que seria um bom mo-
mento para retomar a ideia de construir uma 
sala com a estrutura adequada de um cinema”, 
disse Cristhine.

Segundo a diretora, a iniciativa contou com 
apoio do Fórum do Audiovisual, que através de 
carta manifestou o interesse da sociedade civil e 
a existência de uma demanda real para a efeti-

vação do projeto de um novo 
Cine Bangüê. “Na 

época, contatamos a Cinemateca Brasileira, que 
através do arquiteto, Osvaldo Emery prestou 
consultoria na elaboração do projeto arquite-
tônico conduzido também por um arquiteto, 
André Falcão, e finalizado por uma empresa de 
acústica contratada pela construtora responsá-
vel pela elaboração da nova sala”, relatou Cris-
thine Lucena sobre a execução do projeto.

Durante o fim de semana de abertura, as 
sessões serão gratuitas ao público e alguns 
dos filmes exibidos no primeiro momento per-
manecerão em cartaz por mais tempo, com 
entrada a preço popular de R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia-entrada). A programação comple-
ta, que também prevê a realização de ações 
voltadas para o setor audiovisual na Paraíba, 
será divulgada em breve. “A programação será 
diversificada, buscando incentivar a formação 
do público para obras que muitas vezes não 
se encontram disponíveis nos circuitos comer-
ciais”, afirmou Cristhine Lucena.

Além das exibições semanais no Cine Ban-
güê, a diretora adiantou algumas ações pro-

postas pela Divisão de Cinema da Funesc: 
cursos para profissionais do setor au-

diovisual em parceria com o Cen-
tro Audiovisual Norte-Nordeste 

(Canne); implantação de alguns 
cursos de curta duração promo-
vidos pela Funesc em parceria 
com profissionais da área au-
diovisual da Paraíba; e o Cine 
Escola, projeto em parceria 
com o Centro Estadual de 
Artes (Cearte) contando com 

sessões guiadas para escolas, 
sob a coordenação da cineasta 

Ana Bárbara Ramos.

Atendimento à demanda regional de audiovisual

Avanços tecnológicos integram o projetor digital da nova sala de cinema

Assentos reservados para pessoas 
com deficiência em meio a 120 lugares

Recepção ao público do Cine Bangüê mostra novo ambiente moderno

Fotos: Secom-PB
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Rede coletas de esGoto

Menos de 60% são atendidos no País
caixa disponibiliza 
o abono do PIs 

Os trabalhadores nascidos em 
março e abril podem sacar o abono 
salarial do Programa de Integração 
Social (PIS) que começou ontem. O 
saque pode ser feito nas agências da 
Caixa Econômica Federal. Quem possui 
o Cartão do Cidadão também pode re-
correr aos canais de autoatendimento 
do banco, casas lotéricas e correspon-
dentes Caixa Aqui. Quem tem conta 
na instituição financeira só precisa 
aguardar o depósito do dinheiro, pre-
visto para quinta-feira (18). O abono 
salarial equivale a um salário mínimo, 
atualmente em R$ 880. Têm direito ao 
benefício os trabalhadores que este-
jam cadastrados no programa há pelo 
menos cinco anos.

Médico é acusado de 
estuprar 14 em sc

Foi preso na manhã dessa 
terça-feira, em seu consultório, no 
centro de Florianópolis, o médico 
Omar César Ferreira de Castro, de 
66 anos, acusado de estuprar 14 
pacientes. Entre elas, uma servido-
ra pública de 30 anos, que é consi-
derada peça chave para o desfecho 
do caso. Em janeiro do ano passado, 
a servidora foi buscar auxílio para 
emagrecer. O médico ofereceu um 
copo com água e pediu que ela 
bebesse tudo. A servidora conta 
que sua memória apagou. Entre os 
fragmentos das recordações está a 
imagem do médico de calças abai-
xadas e camisinha na mão.

Piranhas voltam a 
atacar banhistas 

O Corpo de Bombeiros do Tocan-
tins registrou um ataque de piranha 
na Praia de Caju, em Palmas, no último 
domingo. De acordo com a TV Anhan-
guera, outros quatro incidentes te-
riam sido registrados nas praias do 
Prata e da Graciosa, no fim de semana. 
As redes de proteção, instaladas pela 
prefeitura, não conseguiram conter os 
peixes, que invadiram as áreas de la-
zer, em busca de alimentos jogados na 
água, pelos banhistas. A Secretaria de 
Comunicação da prefeitura acredita 
que, com as fortes chuvas de janeiro, 
a água ultrapassou a altura das telas, 
facilitando a invasão das piranhas. 

começa julgamento 
de serial killer de Go

Com transmissão ao vivo, teve 
início na manhã dessa terça-feira, 16, 
o primeiro júri popular do vigilante 
Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 
27 anos. Acusado de ser um serial 
killer autor de 35 homicídios na região 
metropolitana de Goiânia, o vigilante 
está sendo julgado pelo assassinato 
da adolescente Ana Karla Lemes da 
Silva, de 15 anos, em Goiânia. A ga-
rota, que não conhecia o réu, como a 
maioria de suas vítimas, foi baleada 
no peito no início da noite de 15 de 
dezembro de 2013, quando cami-
nhava sozinha por uma rua do Jardim 
Planalto. O júri está sendo presidido 
pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara. 

Fundação Xuxa 
Meneghel é invadida

A Fundação Xuxa Meneghel, 
sediada em Pedra de Guaratiba (Zona 
Oeste do Rio) e mantida pela apresen-
tadora que hoje atua na TV Record, 
foi alvo de vândalos durante a noite 
da última segunda-feira (15) ou a 
madrugada dessa terça (16). Alguém 
invadiu a entidade, espalhou e destruiu 
materiais de ensino e furtou partes de 
um computador. Segundo a assessoria 
de Xuxa, a invasão foi descoberta pelo 
porteiro, primeiro funcionário a chegar 
à fundação. O portão havia sido arrom-
bado e objetos que eram guardados 
na entidade estavam espalhados pelo 
chão. O invasor já tinha fugido.

Foto: Teresa Duarte  

93% dos moradores das 
cidades do País têm acesso 
a rede pública de água

Yara Aquino 
 Repórter da Agência Brasil

Teresa Duarte  
 Teresaduarte2@hotmail.com

Cumpade João Barreto preserva os cânticos e vestimentas do vaqueiro e comanda a animação

Em 2014, 156,4 milhões 
de brasileiros que vivem em 
áreas urbanas tinham aces-
so à rede pública de abaste-
cimento de água. O número 
representa 93% dos mora-
dores das cidades do País. Na 
área de saneamento, 96,8 
milhões eram atendidos por 
redes coletoras de esgoto, o 
que significa 57,6% da popu-
lação urbana.

Os dados fazem parte 
da 20ª edição do Diagnós-
tico dos Serviços de Água e 
Esgotos e foram coletados 
em 2014. O levantamento 
do Ministério das Cidades, 
publicado nessa terça-feira, 
buscou informações so-
bre o abastecimento de 
água em 5.114 municípios 

e sobre rede de esgoto em 
4.030 cidades.

Em 2014, mais de 2,4 
milhões de habitantes fo-
ram incluídos no serviço 
de abastecimento de água 
e 3,5 milhões passaram a 
ter acesso a saneamento. 
Segundo o diagnóstico, o 
País investiu em serviços 
de água e esgoto, no ano 
de 2014, total de R$ 12,2 
bilhões, crescimento de 
16,7% em relação a 2013. 
Os serviços de esgoto rece-
beram diretamente 46% do 
total investido.

Em tempos de crise hí-
drica, o levantamento reve-
lou que o consumo médio 
per capita de água no País 
foi 162 litros por habitan-
te ao dia, queda de 2,6% 
em comparação a 2013. 
A população do Nordeste 
consumiu em média 118,9 
litros, enquanto que no Su-
deste foi 187,9 litros. (Leia 
mais na Página 14).

A Mais Brasil Turismo 
iniciou as vendas de lote 
promocional para os forro-
zeiros que querem garan-
tir seu passaporte na tem-
porada 2016 do Arraiá de 
Cumpade, evento realizado 
na Divina Vila, localizada 
na Fazenda Olho D’água, 
em Galante, distrito de 
Campina Grande.

 As vendas serão reali-
zadas até o dia 15 de março 
próximo ou até esgotar os 
passaportes que inclui open 
bar (cerveja, água, refrige-
rantes, café, sucos, cachaça 
e caipirinhas), apresentação 
cultural, forró pé de serra e 
visitação na Divina Vila.

Os passaportes cus-
tam, sem transporte, R$ 80 
(adulto e criança a partir 
dos 11 anos) R$ 40 (criança 
dos 6 aos 10 anos); ingres-
so com transporte, R$ 140 
(adulto e criança a partir de 
11 anos) e R$ 95 (crianças 
de 6 a 10 anos). A tempora-
da 2016 será realizada nos 
dias 4, 11, 12,18, 19, 23, 24, 
25 e 26 do mês de junho, 
encerrando a programação 
no dia 2 de julho, sempre 
no período das 11h às 17h.

 A Casa de Cumpade e 
o primeiro complexo turís-
tico rural da Paraíba, cuja 

Mais Brasil Turismo inicia 
a venda de lote promocional

Agricultura amplia fiscalização 
para evitar fraudes na venda 

aRRaIÁ de cUMPade

Pescados eM sUPeRMeRcados

Serviço

arraiá de cumpade - é o 1o Produto Turístico rural do Brasil 
e está inserido nas programações paralelas do “Maior São João do 
Mundo”.

como – complexo turístico que proporciona aos participantes 
uma viajem aos velhos tempos revivendo a cultura nordestina, que 
vai desde a sua arquitetura na construção civil, culinária, artesanato, 
crenças e tradições.  

Quando - dias 04, 11, 12,18, 19, 23, 24, 25 e 26 do mês de junho, 
encerrando a programação no dia 02 de julho.

 localização - situa-se num complexo turístico rural com 
aproximadamente 230 hectares, em Galante-PB, distrito de Campina 
Grande, na Fazenda olho D’água, a apenas 8 km de Campina Grande.

Informações – (83) 3224-3050 ou (83) 98650-0471e no site 
www.arraiadecumpade.com.br. 

área mede aproximada-
mente 230 hectares. É um 
produto turístico já con-
sagrado na sua qualidade, 
sendo um local cenográfico 
que possibilita aos visitan-
tes um estreito contato com 
os saberes e os fazeres do 
povo nordestino.

O Arraiá de Cumpade 
está inserido nas progra-
mações paralelas do “Maior 
São João do Mundo” e é pro-
movido pelo Restaurante 
Rural Casa de Cumpade e a 
Mais Brasil Turismo. Atra-
ção principal do evento é o 
Cumpade João Barreto, uma 
figura autêntica do Nordes-
te que preserva os cânticos 
e vestimentas do vaqueiro 
e comanda a animação da 
festa ao som da sanfona, 
zabumba e triângulo, grupo 

de danças folclóricas, qua-
drilha junina e a tradicio-
nal procissão do vaqueiro 
levando a imagem de Nossa 
Senhora do Rosário.

De acordo com Isaac 
Batista, da Mais Brasil Tu-
rismo, as atrações para a 
temporada 2016 ainda não 
foram fechadas mas ele 
promete muita animação 
e novidades. “Nós ainda 
não fechamos as atrações 
da temporada 2016, mas 
posso garantir a participa-
ção de grandes nomes da 
cultura nordestina, lem-
brando que, a exemplo de 
anos anteriores, o Arraiá de 
Cumpade levará você a uma 
volta ao passado revivendo 
danças, culinária e costu-
mes na autêntica festa do 
São João”, disse.

Victor Martins  
Da Agência Estado

O Ministério da Agri-
cultura intensificou a partir 
dessa terça, 16, a fiscalização 
para evitar fraudes na venda 
de pescados. Supermercados 
em seis estados e no Distrito 
Federal foram visitados por 
fiscais, que coletaram amos-
tras de peixes embalados 
para verificar se o produto 

correspondia ao que estava 
sendo oferecido. A pasta in-
formou que a operação foi 
programada para o período 
que antecede a Semana San-
ta, quando há um aumento do 
consumo de pescados.

“O bacalhau costuma ser 
um dos peixes mais frauda-
dos. No lugar dele, o consu-
midor pode estar comprando 
outras espécies como saith e 
ling”, informou o ministério. A 

pasta informou que também 
há fraude com linguado, que 
é substituído por merluza, 
panga, solha e alabote. Caso a 
fraude seja comprovada, após 
exames, as empresas fornece-
doras de pescados ao comér-
cio podem receber multa de 
até R$ 15 mil. Distrito Fede-
ral, Rio de Janeiro, Paraná, 
São Paulo, Ceará, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina passa-
ram por fiscalização.

 O Facebook lançou nes-
sa terça-feira, uma platafor-
ma que oferece ferramentas 
para ajudar adolescentes, 
pais e professores a evitar 
e combater o bullying pela 
rede social. A Central de Pre-
venção ao Bullying no Brasil, 
desenvolvida em parceria 
com a organização não go-
vernamental SaferNet Brasil 
e o Unicef (Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância), 
deve entrar no ar até o final 
do dia. 

A central está dividida 
em seções inspiradas em 
situações reais de bullying. 
Há uma área para os ado-
lescentes, uma para os pais 
e responsáveis, uma para os 
educadores, uma contendo 
informações e contatos dos 
parceiros e uma lista de re-
cursos para denunciar con-
teúdos e configurar a priva-
cidade.

De acordo com o dire-
tor de políticas públicas do 
Facebook, Bruno Magrani, o 
grupo já trabalha de diversas 
maneiras para tentar fomen-
tar o comportamento respei-
toso na rede social e mesmo 
já havendo formas de evitar 
a agressão, essas ações ocor-
rem depois de a situação 
já ter ocorrido. “A grande 
novidade é que estamos in-
vestindo em uma campanha 
de prevenção ao bullying e 

esperamos ter efeitos dura-
douros. A central é um guia 
de dicas e informações para 
que os três grupos descritos 
possam identificar as situa-
ções de bullying e saibam o 
que fazer”. A oficial do Pro-
grama Cidadania dos Ado-
lescentes do Unicef Brasil, 
Gabriela Mora, explicou que 
os integrantes do projeto tra-
balham para que o guia faça 
sentido no contexto brasi-
leiro e não seja uma simples 
tradução do que já é feito em 
outros países. “Nessa adap-
tação para o Brasil, fomos 
ouvir os adolescentes e ver o 
que fazia sentido para eles. A 
grande vantagem da central 
é que ela investe no diálogo 
com o adolescente. O mate-
rial é um orientador muito 
flexível que pode ser adap-
tado para qualquer forma de 
esse diálogo acontecer”.

Ela destacou que para 
tratar do assunto é preciso 
estar atento para o fato de 
que a adolescência tem pe-
culiaridades, e uma situação 
de violência psicológica tem 
muita repercussão na vida 
do indivíduo. “Se acontece 
dentro de uma sala de aula, 
já tem uma repercussão. Se 
acontece online, se perde o 
controle dessa repercussão, 
isso tem um impacto muito 
maior. É importante respei-
tar essa fase que é de muita 
inovação. E é importante 
respeitar principalmente a 
autonomia dos jovens”.

Facebook lança central
para combater bullying
Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Educar para boas escolhas online
O diretor de educação 

da SaferNet Brasil, Rodrigo 
Nejm, disse que a organiza-
ção não governamental tem 
se dedicado a estudar for-
mas para que as crianças e 
adolescentes tenham infor-
mação, maturidade e discer-
nimento para usar bem sua 
autonomia na internet. “Te-
mos que habilitar crianças e 
adolescentes para lidar com 
situações reais da vida seja 
dentro ou fora da internet. 
Apostamos na conciliação e 
em ver que segurança nun-
ca será oposto de liberdade. 
Nosso desafio é conseguir 
educar para boas escolhas 

online e que os adolescen-
tes tenham referenciais para 
desfrutar das boas oportuni-
dades no ambiente digital.”

O diretor também desta-
cou que o diálogo e a media-
ção de conflito, proporciona-
dos pela nova ferramenta do 
Facebook, ajudam a mostrar 
ao próprio agressor o que ele 
está fazendo. “No guia há bas-
tante coisa voltada para quem 
de alguma forma agride. E 
para que essa pessoa perceba 
se foi só brincadeira ou se, de 
fato, ela está cometendo uma 
violência. E para que ele tam-
bém possa mudar sua postu-
ra, e pedir desculpas. 
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Queda de 4,3% das vendas é a maior em 15 anos, diz IBGE

Comércio varejista
A queda de 4,3% no vo-

lume de vendas do comér-
cio varejista em 2015 foi a 
maior desde o início da série 
histórica, em 2001, da Pes-
quisa Mensal de Comércio 
(PMC), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Essa também foi a 
primeira vez que um ano fe-
chou em queda, desde 2003.

“O comércio varejis-
ta reflete o consumo das 
famílias. Todos os fatores 
que inibem o consumo das 
famílias têm um impacto di-
reto no volume de vendas. 
É uma combinação de en-
fraquecimento do mercado 
de trabalho, com a redução 
da renda real, a confiança 
do consumidor, a pressão 
inflacionária, que vem evo-
luindo principalmente no 
grupamento de alimentos 
e combustíveis e a elevação 
da taxa de juros, que inibe 
a compra de bens duráveis”, 
disse a pesquisadora do 
IBGE, Isabella Nunes.  

Os principais impactos 
para a queda de 4,3% vieram 
dos segmentos de móveis e 
eletrodomésticos (-14%), 

Produção de motos 
tem queda de 37,8% 

A produção de motocicletas no 
Brasil alcançou 75.959 unidades em 
janeiro deste ano, queda de 37,8% 
em relação às 122.063 unidades 
produzidas em igual mês do ano pas-
sado, informou a Associação Brasilei-
ra dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo). Na comparação 
com dezembro, quando as fábricas 
se encontravam em férias parciais e 
a produção foi de 50.633 unidades, 
houve alta de 50%. O presidente da 
Abraciclo, Marcos Fermanian, disse 
que as fábricas ajustam os estoques.

Auditores da Receita
recorrem à Justiça

Auditores da Receita Federal 
estão entrando na Justiça para garan-
tir que seus pedidos de exoneração 
de cargos de confiança sejam aceitos 
pelo governo. Delegados e outros fun-
cionários com cargos de chefia estão 
entregando seus cargos como forma 
de pressionar o governo a negociar 
melhores salários e condições de tra-
balho. Segundo a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais (Unafisco), foram 
mais de mil pedidos de exoneração. 
Porém, a Receita não tem aceitado os 
pedidos e não publica a exoneração no 
Diário Oficial. Com isso, eles não podem 
deixar de exercer os cargos, sob pena 
de sofrerem punições.

Financiamentos 
recuam em janeiro

Os juros e a inflação eleva-
dos, o avanço do desemprego e a 
confiança dos consumidores em 
níveis baixos foram decisivos para 
a redução da procura por fontes de 
financiamento em janeiro, segundo 
economistas da Serasa Experian. A 
demanda por crédito recuou 2,6% 
em janeiro de 2016 na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. 
Em relação a dezembro, a retração foi 
de 0,6%, já descontados os efeitos 
sazonais. A busca por empréstimos 
caiu em todas as faixas de renda em 
janeiro tanto na margem como na 
comparação interanual. 

TIM vai investir
menos no Brasil

A TIM reduzirá a intensidade 
de investimentos no Brasil entre os 
anos de 2016 e 2018, de acordo com 
apresentação do plano industrial 
referente ao período. Após o capex 
(investimento em bens de capital) so-
mar cerca de R$ 4,8 bilhões em 2015, 
a projeção é que o investimento tenha 
aumento em 2016, mas passe a dimi-
nuir em 2017 e 2018. Ao todo, no in-
tervalo de 2016 a 2018, a perspecti-
va é de investimento “dentro de R$ 14 
bilhões”, sem considerar espectro. 
Vale lembrar que o volume projetado 
para os anos de 2015 a 2017 era de 
“mais de R$ 14 bilhões”.

PIB calculado pelo 
Itaú cai 3,5% 

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil calculado pelo Itaú Unibanco, 
o Pibiu, registrou queda de 3,5% em 
2015, o pior resultado desde o início da 
série histórica do indicador, em 2003. 
O índice mostrou baixa de 0,7% em 
dezembro ante novembro, com ajuste 
sazonal. Já no quarto trimestre houve 
contração de 1,8% ante o terceiro e re-
cuo de 6,1% frente ao quarto trimes-
tre de 2014. Para janeiro, o Itaú projeta 
que o Pibiu deve cair 0,3%. Em relação 
ao PIB oficial, calculado pelo IBGE, o Itaú 
estima queda de 3,9% em 2015 e 
4,0% em 2016.

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Delmes Rodrigues/Agência Brasil

supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo (-2,5%), te-
cidos, vestuários e calçados 
(-8,7%) e combustíveis e 
lubrificantes (-6,2%). Entre 

os oito segmentos pesquisa-
dos, apenas um teve cresci-
mento no volume de ven-
das: artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de 

perfumaria (3%). Conside-
rando-se também os dois 
segmentos que misturam 
atacado e varejo (e com-
põem o chamado varejo 

ampliado), a maior queda 
veio dos veículos, motos, 
partes e peças: 17,8%. Os 
materiais de construção ti-
veram recuo de 8,4%.

Vendas de alimentos recuaram devido a um menor consumo das famílias, redução de renda, pressão inflacionária e juros elevados

Daniela Amorim
Agência Estado

 O crédito mais caro, a mas-
sa de salários menor e a redução 
no número de postos de trabalho 
com carteira assinada contribuí-
ram para que as vendas no varejo 
tivessem em 2015 o pior desempe-
nho da série histórica da Pesquisa 
Mensal de Comércio, divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). “Entre 
dezembro de 2014 e dezembro 
de 2015, a conjuntura enfraque-
ceu, com piora do mercado de 
trabalho, menos trabalhadores 
com carteira assinada. Não é só a 
taxa de desocupação que cresceu, 

mas a qualidade do trabalho tam-
bém diminuiu”, notou a gerente 
da Coordenação de Serviços e Co-
mércio do IBGE, Isabella Nunes.

O varejo já opera 9,5% abai-
xo do pico de vendas, registrado 
em novembro de 2014. 

Em dezembro de 2015, as 
vendas do varejo caíram 7,1% em 
relação a dezembro de 2014. No 
mesmo período, o número de va-
gas com carteira assinada no setor 
privado recuou 5%, o equivalente 
a 603 mil postos formais a menos. 
A taxa de juros do crédito para 
pessoa física aumentou de 37,3% 
ao ano em dezembro de 2014 
para 47,3% ao ano em dezembro 
de 2015. 

Em relação a dezembro de 
2014, os principais impactos ne-
gativos para a formação da taxa 
geral foram de móveis e eletro-
domésticos (-17,7%) e hipermer-
cados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 
(-3,7%). 

“Alimentos têm relação di-
reta com a renda (menor). E, em 
relação aos eletrodomésticos, a 
gente tem os juros para pessoa 
física (mais altos) e, em 2014, essa 
atividade tinha alguma isenção 
de IPI (imposto sobre produtos 
industrializados) e agora não tem 
mais”, lembrou Isabella.  Os de-
mais recuos foram de tecidos, ves-
tuário e calçados (-10,3%), outros 

artigos de uso pessoal e domésti-
co (-7,9%), combustíveis e lubri-
ficantes (-10,0%), equipamentos 
e material para escritório, infor-
mática e comunicação (-15,4%) e 
livros, jornais, revistas e papelaria 
(-14,9%). 

Na direção oposta, o setor 
de artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos teve avanço de 3,1% 
frente a dezembro de 2014, o úni-
co com contribuição positiva. 

No varejo ampliado, a retra-
ção foi de 11,0% em dezembro 
de 2015 ante dezembro de 2014, 
com influência também de veícu-
los (-20,0%) e material de cons-
trução (-13,0%).

Crédito caro e salário menor afetaram setor

Preços nos 
negócios 
eletrônicos 
sobem 2,85%
André Ítalo Rocha
Agência Estado

 O índice Fipe/Buscapé, 
que indica a média de preços 
no comércio eletrônico, regis-
trou alta de 2,85% em janei-
ro ante dezembro. É o quarto 
mês seguido em que o setor 
apresenta aumento de preços 
na variação mensal e a sétima 
vez na variação com base nos 
últimos 12 meses. Na compa-
ração com janeiro do ano pas-
sado, houve alta de 9,01%. Os 
aumentos de preços nos refle-
tem, segundo a Fipe, a desva-
lorização do real e a elevação 
geral dos preços no País. As 
categorias que têm mais peso 
no comércio eletrônico são di-
retamente influenciadas pelo 
câmbio: eletrônicos, informá-
tica, fotografia e telefonia.

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

Para comprar os 
itens que compõem a 
cesta básica, os consu-
midores estão pagando 
mais caro em 27 capitais, 
segundo pesquisa do De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee-
se). Desde janeiro, o le-
vantamento, que era fei-
to em 18 cidades, inclui 
mais nove capitais: Cuia-
bá, Palmas, Maceió, São 
Luis, Teresina, Macapá, 
Rio Branco, Porto Velho 
e Boa Vista. Em janeiro, 
Goiânia teve o maior rea-
juste médio (15,75%) so-

bre o conjunto de 13 pro-
dutos que compõem a 
cesta: carne, leite, feijão, 
arroz, farinha, batata, to-
mate, pão, café, banana, 
açúcar, óleo e manteiga. 
O valor da cesta na ca-
pital goiana, R$ 388,45, 
ficou abaixo apenas do 
de Brasília (R$ 451,76), 
onde o aumento foi de 
13,32%, e do de São 
Paulo, que ficou em R$ 
448,31, 7,22% acima 
do de dezembro. Em 
seguida, ficaram o Rio 
de Janeiro, com a cesta 
custando R$ 448,06, com 
alta de 12,6%, e Vitória, 
com valor de R$ 438,42 
e alta de 12,7% em rela-
ção à de dezembro. 

DF e SP têm as cestas 
mais caras do Brasil

PESQUISA DO DIEESE

Luciana Collet
Agência Estado

A demanda doméstica 
por viagens aéreas recuou 
4,01% em janeiro, na compa-
ração com o mesmo mês de 
2015, segundo levantamento 
divulgado nessa terça-feira, 
pela Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (Abe-
ar), que reúne os dados das 
principais companhias aére-
as brasileiras (TAM, Gol, Azul 
e Avianca).

Há seis meses consecu-
tivos o setor registra queda 
na demanda doméstica - com 
baixas que variaram de 0,6% 
(agosto) a 7,9% (novembro), 
em relação ao mesmo inter-
valo do ano anterior. Nem 
mesmo os meses de alta 
temporada, como dezembro 

(-4,92%) ou janeiro, regis-
traram expansão. A ofer-
ta, por sua vez, apresentou 
retração de 2,38% no mês 
passado em relação a janei-
ro de 2015. Com isso, a taxa 
de ocupação doméstica teve 
queda de 1,41 ponto porcen-
tual (p.p.) no primeiro mês 
deste ano, para 83,18%.

Embarque
No total, as empresas 

aéreas brasileiras embarca-
ram em janeiro 9,04 milhões 
de passageiros no mercado 
doméstico, o que correspon-
de a uma queda de 1,95% 
ante o mesmo mês de 2015.

“Janeiro foi um mês de 
continuidade de um cená-
rio que progressivamente se 
agrava”, disse o consultor da 
Abear Maurício Emboaba. 

Tráfego doméstico 
recua 4,01% em janeiro

VIAGENS AÉREAS



Sras. Luciana Zaccara Al-
buquerque, Márcia Valéria 
Guimarães de Farias, Célia 
Fernandes Grisi, Fátima 
Feliciano e Romilda Le-
opoldino Costa, médica 
Rozeane Gondim, executi-
vos Otávio Mariz e Augus-
to Correia Lima, profes-
sor Franciraldo Loureiro 
Cavalcanti, tabeliã Nely 
Brito Pereira, estilista 
Lourdinha Noyamma, 
arquiteto Luiz Cláudio 
Soares de Carvalho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O artista plástico Clóvis 
Júnior se prepara para mais 
uma exposição a nível inter-
nacional.
   Nos dias 22 e 24 deste 
mês ele expôe telas e cerâmica  
em Orlando e Kissimmee, nos 
Estados Unidos.

Zum Zum Zum

FOTO: Face

Chrysalis

FOI ABERTA 
ontem, no Hall de 
Exposições Energisa, 
na sede da empresa 
no bairro do Cristo 
Redentor, a mostra 
“Chrysalis”, da artis-
ta visual pessoense 
Wanessa Dedoverde.

A exposição 
reúne uma série de 
desenhos com a técnica 
do pontilhismo com 
caneta nanquim 
sobre papel canson, 
e vai ficar aberta 
ao público até o dia 
23 deste mês, no 
horário comercial.

Médica Rozeane Gondim quando da sua viagem a Santiago do Chile, ela é a aniversariante de hoje

“A maldade humana 
tem apenas uma motivação: 
a busca insana pela 
superioridade”

“Desapego. Muitos 
chamam isso de maldade, 
a isso eu chamo de 
amor próprio”

LÚCIO KWAYELA VIVIANE BASSO

    O Boticário anunciando que esta é a última semana de promoção dos seus 
mais de 450 itens de cuidados pessoais e maquiagem. São 70 pontos de vendas na 
Paraíba e também no e-commerce (www.oboticario.com.br).

FOTO: Face

Madalena Zaccara e sua filha Luciana Zaccara Albuquerque que está 
hoje aniversariando

Oscar 2016

Intercâmbio
ESTÃO ABERTAS 

até o próximo dia 29 as 
inscrições para alunos da 
rede estadual de ensino 
interessados em participar 
do “Programa Gira Mun-
do”, que promove inter-
câmbio internacional em 
escolas secundaristas do 
Canadá.

O objetivo do pro-
grama é motivar alunos 
e professores na busca 
de uma melhor formação 
e desempenho na es-
cola. Os interessados 
poderão obter maiores 
informações no portal do 
Governo da Paraíba que 
é www.paraiba.pb.gov.br/
educacao/.

FOTO: AbraejtPB

Associados da Abrajet Paraíba sob o comando do jornalista Rogério Almeida em recente encontro com 
o secretário de Estado, João Azevedo onde lhe foi entregue documento com reivindicações da entidade

FOTO: Goretti Zenaide

Alberto Jorge e Patrícia Sales em preparativos para o casamento da 
filha Lorena no dia 5 de março

Mestres da Educação
FORAM lançados pelo Governo do Estado os editais 

para os prêmios “Mestres da Educação” e “Escola de Valor 
2016” que tem por objetivo fomentar, selecionar, valorizar e 
premiar as práticas pedagógicas e experiências administra-
tivas de sucesso, realizadas nas escolas públicas estaduais 
de Educação Básica.

O prêmio “Escola de Valor” contempla com o 14O 
salário todos os funcionários das escolas premiadas e o 
“Mestres da Educação” possibilita que professores com 
projetos premiados recebam também o 14o salário e até o 
15o salário caso estejam lotados nas escolas premiadas.

   A Unimed JP lança hoje às 19h, com coquetel de confraternização,  no 
auditório do Hospital Alberto Urquiza Wanderley o “Manual de Ortopedia e Trauma-
tologia para órteses, próteses e especiais - OPME”. 

    Coordenado pela professora Maria Helena do Vale, o Unipê está promovendo 
o curso de MBA em Gestão de Pessoas.

FOTO: Goretti Zenaide

Veruschka e Augusto Correia Lima, ele é o aniversariante de hoje

OS INDICADOS 
ao Oscar 2016 que não 
forem agraciados com 
a estatueta dourada 
vão ganhar um mimo, a 
“gift bag” que custa em 
torno de R$ 900 mil. As 
bolsas serão distribuí-
das entre os indicados 
para melhor ator, melhor 
atriz, melhor ator co-
adjuvante, melhor atriz 
coadjuvante e melhor 
diretor.

Entre os presentes 
dados pelos patroci-
nadores da cerimônia 
estão uma viagem 
para Israel (US$ 55 
mil), um tour exclusi-
vo em Tókio e Kioto 
(US$ 54 mil), um ano 
de aluguel de car-
ros Audi (US$45 mil), 
fornecimento vitalício 
de cremes da marca 
Lizora (US$31.200), 
entre outros mimos. A 
cerimônia acontece no 
próximo dia 28.

Graduação em Direito
A DEVRY João Pessoa, do grupo educacional DeVry 

Brasil obteve autorização do MEC para seu curso de 
Direito, onde está oferecendo 144 vagas para turmas 
que vão iniciar no próximo dia 22. Com isso, a faculdade 
passa a contar com cinco cursos superiores, a saber 
Administração, Contabilidade, Engenharia de Produção 
e Logística.

Festa do Grammy
FOI BACANA a festa do Grammy 2016 transmitido na 

última segunda-feira pela TNT, principalmente pela home-
nagem a Lionel Richie feita por  Demi Lovato, Meghan 
Trainor, Luke Bryan e John Legend. Sou fã de carteirinha 
de Lionel Richie e este ano o astro foi eleito o grande 
homenageado da fundação MusiCares, projeto do Grammy 
que oferece segurança financeira a artistas nescessitados.

David Bowie forever

   O advogado Anselmo Castilho tomou posse, na última segunda-feira, na 
superintendência do Ibama na Paraíba.

AINDA sobre a premiação do Grammy 2016, Lady 
Gaga emocionou o público cantando um tributo de oito 
minutos para David Bowie, que faleceu em 10 de janeiro 
deste ano. Isso sem falar, que além da música e do visual 
com peruca na cor laranja inspirado em Bowie, ela tatuou 
o rosto do astro inglês nas suas costelas, num trabalho 
assinado por Mark Mahoney, do estúdio Shamrock Social 
Club, de Hollywood.
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MPT lança campanha 
contra o trabalho 
infantil na Paraíba 
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O ato público provocou 
congestionamento nas 
ruas do centro da cidade  

Estudantes protestam na capital
AUMENTO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS

Um ato público contra o 
aumento da tarifa dos trans-
portes coletivos da capital in-
terrompeu na manhã de on-
tem o centro de João Pessoa e 
provocou um grande conges-
tionamento a partir do Liceu 
Paraibano até o Terminal de 
Integração, no bairro do Va-
radouro. Os manifestantes, 
formados na maioria por es-
tudantes, foram acompanha-
dos por equipes da Guarda 
Municipal.

No trajeto os estudantes 
passaram pela sede da ETC – 
Empresa de Transportes Co-

letivos, no centro da capital, 
onde houve um protesto. Na 
ocasião, eles avisaram que 
caso não haja uma solução 
para seus pedidos novos pro-
testos irão acontecer.

Os manifestantes pro-
testavam contra o aumento 
das passagens dos coletivos 
da capital autorizada pelo 
prefeito Luciano Cartaxo e 
ainda exigiam o passe livre 
para os estudantes. A nova 
tarifa entrou em vigor no iní-
cio deste mês, passando de 
R$ 2,70 para R$ 3,00. 

Agentes da Superinten-
dência de Mobilidade Urbana 
(Semob) tentaram controlar 
o trânsito desviando o tráfe-
go pela Avenida Diogo Velho. 
Agentes da Guarda Munici-
pal também acompanharam 
a manifestação.

Os manifestantes se reuniram em frente ao Liceu Paraibano, de onde seguiram em passeata até o Terminal de Integração 

Governo capacita educadores do Alumbrar
Professores, superviso-

res e integrantes da equipe 
multidisciplinar da Rede 
Estadual de Ensino parti-
cipam, até esta sexta-feira 
(19), de capacitação volta-
da ao desenvolvimento de 
atividades que trabalham 
teoria e prática em sala de 
aula. A iniciativa faz parte 
do projeto Alumbrar, que 
reorganiza a trajetória esco-
lar dos estudantes com dis-
torção idade/série e motiva 
a continuação dos estudos. 
A capacitação está sendo 
realizada nos municípios 
do Conde e Patos, atenden-
do aproximadamente 250 
profissionais das 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GREs), numa parceria en-
tre a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) e Fundação 
Roberto Marinho.

No Conde, participam 
os profissionais das Regio-
nais de Educação de João 
Pessoa (1ª GRE), Guarabira 
(2ª GRE), Cuité (4ª GRE), 
Monteiro (5ª GRE), Itabaia-
na (12ª GRE) e Mamangua-
pe (14ª GRE). Em Patos, 
estão os profissionais de 
Campina Grande (3ª GRE), 
Patos (6ª GRE), Itaporan-
ga (7ª GRE), Catolé do Ro-
cha (8ª GRE), Cajazeiras 
(9ª GRE), Sousa (10ª GRE), 
Princesa Isabel (11ª GRE) e 
Pombal (13ª GRE).      

DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE

Pela programação, os 
professores avaliam a me-
todologia telessala, que aju-
da na correção da distorção 
entre a idade e o ano letivo 
do estudante; discutem a 
inserção de projetos peda-
gógicos complementares; 
analisam o uso da música 
em sala; e debatem a dinâ-
mica disciplinar, com foco 
na Língua Portuguesa, Ma-
temática, Geografia e Edu-
cação Física. 

 “É sabido que o mo-
mento econômico que esta-
mos vivenciando hoje tem 

afetado todas as instâncias 
sociais, políticas, econômi-
cas e educacionais. Mesmo 
assim, nos mantemos fir-
mes em desenvolver e pos-
sibilitar aos nossos alunos 
o melhor em sala de aula”, 
disse a gerente executiva 
de Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental do Estado, 
Iara Oliveira. Segundo ela, 
para que isso ocorra, pro-
fessores, gestores e escolas 
precisam corroborar com 
essa união, pois o processo 
educacional se faz envol-
vendo todos esses atores.

A formação ocorre em 
três módulos. Esta sema-
na está ocorrendo a “For-
mação Módulo II”, quando 
está sendo estruturada e 
organizada para que o pro-
fessor receba o melhor do 
conhecimento entre teorias 
e práticas que lhes darão 
subsídios metodológicos, 
produzindo o retorno es-
perado aos alunos. O proje-
to Alumbrar está presente 
nas 14 Gerências Regionais 
de Educação (GRE) desde 
2014 e atende a 7.604 estu-
dantes. 

Capacitação acontece no Conde e em Patos, envolvendo cerca de 250 profissionais de 14 GREs

O Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor do Ministério Público 
da Paraíba (MP-Procon) e o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) vão 
realizar ações conjuntas re-
lacionadas aos Centros de 
Formação de Condutores 
com objetivo de melhorar a 
qualidade da prestação do 
serviço. O assunto foi dis-
cutido na tarde de segunda-
feira (15) pelo diretor-geral 
do MP-Procon, promotor 
Glauberto Bezerra, e o dire-
tor-superintendente do De-
tran, Aristeu Chaves.

De acordo com Glau-
berto Bezerra, a finalidade 
do MP-Procon é realizar um 
monitoramento nas autoes-
colas, através de vistorias, 
para verificar a adequação 
delas à legislação no que se 
refere aos direitos do consu-
midor, bem como através de 
ações educativas. Além dis-
so, pretende apoiar as ações 
desenvolvidas pelo Detran. 
Para que isso se concretize, 
o promotor solicitou que o 
Detran envie todos os dados 
dos centros de formação de 
condutores.

O superintendente Aris-
teu Chaves destacou a im-
portância da parceria entre 
as instituições. “Esse reforço 
é de vital importância para o 
Detran e quem sai ganhan-
do é a sociedade”, afirmou. 
Ele  informou que o Detran 
realiza o monitoramento das 
autoescolas através de siste-
mas de câmeras localizadas 
em todas as salas de aula 
do Estado. Com isso, é pos-
sível verificar, por exemplo,  

quantos alunos estão assis-
tindo as aulas em tempo real 
em qualquer autoescola da 
Paraíba.

Aristeu Chaves infor-
mou ainda que o departa-
mento está planejando a 
realização de um curso de 
capacitação para os instru-
tores das autoescolas. O 
objetivo dessa capacitação, 
de acordo com o superin-
tendente, é garantir que os 
alunos saiam dos centros de 
formação com consciência 
e responsabilidade social, 
contribuindo para a huma-
nização do trânsito.

O diretor do MP-Pro-
con parabenizou a iniciati-
va do Detran, ressaltando 
a importância dessa cons-
cientização. “Isso tem uma 
dimensão grande de preve-
nir acidentes”, disse, acres-
centando que o Detran terá 
todo o apoio do MP-Procon, 
inclusive da Escola do Con-
sumidor.

Durante a reunião, Glau-
berto Bezerra apresentou 
ao representante do Detran 
o Programa de Prevenção 
de Acidentes de Consumo, 
desenvolvido pelo MP-Pro-
con, com a finalidade de as-
segurar aos consumidores o 
acesso a produtos e serviços 
que garantam saúde e a se-
gurança. Ele destacou ainda 
o Planejamento Estratégico 
do MP-Procon que busca ali-
nhar sua atuação com o Sis-
tema Nacional de Proteção e 
Defesa do Consumidor, pri-
mando pela observância da 
Doutrina da Segurança Hu-
mana, que preza a proteção 
integral do ser humano.

MP-Procon e Detran vão 
monitorar as autoescolas

AÇÃO CONJUNTA

Os contribuintes do Impos-
to Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de Campina Grande 
que precisarem retirar uma 
segunda via do carnê ou apre-
sentarem dúvidas na forma de 
pagamento poderão procu-
rar diretamente o balcão da 
Secretaria de Finanças (Sefin) 
ou acessar o “Portal do IPTU” 

no site pmcg.org.br, para a 
impressão do boleto de paga-
mento.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Finanças, Joab Pa-
checo, a distribuição dos car-
nês já deverá ser concluída 
pelos Correios e Telégrafos. 
No entanto, quem ainda não 
recebeu o documento ou apre-

sentar dúvidas quanto à forma 
de quitação do débito, poderá 
retirar a segunda via no portal. 
Caso prefira, deverá se dirigir à 
Sefin para o atendimento per-
sonalizado.

 Neste ano estão sendo 
distribuídos 160 mil carnês e a 
previsão de arrecadação está 
estimada em R$ 30 milhões. Os 

recursos serão destinados para 
serviços de infraestrutura e 
limpeza pública (asfaltamento, 
recuperação de praças e ruas, 
operação tapa-buracos e ilu-
minação pública). Neste ano, 
o pagamento do IPTU poderá 
ser feito até o dia 11 de março 
(cota única ou pagamento da 
primeira parcela).

 Vale lembrar que os con-
tribuintes que optarem pelo 
pagamento em cota única te-
rão um desconto de 15%. O 
desconto objetiva estimular o 
crescimento da arrecadação. 
Já o parcelamento poderá ser 
feito em até oito meses, sendo 
que a parcela mínima deverá 
ser de R$ 50,00.

Carnês do IPTU podem ser retirados na Sefin ou no site da prefeitura
PAGAMENTO DE IMPOSTO EM CAMPINA GRANDE 

Foto: Delmer Rodrigues

Foto: Edson Matos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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80% dos paraibanos têm água 
tratada e 28% acesso a esgoto
Os dados foram divulgados 
pelo Sistema Nacional de 
Informações de Saneamento

A Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental 
do Ministério das Cidades 
divulga anualmente o “Diag-
nóstico dos Serviços de 
Água e Esgotos” e o “Diag-
nóstico de Manejo de Re-
síduos Sólidos Urbanos”. O 
Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento 
(SNIS) divulgou ontem que 
80% dos paraibanos são 
atendidos com abasteci-
mento de água, o que cor-
responde a 2,8 milhões de 
pessoas. No entanto, apenas 
28% têm acesso ao esgota-
mento, representando cerca 
de 1 milhão de pessoas, me-
tade da quantidade de habi-
tantes dos municípios que 
recebem o tratamento de 
esgoto. Os dados referentes 
ao ano de 2014 foram co-
letados no ano de 2015 e a 
publicação do diagnóstico 
aconteceu ontem. 

De acordo com o IBGE, 
os municípios que recebem 
o abastecimento de água 
somam, aproximadamente, 
3,5 milhões de pessoas e os 
que recebem o esgotamento 
são mais de 2 milhões. Essa 
é a quantidade de residentes 
dos municípios, no entanto, 
nem todos têm acesso a es-
ses abastecimentos.  Já na 
área urbana da Paraíba, mais 
de 90% da população recebe 
atendimento de água.

Dos 212 municípios 
da Paraíba com informa-
ções coletadas pelo SNIS, 
de acordo com a pesquisa, 
18 cidades não são atendi-
das por abastecimento de 
água. São elas: Algodão de 
Jandaíra, Aroeiras, Barra de 
São Miguel, São João do Rio 
do Peixe, Curral Velho, Da-
mião, Dona Inês, Gado Bra-

vo, Montadas, Nazarezinho, 
Nova Palmeira, Pocinhos, 
Richão, Riacho dos Cavalos, 
São José do Brejo do Cruz, 
Sossego, Sousa e Taperoá. 

Além disso, a pesqui-
sa informou que apenas 21 
municípios do Estado são 
atendidos com esgotamen-
to sanitário. De acordo com 
a assessoria da Cagepa, em 
parceria com a Secretaria 
de Recursos Hídricos do Es-
tado, mais de 20 cidades re-
ceberão, em breve, o serviço 
de esgotamento.

Consumo
A pesquisa do Minis-

tério das Cidades também 
mostrou dados sobre o con-
sumo. Cerca de 130 milhões 
de m³ de água foram con-
sumidos pelos paraibanos 
em 2014. A média diária, 
por indivíduo, dos volumes 
utilizados para satisfazer 
os consumos domésticos, 
comercial, público e indus-
trial atingiu um percentual 
de -8,4%, se destacando 
como o terceiro Estado do 
Nordeste com menores vo-
lumes, maior apenas que o 
Maranhão (-28,6%) e Ala-
goas (-13%). Essa é consi-
derada uma informação im-
portante para as projeções 
de demanda, para o dimen-
sionamento de sistemas de 
água e de esgotos, e para o 
controle operacional. 

Em relação aos outros 
estados, o índice médio de 
atendimento urbano com 
rede coletora de esgotos 
aponta valores acima de 
70% apenas no Distrito Fe-
deral e em três estados, São 
Paulo, Minas Gerais e Pa-
raná, mesmas unidades da 
Federação de 2012 e 2013, 
com a inclusão apenas des-
sa última. Na faixa de 40% 
a 70%, aparecem outros 
seis estados: Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Bahia, além 
da Paraíba, que subiu de fai-
xa com relação a 2013.

Dani Fechine
Especial para A União

O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia da Paraíba 
(Crea-PB) aderiu à campanha con-
tra a proliferação do Aedes aegyp-
ti, inseto transmissor de doenças 
como a dengue, a febre chikungun-
ya e também o zika vírus. Os fiscais 
do Conselho, ao realizarem suas 
vistorias diárias nas obras, farão 
ainda uma avaliação dos possíveis 
criadouros do mosquito no local. 
Uma campanha de conscientização 
entre os profissionais do Regional 
também será lançada. 

Segundo o gerente de Fisca-
lização do Crea-PB, Antônio Cé-
sar, ambientes como canteiros de 
obras e plantações são mais susce-
tíveis ao aparecimento do inseto. 
Nas obras, por exemplo, carrinhos 
de mão, betoneiras, lajes, tonéis e 
fossos de elevador são espaços que 
podem armazenar água. “Estamos 
adicionando este procedimento à 
rotina de trabalho dos nossos fis-
cais em toda a Paraíba com o in-
tuito de encorpar a campanha de 

combate a este mosquito, que se 
tornou o grande desafio da saúde 
pública brasileira”, afirma. Além 
da sede, em João Pessoa, o Crea-PB 
tem inspetorias em Campina Gran-
de, Itaporanga, Guarabira, Pom-
bal, Patos, Cajazeiras e Sousa. 

Antônio César lembra que o 
Conselho não tem prerrogativa le-
gal para infringir qualquer tipo de 
multa ou sanção para empresas ou 
responsáveis técnicos responsáveis 
por obras que possuam focos do 
Aedes aegypti, no entanto, afirma 
que esta é uma iniciativa de cida-
dania do Crea-PB. “Nossa atuação 
será no sentido de prevenir a pro-
liferação de criadouros do mosqui-
to e, principalmente, de conscien-
tização das pessoas que trabalham 
nestes locais. Estamos exercendo 
nosso papel cidadão”, ressalta o 
gerente de Fiscalização. 

Além de incorporar estas 
ações na rotina da fiscalização, o 
Crea-PB está iniciando ainda uma 
campanha entre os profissionais 

registrados que, segundo a pre-
sidente do Conselho, são mais de 
10 mil, e também seus familiares. 
Giucélia Figueiredo conta que a 
campanha de caráter educativo 
pretende alertar os profissionais 
da engenharia não só para o seu 
compromisso social, mas também 
ético e profissional. “Além do re-
gistro da Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) da obra/ser-
viço, o profissional registrado no 
Crea deve se ater a questões como 
a destinação de resíduos sólidos 
(entulho das obras) e conduta pro-
fissional, também fiscalizadas pelo 
Conselho”, lembra.

Para a presidente, a adesão à 
campanha de combate ao Aedes 
aegypti é um dever social do Con-
selho. “Não estamos fazendo nada 
além do que lutamos para realizar 
todos os dias: servir a população, 
buscando contribuir para que, 
através da nossa atuação, os parai-
banos tenham mais qualidade de 
vida”, justifica Giucélia. 

Crea-PB adere à campanha de combate 
TODOS CONTRA O MOSQUITO

Tambores plásticos usados 
na construção civil (foto), são 
alvo dos fiscais do CREA-PB. 
Eles podem se transformar 
em criadouros do mosquito

Foto: CREA-PB

Representantes da Saúde 
Estadual participaram, na tar-
de de segunda-feira (15), em 
um hotel de Manaíra, de uma 
nova reunião com represen-
tantes do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças do 
Governo dos Estados Unidos 
(CDC) para discutir as estra-
tégias nas pesquisas relacio-
nadas à microcefalia na Para-
íba. Participaram a secretária 
de Estado da Saúde, Roberta 
Abath, a vice-governadora 
Lígia Feliciano e a coordena-
dora da Rede de Cardiologia 
Pediátrica da Paraíba, Sandra 
Mattos.

Foram abordados o vírus 
zika, os números da microce-
falia, a Rede de Cardiologia 
Pediátrica da Paraíba e os 
objetivos da investigação dos 
casos pelos médicos do CDC. 
“Todo apoio que possamos 
receber de centros fortes de 
pesquisas internacionais, 
como é o caso do CDC norte-
-americano, será importan-
tíssimo, pois ainda existem 
muitas questões sem respos-
ta, áreas que devem ser vis-
tas, para que assim possamos 

dar resposta de forma mais 
rápida para a população”, dis-
se Sandra Mattos.

A secretária de Saúde 
ressaltou a importância de 
uma abordagem humanizada. 
“Precisamos ter um cuidado, 
uma atenção especial quanto 
à abordagem das equipes às 
famílias, buscando manter a 
harmonia, independente de 
estar ou não com casos de 
microcefalia. É importante 
lembrar toda a questão cultu-
ral, e que estaremos entrando 
na intimidade da família. As 
equipes precisam ser qualifi-
cadas para essa humanização 
no tratamento com as pesso-
as”, ressaltou Roberta Abath.

Já a vice-governadora 
reafirmou o interesse do Go-
verno do Estado em apoiar a 
pesquisa. “Na qualidade de 
médica, estou muito entusias-
mada para acompanhar essa 
pesquisa, para colaborar da 
melhor forma possível. O Go-
verno da Paraíba está interes-
sado no benefício das nossas 
crianças, zelando assim pelas 
famílias paraibanas”, concluiu 
Lígia Feliciano.

SES se junta à equipe 
de prevenção dos EUA

ZIKA E MICROCEFALIA

Uma tenda de serviços 
para promoção de cidadania 
de travestis e transexuais ofe-
recerá atendimento nas áreas 
de saúde, cultura, geração de 
emprego e renda e direitos, 
nesta sexta-feira (19), das 9h 
ao meio-dia, no Ponto de Cem 
Réis, em João Pessoa. A ativi-
dade realizada pelo Governo 
do Estado é promovida pela 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Humana 
(SEMDH), Secretaria de Saúde 
e Empreender.  

Na tenda funcionará os 
serviços do Centro Estadual 
de Referência dos Direitos de 
LGBT e Enfrentamento à Ho-
mofobia da Paraíba (Espaço 
LGBT), do Ambulatório de 
Saúde Integral para Travestis 
e Transexuais da Paraíba, Pro-
grama Empreender, além dos 
testes rápidos HIV e DSTs, gli-
cemia, verificação de pressão 
arterial e apresentação de es-
petáculo de teatro do Grupo do 
Hospital Clementino Fraga. 

A atividade integra a pro-
gramação do Dia da Visibili-
dade Trans, que começa hoje, 
às 9h, com seminário sobre 

“Gestão da Política de Saúde 
para Travestis e Transexuais 
na Paraíba – a experiência no 
processo transexualizador”, 
com a participação da secretá-
ria da Mulher e da Diversida-
de Humana, Gilberta Soares; 
a diretora-geral do Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira; o diretor téc-
nico do Ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e Tran-
sexuais da Paraíba, Eduardo 
Sérgio Soares Sousa; Ivonei-
de Lucena, coordenadora do 
Comitê Estadual de Saúde 
Integral da População LGBT 
da Paraíba e Ayune Bezerra, 
representante da Associação 
das Travestis e Transexuais da 
Paraíba (Astrapa).

À tarde, o debate será no 
auditório da PBPrev, sobre 
“Empreendedorismo para tra-
vestis e transexuais no merca-
do de trabalho”, com a gerente 
de Fomento ao Crédito, Telma 
Custódio, o secretário execu-
tivo do Empreender Paraíba, 
Tibério Limeira e Andreina 
Gama, representante da Asso-
ciação das Travestis e Transe-
xuais da Paraíba (Astrapa).

Travestis e transexuais
receberão atendimento

TENDA DE SERVIÇOS DA SEMDH

Orientações, triagens de 
recém-nascidos e crianças 
e encaminhamentos gratui-
tos para a população sobre 
a motricidade orofacial, den-
tre elas a sucção, mastigação, 
deglutição, respiração e fala. 
Esses são alguns dos obje-
tivos das ações planejadas 
pelos cursos de Fonoaudio-
logia do Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê) e da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) para o Dia In-
ternacional da Motricidade 
Orofacial, que será realizado 
hoje. Os atendimentos serão 
realizados no Hospital Infan-
til Arlinda Marques, na Clíni-
ca-Escola de Fonoaudiologia 
do Unipê e nas Unidades de 
Saúde do Roger e do Bancá-
rios, na capital.

As ações, que incluem 
o Teste da Linguinha, acon-
tecerão das 8h30 às 11h30 
no Hospital Infantil Arlinda 
Marques, em Jaguaribe, na 
Clínica do Unipê, localizada 
no campus da instituição, em 
Água Fria. Durante a tarde, 
os atendimentos serão reto-

mados das 13h30 às 16h30 
e ocorrerão, também, nas 
Unidades de Saúde da Fa-
mília (USFs) dos bairros dos 
Bancários (Eucaliptos) e do 
Roger. No Arlinda Marques, 
serão realizadas triagens em 
bebês recém-nascidos com 
diagnóstico ou suspeita de 
microcefalia, a fim de iden-
tificar alterações na sucção 
(amamentação).

O evento terá participa-
ção de professores do Unipê, 
de estudantes da área e de 
fonoaudiólogos das redes 
municipal e estadual da Saú-
de. O responsável pela ação 
na clínica do Unipê e coor-
denador do curso na insti-
tuição, Victor Medeiros, diz 
que o evento é um marco da 
fonoaudiologia para analisar, 
refletir e modificar formas 
de atuação dos profissionais 
para melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes. As 
professoras responsáveis pe-
las ações externas são Azuíla 
Sousa, Ruth Lopes, Raphae-
la Lima, Eva Carolina Cruz e 
Maria Edvany Melo.

Motricidade orofacial 
terá orientação do Unipê

FONOAUDIOLOGIA 
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MPT lança campanha contra 
o trabalho infantil na Paraíba 
Hoje também será lançado 
um prêmio de Jornalismo 
sobre o tema da campanha 

Sudema oferece 
curso para técnicos

Dando continuidade às ativi-
dades referentes ao Cadastramento 
Ambiental Rural (CAR)  desenvolvi-
das pela  Sudema, está sendo rea-
lizada, no Sindicato  dos Engenhos, 
em Campina Grande,  uma capacita-
ção de qualificação com os técnicos 
da Emater-PB que atuam na região 
do Semiárido. A qualificação come-
çou segunda-feira (15) e vai até 
sexta-feira (19). A atividade  faz 
parte de um contrato de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) da 
Emater-PB, cujo intuito é contemplar 
as atividades de desenvolvimento 
da cadeia produtiva do leite, garan-
tindo também a sustentabilidade 
da produção e a regularização am-
biental dos imóveis e posses rurais.

Conselho Nacional 
de Psicologia em CG

Com o tema “Psicologia no co-
tidiano, por uma sociedade mais de-
mocrática e igualitária” o Conselho 
Regional de Psicologia (CRP) realiza 
o 9º Conselho Nacional de Psicolo-
gia amanhã, às 8h30, no auditório 
da Faculdade Maurício de Nassau, 
em Campina Grande. A atividade é 
direcionada aos profissionais e es-
tudantes de Psicologia da região. 
Iany Cavalcanti da Silva Barros mi-
nistrará a conferência com a temá-
tica “Contribuições éticas, políticas 
e técnicas ao processo democrático 
e de garantia de direitos”. A con-
ferência ocorrerá em outros polos, 
contemplando diferentes regiões do 
Estado, a exemplo de João Pessoa e 
Guarabira. Mais informações através 
do telefone (83) 2101.8927. 

Audiências de 
custódia em debate

Audiências de custódia, o 
plantão de promotores de Justiça 
e juízes e convênios de inquéritos. 
Esses foram os três temas aborda-
dos na reunião realizada na tarde 
de ontem entre o procurador-geral 
de Justiça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Bertrand de Araújo 
Asfora, e o presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), de-
sembargador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque. A ideia do Ministério 
Público é sincronizar os plantões 
das duas instituições e preparar os 
promotores de Justiça e juízes para 
as audiências de custódia, prin-
cipalmente no interior do Estado. 
Ficou definido que será criada uma 
comissão para organizar e fazer um 
estudo da possibilidade de se regio-
nalizar as audiências de custódia.

Previsão do tempo 
para o Estado

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa) prevê 
para todo o setor leste do Estado, 
que contempla as regiões do Agres-
te, Brejo e Litoral, nebulosidade va-
riável com possibilidade de chuvas 
localizadas nesta quarta-feira. Para a 
região do Cariri-Curimataú, a previsão 
também é de nebulosidade variável 
com possibilidade de chuvas locali-
zadas. Já para o Alto Sertão e Sertão, 
a previsão é de nebulosidade variável 
com chuvas em pontos isolados. 

Confira como devem ficar as 
temperaturas hoje em cada região 
do Estado, de acordo com a Aesa: 
No  Litoral, máxima de 32ºC e mí-
nima de 25ºC; no Brejo, máxima de 
29ºC e mínima de 21ºC; na região do 
Agreste, máxima de 30ºC e mínima 
de 22ºC; no Sertão, máxima de 35ºC 
e mínima de 23ºC; no Alto Sertão, 
máxima de 34ºC e mínima de 23ºC, 
e Cariri-Curimataú, máxima de 34ºC 
e mínima de 22ºC. 

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) lança hoje, 
às 9h, no Hotel Hardman, em 
João Pessoa, o prêmio de Jor-
nalismo e a campanha contra 
o Trabalho Infantil em parceria 
com a Casa Pequeno Davi e a 
Concern Universal. Conforme 
a última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), di-
vulgada em novembro passa-
do, a Paraíba ficou na terceira 
posição como o Estado do País 
que teve aumento no número 
de crianças e adolescentes de 5 
a 17 anos que passaram a tra-
balhar para complementar a 
renda familiar.

A pesquisa mostra que, 
em 2014, 272 mil brasileiros 
de 5 a 17 anos passaram a tra-
balhar para complementar a 
renda familiar, um aumento 
de 7% em relação a 2013. Com 
65% de aumento, a Paraíba fi-
cou atrás apenas do Acre, com 
68% e Sergipe, com 66%. O au-
mento registrado pelo Estado 
significou cerca de 41 mil me-
ninos e meninas trabalhando 

nas ruas, sendo explorados e 
tendo a infância roubada. Se-
gundo o IBGE, na faixa etária 
de 10 a 14 anos, o aumento 
do trabalho infantojuvenil na 
Paraíba foi ainda mais assus-
tador: cresceu 140%, fazendo 
o número de crianças e adoles-
centes explorados pular de 15 
mil em 2013 para 36 mil em 
2014.

A campanha visa comba-
ter esse problema. “Os núme-
ros são alarmantes. Acredito 
que foi o maior aumento em 
uma década. Mas a realida-
de é ainda pior. Isto porque a 
pesquisa possivelmente não 
abrange as piores formas de 
trabalho infantil, como o do-
méstico, a exploração sexual 
e o trabalho infantojuvenil no 
narcotráfico”, revela o procu-
rador do Trabalho Eduardo 
Varandas, que é coordenador 
regional da Coordenadoria de 
Combate à Exploração do Tra-
balho da Criança e do Adoles-
cente (Coordinfância).

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Lideranças e prestadores de assis-
tência técnica de áreas de assentamen-
tos estaduais e federais da Paraíba, 
ligados ao Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), pude-
ram conhecer, na segunda-feira (15), 
os principais tipos de subprojetos que 
serão financiados pelo PB Rural Susten-
tável a ser operacionalizado a partir do 
início do segundo semestre deste ano 
pelo Governo do Estado, por meio do 
Projeto Cooperar e Banco Mundial, no 
valor de US$ 80 milhões nos próximos 
seis anos.

O evento, segundo desse tipo reali-
zado este ano pelo Cooperar, teve como 
objetivo apresentar o projeto PB Rural 
Sustentável com destaque nos princi-
pais conceitos das Alianças Produtivas e 
suas vantagens aos trabalhadores rurais 
ligados ao MST. 

A programação contou com a apre-
sentação de um vídeo motivacional so-
bre a importância da ajuda ao próximo e 
ainda do Componente 1 – Fortalecimen-
to Institucional, Componente 2 – Aces-
so à Água e Redução à Vulnerabilidade 
Agroclimática, e Alianças Produtivas, 
que farão parte do Componente 3.

Em sua fala de abertura do wor-
kshop, o secretário executivo do Coo-
perar, Roberto Vital, destacou a im-
portância de se articular e promover 
esses eventos com os movimentos so-
ciais que tenham interface de atuação 
com a instituição para a construção 
de informações que venham garantir 
a legitimidade na participação desse 
segmento com capacidade crítica de 
diálogo na execução desse novo proje-
to. “Nas próximas semanas deveremos 
realizar mais 11 encontros com essa fi-
nalidade, que terão a participação de 
outras instituições e entidades parcei-
ras”, anunciou.

O PB Rural Sustentável estima be-
neficiar 144.463 pessoas, mediante 
a execução de 170 planos de investi-
mentos integrantes das alianças pro-
dutivas; 100 subprojetos de sistemas 
de abastecimento d’água completos; 
198 subprojetos de sistemas de abas-
tecimento d’água singelos, 72 sistemas 
de dessalinização com aproveitamen-
to do rejeito; 493 subprojetos com 14 
tecnologias adaptadas às condições do 
Semiárido para redução de vulnerabili-
dade agroclimática, entre outros.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), moni-
tora e mantém ações permanentes 
de enfrentamento ao trabalho in-
fantil. Entre elas estão os 26 Cen-
tros de Referência Especializados 
da Assistência Social (Creas Polos 
Regionais), que acompanham os ca-
sos de trabalho infantil em mais de 
120 municípios e que contam com 
uma equipe formada por assistente 
social, psicólogo, educador social e 
advogado; bem como as ações de 
estratégias do Peti em 18 municí-
pios paraibanos que têm maior inci-
dência de trabalho infantil. 

A Sedh conta ainda com o Dis-
que Estadual 123, um serviço pró-
prio que funciona de forma gratui-
ta e sigilosa para casos de direitos 
violados, acompanhado por uma 
equipe formada por psicólogos, as-
sistentes sociais e advogados que 
fazem os encaminhamentos neces-
sários para órgãos competentes. 

Em conjunto com a Rede de 
Proteção à Criança e Adolescente 
da Paraíba, a secretaria desenvolve 
o Plano Decenal de Prevenção e En-
frentamento do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Adolescente Trabalha-

dor da Paraíba, cujo objetivo é efe-
tivar as políticas públicas de enfren-
tamento ao trabalho infantil.

No plano existe um cronograma 
a ser seguido para que os órgãos en-
volvidos possam executar e, com isso, 
diminuir os índices de trabalho infan-
til no Estado. Além dessas ações, a 
Sedh qualifica, por meio de oficinas e 
capacitações (Capacita Suas), técnicos 
dos 223 municípios paraibanos que 
atuam no enfrentamento ao traba-
lho infantil, tanto na rede estadual 
como na municipal, como forma de 
fortalecer os serviços oferecidos para 
crianças e adolescentes. 

Lideranças do MST conhecem 
projeto PB Rural Sustentável

Governo mantém ações permanentes

WORKSHOP DO COOPERAR

FOTO: Secom-PB

Evento reuniu lideranças e prestadores de assistência técnica de áreas de assentamentos

n Denúncias: Disque 100
Disque 100 é o número que a 
sociedade pode ligar para denunciar 
casos de exploração do trabalho 
infantil. Em João Pessoa, denúncias 
também podem ser feitas no MPT 
(3612-3600).

Serviço

26 Creas Polos 
Regionais 
acompanham os 
casos de 
trabalho infantil 
em mais de 120 
municípios 
paraibanos

Na madrugada de on-
tem, durante a Operação Ne-
blina, policiais militares do 
4º BPM apreenderam duas 
armas de fogo e prenderam 
um foragido da Justiça acusa-
do de vários crimes, na Zona 
Rural de Solânea. 

Na ação, em cumpri-
mento a mandado de prisão, 
Márcio de Oliveira Gomes, 
de 36 anos, conhecido por 
“Márcio Monstro”, foi preso 
no Sítio Tanque Preto, em 
Solânea. Na sua residência, 
foi apreendido um revólver, 
com numeração não iden-
tificada, e uma motocicleta, 
com restrição de roubo. Se-
gundo o capitão J. Ferreira, 
que coordenou a operação, 
o preso responde por duplo 
homicídio, latrocínio, roubo 

a agência dos Correios, entre 
vários outros crimes.

Já na comunidade da Pis-
sarreira, em Solânea, o suspei-
to Leandro Gomes de Oliveira, 
de 32 anos, foi preso em sua 
residência, onde foi encontra-
do um revólver, calibre 22.

“Após várias investidas, 
a Polícia Militar conseguiu 
prender o “Márcio Monstro”, 
que aterrorizava vários mu-
nicípios da região. Em suas 
ações, ele sempre agia com 
muita violência”, disse o ca-
pitão J. Ferreira, comandante 
da 2ª Companhia de Polícia 
Militar da cidade de Solânea.

Os dois foram apresen-
tados à Delegacia de Solânea, 
onde foram autuados por 
posse ilegal de arma de fogo 
e receptação.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu, na tarde 
de ontem, na unidade opera-
cional de Mamanguape, na 
BR-101, Mata Norte do Estado, 
um homem foragido da Justiça 
pelo crime de homicídio.

O foragido viajava sozi-
nho em um VW Golf quando 
foi abordado por agentes da 
PRF, no quilômetro 38 da 
BR-101. Durante a fiscaliza-
ção, os policiais descobriram 
que a Carteira de Habilitação 
(CNH) do motorista era falsa. 
Na verdade, a cédula era ver-
dadeira, mas foi preenchida 
com dados falsos, a exemplo 
de nome e CPF. 

Depois que as pesquisas 
foram aprofundadas, os po-
liciais descobriram a verda-
deira identidade do homem. 
A partir daí, os agentes en-
contraram um mandado de 
prisão aberto contra ele pelo 
crime de homicídio pela Jus-
tiça da Paraíba. O histórico do 
preso é extenso, pois além do 
homicídio, ele já foi preso por 
tráfico de drogas e formação 
de quadrilha. Mais um crime 
entrará para o repertório do 
criminoso, o de uso de docu-
mento falso.

O flagrante foi feito na 
Delegacia da Polícia Civil de 
Mamanguape.

PM captura foragido 
da Justiça de Solânea 

Homem é preso com 
CNH falsa na BR-101

OPERAÇÃO NEBLINA

AÇÃO DA PRF
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Cunha é notificado 
pelo STF para se 
afastar do mandato
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TUMULTO NA UFPB

Consuni define regras para eleição
José Alves   
Zavieira2@gmail.com

Marcada por tumultos 
e protestos, a reunião do 
Conselho Universitário da 
Universidade Federal da 
Paraíba (Consuni), ocorri-
da ontem, durou aproxima-
damente seis horas (das 9h 
às 15h), mas definiu as re-
gras do processo eleitoral 
da instituição que indicará 
o próximo reitor da UFPB, 
a ser nomeado pela presi-
dente da República neste 
ano. Ficou decidido que as 
eleições para escolha da 
nova Eeitoria aconteçam 
no dia 13 de abril, com ur-
nas em todos os centros, 
e caso seja necessário o 
segundo turno, ficou agen-
dado para acontecer no 
dia 27 de abril. Em 2012 o 
processo eleitoral da UFPB 
ocorreu em maio e início 
de junho. 

Outra decisão da reu-
nião do Consuni, ocorrida 
no prédio da Reitoria da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), e que in-
clusive provocou tumul-
tos e protestos, foi a que 
aprovou a participação 
dos servidores da Empre-
sa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), que 
administra o Hospital Uni-
versitário (HU), no pleito. 
Essa proposta foi aprova-
da por 24 votos a favor, 
16 contrários e três abs-
tenções. Segundo a reitora 
Margareth Diniz, essa deci-
são foi a grande mudança 

Primeiro e segundo turno 
tiveram datas marcadas 
para os dias 13 e 27 de abril

no processo eleitoral da 
UFPB para este ano. 

A reunião do Consuni 
teve início às 9h, na sala 
da Secretaria dos Órgãos 
Deliberativos da Adminis-
tração Superior (Sods), no 
prédio da Reitoria. Muitos 
professores e estudantes 
estavam presentes para 
acompanhar o debate so-
bre o regimento da eleição. 
E o tumulto entre seguran-
ças e manifestantes acon-
teceu por volta das 10h, 
quando alguns alunos con-
trários a inclusão dos fun-
cionários do HU no proces-
so eleitoral fizeram com 
que a sessão fosse suspen-
sa.  Após o tumulto, a ses-
são retornou às atividades 
no auditório da Reitoria, 
onde foi encerrada às 15h.

A Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
é responsável pela gestão 
dos Hospitais Universitá-
rios do País desde 2011. Na 
UFPB, ela assumiu o Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley em 2013. Os 
funcionários são contrata-
dos por meio de uma sele-
ção pública e considerados 
funcionários públicos, mas 
trabalham sob o regime da 
CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) e não pos-
suem a estabilidade dos 
servidores públicos esta-
tutários.

No HULW, quase mil 
trabalhadores atuam sob 
essas condições. Eles fo-
ram aprovados em concur-
so realizado no ano pas-
sado e possuem vínculo 
apenas com a Ebserh, que 
é, inclusive, responsável 
exclusiva pela folha de pa-
gamento.

Por determinação da reitora, apenas os con-
selheiros foram autorizados a entrar no auditó-
rio, o que provocou a revolta das pessoas que 
estavam presentes para acompanhar a reunião. 
Seguiram-se, então, vários momentos de confu-
são com a equipe de segurança que impedia a 
passagem, fazendo uso, inclusive, de agressões 
físicas e ameaças.

“Foi impedido o direito de acompanhar a 
sessão, que é previsto no Estatuto da Universi-
dade e no regimento da Sods. E isso foi contra-
riado na medida em que seguranças armados 
– seguranças inclusive que não são do corpo da 
universidade, que lá foi dito serem seguranças 
particulares -, impedindo o ingresso de pessoas 
no auditório da Reitoria”, declarou o professor 
Marcelo Sitcovsky.

Depois da forte pressão dos professores e 
estudantes, o auditório foi finalmente liberado 
após às 13h. O presidente da ADUFPB fez um 
pronunciamento durante a reunião reafirman-
do a posição da entidade contrária à inclusão 

dos funcionários da Ebserh no colégio eleitoral 
da UFPB. Ele lembrou que o voto é um direito 
assegurado à comunidade universitária (profes-
sores, técnico-administrativos e estudantes) e 
não inclui os trabalhadores terceirizados.

“Essa proposta é um profundo desrespeito 
com a Comunidade Universitária, pois descarac-
teriza o que se constituiu historicamente como 
Comunidade Universitária da UFPB”, destacou 
o presidente da ADUFPB, Marcelo Sitcovsky. Ele 
ressalta que, contratualmente, portanto juridi-
camente, os funcionários contratados pela Eb-
serh e que estão lotados no Hospital Universitá-
rio são vinculados exclusivamente à empresa e 
não à universidade.

Margareth
Candidata à reeleição, Margareth Diniz é 

graduada em Farmácia e Medicina pela UFPB, 
mestre e doutora em Produtos Naturais e Sintéti-
cos Bioativos, também pela UFPB, e pós-doutora 
pela Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio).

Fechamento de auditório gera revolta

Após determinação da reitora Margareth Diniz para que auditório fosse fechado houve vários momentos de confusão com a segurança

O presidente da 
Assembleia Legislati-
va da Paraíba, Adriano 
Galdino, afirmou nessa 
terça-feira (16) que a 
meta do Poder Legisla-
tivo deste ano é supe-
rar a produção de 2015, 
mesmo com as modifi-
cações no horário de 
expediente para con-
centrar o funcionamen-
to da Casa de Epitácio 
Pessoa, buscando uma 
maior economia das 
despesas e promoven-
do a sustentabilidade.

“Vamos iniciar 
com muita disposição 
de trabalho para que 
a gente possa aumen-
tar a nossa produção 
em relação ao ano 
passado, apesar de 
ser um ano atípico, de 
eleições, mas vamos 
nos preocupar bastan-
te com a nossa pauta 
aqui na Casa para que 
a gente possa, cada 
vez mais, dar as res-
postas que o povo pa-
raibano quer de cada 
um de nós deputados 
da Paraíba”, afirmou 

o presidente.
Para o secretário 

legislativo Washington 
Aquino, as mudanças vi-
sam uma melhor equa-
lização da rotina de 
trabalho. “Fizemos um 
estudo e percebemos 
que precisamos utilizar 
o espaço com menos 
dispêndio. Estamos re-
duzindo o expediente 
sem reduzir a atividade 
parlamentar, apenas 
aproveitando da me-
lhor forma nosso espa-
ço e o tempo, promo-
vendo a economia de 
energia elétrica. Além 
disso, estamos criando 
uma nova sistemática 
junto com o setor de 
informática para aca-
bar com o uso do pa-
pel nas comunicações 
internas e externas. A 
orientação do presi-
dente Adriano Galdino 
é para empregar dina-
mismo fazendo com 
que a gente ganhe em 
qualidade renovando 
a maneira de produzir 
e atuar administrativa-
mente.

Galdino diz que meta 
é superar ano de 2015

ALTA PRODUTIVIDADE

A Câmara Municipal de 
Campina Grande realizou 
nessa terça-feira, 16, a pri-
meira sessão ordinária de 
2016, onde foi lido o relatório 
da CPI do Tesoureiro, presi-
dida pelo vereador João Dan-
tas e que investigou possíveis 
irregularidades na gestão do 
então prefeito Veneziano Vi-
tal do Rêgo. Após o término 
da leitura do relatório final 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Tesoureiro foi 
sugerido o indiciamento do 
ex-prefeito de Campina Gran-
de, e hoje deputado federal 
Veneziano Vital do Rêgo, que 
rebateu as acusações.

Durante a sessão dessa 
terça-feira, o presidente da 
CPI leu o relatório final que 
foi aprovado por maioria dos 
membros da comissão com 
ressalva do voto contrário 
em separado do membro Ro-
drigo Ramos. Além disso, fo-
ram feitas as leituras de atas, 
expedientes e documentos 
referentes a mesma.

A CPI do Tesoureiro, 
composta pelos vereadores 
João Dantas (PSD), também 
presidente da CPI, o verea-
dor e relator Alexandre do 
Sindicato (PHS) e, o verea-

dor-membro Rodrigo Ramos 
(PDT) estiveram participan-
do das sessões extraordiná-
rias no período de seis me-
ses.

A CPI também indiciou 
os ex-secretários Julio César 
Arruda Câmara, Alex Azeve-
do Cruz e Alexandre Costa 
Almeida, o ex-tesoureiro Re-
nan Trajano de Farias, a ex-
-presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, Anna 
Thereza Chaves Loureiro, o 
empresário Eduardo Ribei-
ro Victor, o ex-prestador de 
serviços da PMCG Roberto 
Soares de Carvalho, e os ex-
-comissionados Rodrigo Au-
gusto Moura Miranda e Val-
demi de Medeiros Cavalcanti.

Ainda foi recomenda-
do o aprofundamento das 
investigações do ex-comis-
sionado da PMCG Hércules 
Lafite (atual vereador), bem 
como do funcionário efetivo 
da PMCG João Correia Filho. 
Com a leitura e a aprovação 
em plenário, a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
recomenda ainda que a Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande encaminhe o relató-
rio ao MP Estadual, Federal 
e Procuradoria-Geral da Re-

pública, para que adotem as 
medidas legais dos fatos que 
foram apurados por esta.

Em nota oficial, assinada 
pelo advogado Luciano Pires, 
que representa o deputado 
federal Veneziano Vital do 
Rêgo, o relatório final da CPI 
é contestado. Leia a nota na 
íntegra:

 A conclusão da CPI refle-
te seu caráter eminentemen-
te político. É inconcebível a 
usurpação de competência 
do Supremo Tribunal Federal 
efetuada para indiciar o de-
putado Veneziano, detentor 
de prerrogativa de foro. A CPI 
também desnatura e afronta 
auditores e conselheiros do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, que não constataram 
quaisquer irregularidades na 
licitação e nas obras questio-
nadas. As denúncias do ex-
-tesoureiro da PMCG, por sua 
vez, não encontraram res-
paldo em nenhuma evidên-
cia minimamente aceitável. 
O deputado Veneziano e sua 
defesa estão absolutamente 
despreocupados e seguros 
da imprestabilidade jurídica 
dessa CPI.

CPI do Tesoureiro indicia 
Veneziano, que se diz ‘seguro’

“IMPRESTABILIDADE JURÍDICA” Vereadores 
criticam PMJP 
por vencimentos 
pagos na Saúde

Os vereadores Raoni 
Mendes (PTB) e Renato Mar-
tins (PSB) usaram a tribuna 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na sessão or-
dinária de ontem, para criticar 
a atual gestão da prefeitura da 
capital por pagar vencimento 
em valor inferior a um salário 
mínimo a servidores munici-
pais da área da Saúde.

Em seu pronunciamen-
to, Raoni Mendes destacou 
o alto índice inflacionário, o 
aumento de preços e serviços 
e a retração econômica sofri-
da pelo País. O parlamentar 
lembrou que nenhum tra-
balhador deve exercer seu 
ofício recebendo salário in-
ferior ao determinado pelo 
Governo Federal, que, atu-
almente, é de R$ 880. Con-
forme apontou o vereador, 
há servidores municipais da 
Saúde com vencimento de 
apenas R$ 775,00.

“Tenho aqui o contra-
cheque do mês de janeiro de 
2016 de um funcionário da 
Secretaria de Saúde. O item 
vencimento, que corresponde 
ao salário, diz R$ 775,00. São 
R$ 105,00 a menos do que o 
salário mínimo vigente”, de-
nunciou.

FOTO: Edson Matos
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STF notifica Eduardo Cunha sobre 
pedido de afastamento do mandato

Dizem que, no Brasil, as atividades do ano só 
começam mesmo depois do Carnaval. Só a partir 
dessa semana, escolas, universidades e empresas 
retomam seu ritmo normal. Os meios de comunicação 
nos bombardeiam com notícias de crise e corrupção. 
Algumas são verdadeiras, mas se misturam com boatos 
e delações que condenam as pessoas antes mesmo de 
serem julgadas.

Em tudo isso, o que parece mais em crise é a 
capacidade das pessoas pensarem.Será que as nossas 
escolas e universidades incentivarão seus alunos a 
pensar? Teremos algum dia meios de comunicação social 
que divirtam as multidões sem reduzi-las ao pão e circo 
concedido pelos senhores do mundo?

Como saber que cada um/uma de nós mesmos 
assumimos nossa missão humana de pensar e não 
aceitamos ser simplesmente repetidores de fórmulas 
feitas e macaquinhos de gestos ensaiados?

É claro que, de alguma maneira, todo ser humano 
pensa. Processa o que acontece em redor de si e o 
compreende, mas isso pode ser feito de modo superficial 
e até irresponsável.

Todos nós vivemos sob a cultura da notícia 
imediatizada e produzida em pílulas. Os instrumentos 
da internet e recursos virtuais de comunicação são 
valiosos e úteis, mas algumas vezes, criam uma onda de 
sensações que substituem o verdadeiro pensar crítico e 
autônomo.

Sem dúvida, não é fácil nem cômodo o compromisso 
de pensar quando se trata de procurar compreender 
profundamente o que acontece e tomar uma posição 
verdadeiramente crítica e responsável. Na história da 
Filosofia, alguns reduziram o pensar a uma operação 
racional que ocupa apenas parte do intelecto humano. 
Para alguns filósofos modernos, como Heidegger, pensar 
é caminhar. Só pode dizer que realmente pensa quem 
aceita percorrer uma estrada pessoal de busca e com 
o espírito aberto. E não é fácil rever nossas certezas 
adquiridase colocar em questão nossos dogmas culturais, 
religiosos ou políticos.

Sobre a tragédia do não pensar, Hannah Arendt 
escreveu o seu livro mais importante: “A banalidade 
do mal”. Para a filósofa judia, a verdadeira tragédia é 
que o mal se origina no não pensar. O carrasco nazista 
Adolf Eichmann exterminou multidões nos campos de 
concentração não porque fosse um monstro sádico. 
Era um homem normal e bom pai de família. Mas, tinha 
renunciado a pensar e apenas cumpria ordens dos 
superiores.

Do mesmo modo, até hoje, a publicidade enganosa, 
o doutrinamento ideológico e o impacto sensacionalista 
nascem quando a pessoa renuncia a pensar criticamente 
e simplesmente se deixa levar por uma onda que acaba 
conduzindo a alguma forma de totalitarismo.

Às vezes, para instituições como o Exército, a Escola 
e mesmo a Igreja, é mais fácil ter pessoas que seguem 
normas e obedecem mecanicamente do que aceitar 
pessoas que pensam. O militar que, para cumprir o seu 
dever, usa violência ou agride pessoas, o funcionário 
que não é capaz de ir além de sua estrita obrigação 
e o religioso que repete fórmulas de crenças acabam 
colaborando para a cultura da indiferença geral que 
domina a sociedade. O papa Francisco tem denunciado 
que essa indiferença está na base do sofrimento de tantas 
pessoas.

A revista Le Monde des Religions, em seu número 
atual (janeiro-fevereiro 2016), tem uma página com 
um mapa de todas as guerras e conflitos provocados 
pela religião. Pude contar 17 regiões do mundo nas 
quais cristãos extremistas combatem outras religiões, 
hindus lutam contra muçulmanos, judeus perseguem 
muçulmanos e assim por diante.

No Brasil, que não consta desse mapa de guerras 
declaradas, a cada dia acontecem ataques e atos de 
discriminação contra cultos de matriz afrodescendente. 
Um amigo italiano repete um filósofo ao dizer: “A 
diferença não é entre quem é religioso e quem não é. A 
diferença está entre quem pensa e quem não pensa”.

No caminho das religiões, todas contaram com 
figuras proféticas que procuraram ser fiéis à sua 
tradição, mas ao mesmo tempo apontaram para a 
responsabilidade do pensar de forma pessoal e amoroso. 
Nos evangelhos, Jesus diz: “Eu não vim destruir a lei 
ou os profetas. Ao contrário, vim para levá-los à sua 
plenitude. Nem um j desaparecerá da lei até que tudo 
seja realizado” (Mt 5, 17- 18).

No entanto, afirmou também: “A lei e o sábado 
foram feitos para o ser humano e não o ser humano para 
a lei e o sábado”(Mc 2, 27). 

(Reproduzido de adital.com.br)

O compromisso de pensar
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Marcelo 

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), foi notifi-
cado na manhã de ontem, pelo 
Supremo Tribunal Federal, so-
bre o pedido de afastamento 
dele do mandato, feito em de-
zembro do ano passado pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, à Suprema 
Corte. A partir deste aviso, 
começa a contar o prazo de 
dez dias para que a defesa do 
peemedebista apresente seus 
argumentos.

A informação foi confir-
mada por assessores da pre-
sidência da Casa, no entanto, 
à Agência Brasil, o advogado 
de Cunha, Antônio Fernando, 
negou ter conhecimento sobre 
a notificação e mantém em se-
gredo qualquer estratégia de 
defesa. Janot acusa Cunha de 
utilizar o cargo de presidente 
da Câmara para intimidar par-
lamentares e cometer crimes. 
O presidente da Câmara res-
ponde a três inquéritos oriun-
dos da Operação Lava Jato, que 
tramitam no Supremo.

No pedido apresentado 
ao STF, em dezembro, Janot 
argumenta que as suspeitas 

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Eduardo Cunha 
também é alvo de 

processo no 
Conselho de Ética da 

Casa; relatório contra 
o presidente pode ser 

lido hoje

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Começa a contar o prazo 
para a defesa do presidente 
da Câmara dos Deputados

sobre Cunha, alvo de buscas e 
apreensões em uma das fases 
da operação policial, são refor-
çadas nas delações premiadas 
de réus da Lava Jato e pelas 
apreensões feitas no dia 15 de 
dezembro, pela Polícia Federal, 
na residência oficial da Câmara 
e na casa do parlamentar no 
Rio de Janeiro.

Cunha chegou ontem à Câ-
mara por volta das 9h, sem fa-
lar com a imprensa. Ele nega to-
das as acusações e tem evitado 
falar sobre processos que tra-
mitam contra ele no STF, como 
o que investiga a existência de 
contas secretas mantidas pelo 
deputado na Suíça para receber 
dinheiro de origem ilícita.

Saída
Ao deixar a Câmara ho-

ras antes da sessão do con-
selho, Cunha rechaçou as de-
clarações de que a mudança 
do PTB fosse uma manobra a 
seu favor. “Tudo o que acon-
tece lá vira manobra. Estou é 
preocupado com a manobra 
que está sendo feita na elei-
ção da liderança do PMDB”, 
disse. Deputados da legenda 
vão escolher hoje o líder. A 
disputa é entre o atual ocu-
pante do cargo, Leonardo 
Picciani (RJ), alinhado com o 
Planalto, e Hugo Motta (PB), 
que tem o apoio declarado 
de Cunha.

Insatisfeitos com a atual 

condução dos trabalhos na 
Câmara, alguns peemedebis-
tas acusam Picciani de con-
duzir decisões de acordo com 
os interesses do governo sem 
que a bancada seja ouvida. 
A exoneração de parlamen-
tares que ocupam cargos no 
Executivo, para retomarem 
o mandato na Câmara, é con-
siderada por esta ala como 
uma estratégia “artificial” 
para manter o fluminense 
na função. “O PMDB está tra-
zendo titulares, mas não para 
saírem os suplentes do par-
tido, mas para nomear de-
putados provisoriamente, de 
outros partidos para crescer 
a bancada”, disse Cunha. 

O procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, enviou ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) parecer no qual 
afirma que o presiden-
te da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), “sempre se 
mostrou extremamente 
agressivo e dado a reta-
liações a todos aqueles 
que se colocam em seu 
caminho a contrariar 
seus interesses”.

Na manifestação 
enviada ao STF em 
janeiro, Janot pede 
à Corte urgência no 
julgamento do rece-
bimento da denúncia 
contra Cunha e do pe-
dido de afastamento 
do presidente da Câ-
mara do cargo.

No parecer, Janot 
manifesta-se contrário 
aos vários pedidos de 
nulidade da denúncia, 
apresentada em agos-
to do ano passado, en-
tre eles um da defesa 
de Cunha para anular 
os depoimentos de de-
lação premiada dos lo-
bistas Júlio Camargo e 
Fernando Baiano. Para 
o procurador-geral, o 
presidente usa “vias 
transversas” para pro-
telar o recebimento da 
denúncia.

Além disso, Janot 
cita comportamentos 
de Cunha para “garan-
tir suas atividades ilíci-
tas”.

“Não à toa, por in-
termédio de terceiros, 
Eduardo Cunha perse-
guiu Alberto Yousseff 
[doleiro], fazendo com 
que a CPI [Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to] da Petrobras buscas-
se o afastamento do si-
gilo bancário e fiscal de 
sua esposa e filha, bem 
como passou a investi-
gar a então advogada 
de Júlio Camargo, Bea-
triz Catta Pretta, quan-
do efetivamente trouxe 
à luz a participação de 
Eduardo Cunha”, disse 
o procurador.

Denúncia
De acordo com a 

denúncia, Cunha rece-
beu US$ 5 milhões para 
viabilizar a contratação 
de dois navios-sonda 
pela Petrobras junto ao 
estaleiro Samsung He-
avy Industries em 2006 
e 2007. O negócio foi 
formalizado sem licita-
ção e ocorreu por in-
termediação do empre-
sário Fernando Soares, 
conhecido como Fer-
nando Baiano e o ex-
-diretor da Área Inter-
nacional da Petrobras 
Nestor Cerveró.

O caso foi desco-
berto a partir do acor-
do de delação premia-
da firmado por Júlio 
Camargo, que também 
participou do negócio 
e recebeu US$ 40,3 mi-
lhões da Samsung Hea-
vy Industries para con-
cretizar a contratação, 
segundo a denúncia.

Em parecer, Janot diz 
que Cunha é “agressivo” 

O relatório preliminar 
sobre a representação con-
tra o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), poderá 
ser lido na reunião de hoje 
do Conselho de Ética da 
Casa. A reunião está previs-
ta para as 14h.

“Espero que amanhã 
possamos ler o relatório 
aqui no Conselho”, disse o 
presidente do colegiado, de-
putado José Carlos Araújo 
(PSD-BA), ao final da reu-
nião dessa terça-feira (16), 
na qual o parecer do relator, 
Marcos Rogério (PDT-RO), 
deveria ter sido lido.

Araújo disse que a leitu-
ra foi adiada porque ele pre-
feriu esperar um posiciona-
mento da Mesa Diretora da 
Câmara sobre a questão de 
ordem que apresentou na 
semana passada contestan-
do a decisão do vice-presi-
dente da Casa, Waldir Mara-
nhão (PP-MA), que deferiu 
requerimento do deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS) 
para que o processo contra 
Eduardo Cunha voltasse à 
fase de leitura do relatório 
preliminar e fosse anulada a 
votação do parecer.

Durante a reunião, 
Araújo reuniu-se com o pre-
sidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
(OAB), Cláudio Lamachia, 
e outros dirigentes da en-
tidade para discutir medi-
das a serem adotadas para 
o andamento do processo 
contra Cunha no Conselho 
de Ética. O deputado recla-
mou que não tem tido apoio 
dos advogados da Câmara 
para apresentar os ques-
tionamentos que considera 
necessários para o processo 

caminhar. “Pedi socorro à 
OAB. O que estamos passan-
do nesta Casa é algo inusi-
tado, que não pode aconte-
cer. O presidente [Eduardo 
Cunha] pode tudo, e nós 
nada?”, lamentou.

Araújo disse que está 
propenso a entrar com 
mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para derrubar a de-
cisão do vice-presidente da 
Câmara, que anulou a reu-
nião do Conselho na qual foi 
aprovado o relatório preli-
minar e se propôs à conti-
nuidade das investigações 
contra Cunha.

Também foram apre-
sentados dois  adendos à re-
presentação contra Cunha 
no Conselho de Ética. Com 
isso, o relator Marcos Ro-
gério informou que está es-
tudando a possibilidade de 
incluir no parecer prelimi-
nar pontos relacionados às 
novas denúncias incluídas 
nos adendos apresentados 
pelo PSol e pela deputada 
Clarissa Garotinho (PR-RJ). 
Os adendos questionados 
por aliados de Cunha no 
Conselho.

Ainda na reunião de 
ontem, o PTB apresentou 
como sua representante no 
colegiado a deputada Josi 
Araújo (AP), que entra na 
vaga deixada por Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP). O lí-
der do PTB, Jovair Arantes 
(GO), aliado de Cunha, ha-
via indicado para tal vaga o 
deputado Nilton Capixaba 
(PTB-RO), que renunciou 
e o posto será ocupado por 
Josi. Na votação de dezem-
bro, Faria de Sá havia vo-
tado contra Cunha. Com a 
substituição do paulista, al-
guns deputados, inclusive o 
relator, questionaram a mu-
dança no Conselho.

Relatório pode ser lido hoje

André Richter
Da Agência Brasil

Iolando Lourenço
Repórter da Agência Brasil
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Políticas

Embraer projeta demanda de 
1.570 novos jatos para a Ásia
A fabricação dos aviões
será no segmento 
de 70 a 130 assentos

Singapura - A Embraer 
Aviação Comercial divulgou 
ontem, no Singapore Air-
show, a previsão de mercado 
para a região da Ásia-Pacífico, 
que inclui a China. A Compa-
nhia acredita que as compa-
nhias aéreas vão encomendar 
cerca de 1.570 novos jatos 
no segmento de 70 a 130 as-
sentos nos próximos 20 anos 
(no valor de USD 75 bilhões, 
a preços de lista), o que re-
presenta 25% da demanda 
mundial para o segmento no 
período. De acordo com as 
perspectivas globais de mer-
cado para o segmento de 70 a 
130 assentos divulgadas pela 
Embraer, nas próximas duas 
décadas, todo o mercado vai 
demandar 6.350 novos jatos 
a categoria, que é avaliada em 
USD 300 bilhões no período.

O mercado da Ásia-Pací-
fico se tornará mais rico, com-
petitivo e aberto, estimulando 
ainda mais as companhias 
aéreas a buscar maior eficiên-
cia do sistema, diferenciação 
de marca e melhores níveis 
de serviço. Neste contexto, o 
segmento de jatos de 70 a 130 
assentos desempenhará papel 
fundamental no apoio ao de-
senvolvimento intrarregional 
na Ásia-Pacífico.

“Estamos mostrando às 
companhias aéreas o benefício 
de afastar-se de um mercado 
lotado e buscar oportunidades 
em mercados que estão atual-
mente carentes, ou sem servi-
ço algum, onde os rendimen-
tos são também mais fortes, 
passando de um a dois dígitos”, 
disse Paulo Cesar Silva, presi-
dente & CEO, Embraer Aviação 
Comercial.

A região da Ásia-Pacífi-
co tem experimentado rápido 
desenvolvimento social e eco-
nômico nas últimas décadas. A 
expansão acima da média da 
economia da região, com uma 
taxa de crescimento anual do 
PIB projetada em 4,1% para os 
próximos 20 anos, combinada 
com o aumento da urbanização 
e mudanças nos padrões demo-
gráficos, resultará em aumento 
do rendimento familiar e au-
mento dos gastos discricioná-
rios, incluindo viagens aéreas.

Segundo aponta o estudo, 
a ascensão das companhias 
aéreas de baixo custo (Low 
Cost Carrier - LCC) foi uma 
resposta direta e natural para 
o aumento da demanda por 
viagens aéreas na região na 

última década. Porém, o gran-
de aumento de capacidade 
tem influenciado os preços das 
passagens e criou uma nova di-
nâmica: um ciclo vicioso, onde 
rendimentos menores forçam 
custos unitários mais baixos, 
levando a aeronaves maiores 
que adicionam capacidade, o 
que leva a taxas de ocupação 
mais baixas e descontos maio-
res nas tarifas. Reduzir as ta-
rifas para compensar a queda 
de passageiros tem limites, e 
concentrar-se principalmente 
nas receitas auxiliares não é 
uma estratégia de negócio sus-
tentável. Já há sinais de satura-
ção; apesar do crescimento de 
8,6% no número de passagei-
ros por quilômetro transpor-
tado (RPK, na sigla em inglês) 
em 2015, estima-se que as 
operadoras da região tenham 
obtido uma margem líquida 
que de apenas 2,9%, em média, 
impulsionado pelo preço mais 
baixo do petróleo. A rentabi-
lidade permanece indefinida 
para as empresas asiáticas que 
enfrentam o desafio de excesso 
de capacidade.

A Embraer vê oportunida-
des inexploradas na Ásia-Pací-
fico, onde mais de 250 mer-
cados, ou 30% dos mercados 
exclusivos de narrow-bodies, 
são servidos com menos de 
uma frequência diária. Merca-
dos como estes seriam melhor 
servidos com jatos de 70 a 130 
assentos, com base no núme-
ro médio de passageiros por 
decolagem. Além disso, 37% 
da capacidade intrarregional 
é oferecida por turboélices em 
rotas com cerca de 400 quilô-
metros, que são mais adequa-
dos para operações com jatos, 
devido à maior produtividade, 
melhor economia operacional 
e conforto superior aos passa-
geiros.

A substituição de frotas 
mais antigas é outra oportuni-
dade na região, onde existem 
mais de 250 jatos na categoria 
de 50 a 150 assentos com mais 
de 10 anos de idade, que se tor-
narão alvos para substituição 
no futuro próximo.

A Embraer Aviação Co-
mercial está presente em 11 
países da Ásia-Pacífico, com 
mais de 20 clientes e mais de 
200 aeronaves voando na re-
gião. A família de E-Jets já re-
gistrou mais de 1.700 pedidos 
e mais de 1.200 entregas até 
à data, e está em serviço com 
cerca de 70 clientes de 50 paí-
ses. No segmento de 70 a 130 
lugares, a Embraer tem uma 
participação global de merca-
do de 51% das encomendas e 
62% das entregas desde 2004.

BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Fe-
vereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: 
no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

fone: (083) 3307-1031. Email: licitacao@caraubas.pb,gov.br
Caraubas - PB, 13 de Janeiro de 2016 

ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Feve-
reiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.fone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@
caraubas.pb,gov.br

Caraubas - PB, 13 de Janeiro de 2016
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 02 de mar-
ço de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no ende-
reçosupracitado. fone: (083) 3307-1031.Email: licitacao@caraubas.pb,gov.br

Caraubas - PB, 13 de Janeiro de 2016 
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro

O Governo Federal prometeu 
encaminhar ao Congresso em 60 
dias uma proposta de reforma da 
Previdência, mesmo que não haja 
consenso entre os integrantes do 
fórum formado por trabalhadores, 
aposentados, governo e empresá-
rios, que se reúne nesta quarta-fei-
ra. Em reunião com líderes da base 
governista na Câmara, a presiden-
te Dilma Rousseff voltou a defen-
der a CPMF, disse que o governo 
precisa fazer mais cortes, mas que 
a margem é pequena.

 O anúncio do envio da propos-
ta ao Congresso foi feito pelo mi-
nistro Ricardo Berzoini (Secretaria 
de Governo), que participou do en-
contro com Dilma e os líderes. Os 
deputados disseram que ela tam-
bém aceitou a proposta de convo-
car para reunião deputados ligados 
ao tema para que deem sugestões.

De acordo com participantes 
do encontro, a presidente fez um 
diagnóstico realista da atual situa-
ção econômica do País. Segundo 
um líder, Dilma disse que o governo 
já fez muitos cortes, há outros que 
precisam ser feitos, mas que a capa-
cidade de corte está se esgotando.

Os líderes disseram que Dil-
ma argumentou novamente que 
a recriação da CPMF é importan-
te para resolver a questão fiscal e 
que o governo está de acordo com 
o aumento da alíquota para que 
haja distribuição de recursos tam-
bém entre estados e municípios.

Governo envia em abril reforma 
da Previdência para o Congresso

COMPROMISSO  

FOTO: Elza Fiúza/Agência Brasil

 O ministro  da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, anunciou que proposta deve chegar ao Congresso dentro de 60 dias

André Richter 
Da Agência Brasil  

O vice-procurador-geral 
eleitoral, Eugênio Aragão, 
enviou parecer ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
fendendo o uso de provas da 
Operação Lava Jato em uma 
das ações nas quais o PSDB 
pede a cassação dos mandatos 
da presidente Dilma Rousseff 
e do vice, Michel Temer. A ma-
nifestação chegou ao tribunal 
no dia 5 deste mês.

Para o procurador não há 
irregularidade no comparti-
lhamento dos dados das inves-

tigações. No entanto, Aragão 
sugeriu que, antes de pedir 
documentos específicos, o tri-
bunal deve ouvir testemunhas.

“A Operação Lava Jato 
compreende algumas cente-
nas de autos, a repercutir em 
enorme complexidade de aná-
lise e de pesquisa que envolva 
todos estes processos. Além 
disso, nem todos os documen-
tos listados guardam relação 
direta com os fatos sob inves-
tigação nestes autos, pelo me-
nos na extensão pretendida 
pelos requerentes”, argumen-
ta o procurador.

Na ação, a defesa da coli-

gação da presidente alega que 
as informações da Lava Jato 
não podem ser emprestadas 
para o andamento do proces-
so eleitoral.

Dilma e Temer são alvos 
de mais três ações do PSDB no 
TSE. Na defesa entregue em 
uma delas, os advogados de 
Temer alegaram que doações 
declaradas de empresas que 
têm capacidade para contri-
buir não são caixa dois.

Segundo a defesa do vice-
-presidente, o PSDB também 
recebeu doações de empre-
sas que colaboraram para a 
campanha de Temer e Dilma. 

Dessa forma, no entendimen-
to dos advogados, não houve 
“uso da autoridade governa-
mental” por parte da presi-
dente e do vice.

O prazo para entrega da 
defesa da presidente ainda 
não terminou. Na ação, o PT 
sustenta que todas as doações 
que o partido recebeu foram 
feitas dentro da lei e declara-
das à Justiça Eleitoral. As con-
tas eleitorais da presidente 
e de Temer foram aprovadas 
por unanimidade pelo plená-
rio do TSE, em dezembro de 
2014, mas são questionadas 
pelo PSDB.

Procurador defende provas contra Dilma
AÇÃO NO TSE

Daniel Carvalho
Da Agência Estado 

Em reunião 
com líderes 
da base 
governista 
na Câmara 
Federal, a 
presidente 
Dilma Rousseff 
voltou a 
defender a 
CPMF, por 
considerá-la 
importante 
para resolver 
a questão 
fiscal

n Líderes governistas disseram que a presidente 
se mostrou muito aberta a dialogar, inclusive com 
a oposição. Segundo relatos dos participantes, 
Dilma pediu sugestões às bancadas para solucio-
nar as crises. Tranquila, prometeu reunir-se com 
as bancadas três vezes por semana.

Diálogo
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Acordo permitirá a retomada de 
voos comerciais entre EUA e Cuba
O acordo estabelece 110 
voos diários entre os dois 
países após 50 anos

Os governos de Cuba e 
dos Estados Unidos (EUA) 
firmaram ontem um acordo 
que permitirá a retomada 
de voos comerciais entre as 
duas nações, informou o De-
partamento de Transportes 
norte-americano. O acordo 
foi assinado pelos secretários 
dos Transportes dos EUA, An-
thony Foxx, e de Cuba, Adel 
Yzquierdo Rodriguez, em um 
hotel em Havana.

As companhias aéreas 
dos Estados Unidos podem 
agora começar a licitação das 
rotas para 110 voos entre os 
EUA e Cuba por dia, mais de 
cinco vezes o número atual. 
Todos os voos operados en-
tre os dois países hoje são 
fretados.

O acordo permite 20 
voos regulares por dia dos 
EUA para Havana, além dos 
atuais de 10 a 15 voos fre-
tados por dia. O resto seria 
para outras cidades cubanas. 

“Hoje é um dia histórico 
para as relações entre Hava-
na e Washington”, destacou 
Foxx. Segundo o secretário, 

o acordo dessa terça-feira 
representa um “marco histó-
rico” nas relações entre Cuba 
e Estados Unidos. O anúncio 
do acordo é um dos mais im-
portantes desde que os dois 
países anunciaram a retoma-
da de relações em dezembro 
de 2014, após mais de 50 
anos de desavenças políticas.

Com o avanço diplomá-
tico, companhias aéreas de-
vem retomar nos próximos 
meses a rota, interrompida 
há décadas. Empresas como 
American Airlines, Delta Air-
lines, United Airlines, JetBlue 
e Southwest já manifestaram 
interesse. Atualmente, norte-
-americanos e cubanos que 
precisam ir a Cuba viajam 
em aviões fretados, que são, 
além de caros, muito difíceis 
de agendar. Além disso, as 
viagens precisam ser coorde-
nadas com agentes do gover-
no dos EUA.

A retomada dos voos co-
merciais entre Cuba e Esta-
dos Unidos deve ajudar uma 
das maiores fontes de renda 
da ilha, o turismo. Calcula-se 
que 160 mil turistas norte-
-americanos visitaram Cuba 
apenas no ano passado. Além 
disso, milhares de cidadãos 
cubano-americanos poderão 
visitar seus familiares com 
mais facilidade.

Da Agência Lusa

O Brasil apresentará à 
Argentina proposta de livre 
comércio para o setor auto-
motivo na quinta-feira (18), 
durante encontro do minis-
tro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Ex-
terior, Armando Monteiro, 
com o ministro da Produ-
ção argentino, Francisco 
Cabrera, em Buenos Aires. 
A informação foi confirma-
da pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. O Brasil 
já havia fechado acordo au-
tomotivo de livre comércio, 
em dezembro do ano pas-
sado, com o Uruguai.

O tratado com o Uru-
guai prevê 100% de pre-
ferência tarifária entre os 
países no caso de os pro-
dutos cumprirem um per-
centual de conteúdo regio-
nal em seus componentes. 
Para veículos e autopeças 
brasileiros, o índice deve 
ser igual ou superior a 
55% e, para os uruguaios, 
a 50%. Para itens que não 

cumprirem a regra do con-
teúdo regional, foi estabe-
lecida uma cota de comér-
cio: US$ 650 milhões para 
o Uruguai e US$ 325 mi-
lhões para o Brasil. O acor-
do passou a valer em 1º de 
janeiro.

Também em 2015, o 
Brasil firmou um acordo 
automotivo com a Colôm-
bia e renovou tratados co-
merciais automotivos com 
México e Argentina. Não se 
trata, no entanto, de acor-
dos de livre comércio. O 
Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comér-
cio Exterior não informou 
quais serão os termos da 
proposta brasileira aos ar-
gentinos para um tratado 
de livre comércio.

O ministro Armando 
Monteiro já havia dito ter 
expectativa de recuperação 
do comércio entre Brasil 
e Argentina sob o governo 
do novo presidente do país, 
Maurício Macri. Em dezem-
bro, Monteiro ressaltou que 
Macri se comprometeu com 
a retirada de barreiras pro-
tecionistas ao comércio.

Em, 2015, o governo brasileiro firmou um acordo com a Colômbia e renovou tratados comerciais automotivos com México e Argentina

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasil vai propor à Argentina livre
comércio para o setor automotivo

GuERRA CIVIL

Mariana Branco
Da Agência Brasil 

Um porta-voz da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) afirmou ontem que 
ataques deliberados con-
tra hospitais constituem 
crimes de guerra à luz do 
direito humanitário inter-
nacional. Ele se referia a 
ataques registrados na se-
gunda-feira (15) na Síria.

“Um ataque intencio-
nal e direto contra insta-
lações médicas ou locais 
ocupados por doentes e 
feridos, tal como contra 
unidades médicas com 
o emblema da Cruz Ver-
melha ou do Crescente 
Vermelho, é um crime de 
guerra num conflito arma-
do”, disse Rupert Colville, 
porta-voz do gabinete de 
Direitos Humanos da ONU.

“Ainda não é claro que 
tenha sido intencional, 
mas o enorme número de 
incidentes deste tipo sus-
cita interrogações sobre 
o fracasso das partes em 
conflito na Síria em res-
peitar a proteção especial 
que requerem os estabele-
cimentos médicos e o seu 
pessoal”, acrescentou.

Admitindo não ser 
ainda possível responsa-
bilizar as forças sírias ou 
russas, o porta-voz con-
siderou que, “sendo cla-
ro que os aviões sírios e 
russos estão muito ativos”, 
é preciso apelar “a todos 
os que lançam bombas do 
céu que tenham mais cui-
dado, porque o número de 
ataques contra civis é as-
tronômico”.

“Todas as regras e 
normas de conduta numa 
guerra foram violadas na 
Síria. Tudo o que se pos-

sa imaginar foi violado”, 
disse o porta-voz, acres-
centando que o aumen-
to de ataques a unidades 
médicas registrado desde 
novembro pode sugerir 
uma “tática de guerra de-
liberada”.

O primeiro ataque 
contra um hospital na Síria 
ocorreu em 2012, cerca de 
um ano depois da revolta 
popular contra o regime de 
Bashar al-Assad que evo-
luiu para guerra civil.

Segundo uma organi-
zação humanitária síria, 
desde maio de 2011, pelo 
menos 177 hospitais ou 
centros médicos foram ata-
cados e quase 700 profis-
sionais de saúde morreram.

Dos equipamentos exis-
tentes antes da guerra, se-
gundo a mesma organização, 
58% dos hospitais e 49% 
dos centros de saúde fecha-
ram ou estão funcionando 
parcialmente.

Na segunda-feira, ata-
ques a hospitais em Azaz e 
Maraat al-Numan, no nor-
te da Síria, deixaram qua-
se 50 mortos, incluindo 
crianças, segundo núme-
ros das Nações Unidas.

A organização Médi-
cos Sem Fronteiras, que 
apoiava o hospital de Ma-
raat al-Numan, confirmou 
o ataque, sem atribuir res-
ponsabilidades diretas.

O Observatório Sírio 
dos Direitos Humanos 
afirmou suspeitar que os 
ataques foram realizados 
por aviões de combate 
russos, depois de analisa-
dos os locais, padrões de 
voo e tipo de aparelhos 
envolvidos. A Rússia ne-
gou ontem ter bombar-
deado os hospitais.

ONU condena ataques 
contra hospitais na Síria

Número de presos políticos 
triplica na China em 3 anos

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa

O número de presos po-
líticos na China quase tripli-
cou desde que o presidente 
Xi Jinping assumiu o poder 
em 2012, segundo uma das 
Organizações Não Governa-
mentais de defesa dos direi-
tos humanos mais ativas no 
país. No mesmo período, a 
China consolidou o seu papel 
no plano internacional, com 
iniciativas como o Banco 
Asiático de Investimento em 
Infraestruturas (Baii) ou a 
nova Rota da Seda, informou 
a Chinese Human Rights De-
fenders (Chrd), num relató-
rio divulgado ontem.

A organização indica 
que as autoridades chinesas 
detiveram 22 ativistas dos 
direitos humanos no ano 
passado por “crimes políti-
cos”, acusados de promover a 
subversão contra o governo, 
um número igual à soma dos 

três anos anteriores (quatro 
em 2014, dez em 2013 e oito 
em 2012).

Em janeiro passado, a 
Chrd confirmou 11 casos de 
detenção de cidadãos por 
“subversão”. O número diz 
respeito unicamente aos acu-
sados de crimes “políticos”, 
enquanto a cifra total de de-
tenção de ativistas de direitos 
humanos atingiu mais de 700 
no ano passado, incluindo 
aqueles que passaram, no mí-
nimo, cinco dias sob custódia.

Sob o mandato de Xi, 
a repressão estendeu-se a 
grupos que anteriormente 
contavam com a aprovação 
do governo, como feministas 
ou trabalhadores de Organi-
zações Não Governamentais 
que defendem os grupos 
mais frágeis da sociedade, in-
dica o relatório. O documen-
to acrescenta que, no ano 
passado, houve um “ataque 
sem precedentes” contra ad-

vogados que trabalham em 
casos sensíveis.

Só em julho, uma cam-
panha resultou na deten-
ção para interrogatório ou 
“desaparecimento” de mais 
de 300 advogados, entre os 
quais mais de 20 continu-
am nas mãos das autori-
dades, alguns acusados de 
subversão, o que na China 
pode resultar em penas até 
de  prisão perpétua.

O atual governo recor-
reu a uma nova legislação 
para justificar a redução de 
liberdades, como a lei de 
Segurança Nacional ou a 
emenda da Lei Criminal, diz a 
Chrd. Um dos casos de mais 
repercussão envolveu a con-
denação a três anos de prisão 
de Pu Zhiqiang, ativista e de-
fensor dos direitos humanos, 
por “incitação ao ódio étnico” 
e “provocação de distúrbios” 
por comentários que publi-
cou numa rede social.

Choque de trens 
na Alemanha foi 
causado por uma 
falha humana

O acidente ferroviário que 
deixou 11 mortos na semana 
passada no sul da Alemanha foi 
provocado por falha humana, 
confirmaram ontem as autori-
dades do país, indicando ainda 
que um funcionário responsá-
vel pela sinalização foi acusado 
de homicídio por negligência.

“Não existe qualquer indi-
cação de problemas técnicos. 
Nossa investigação mostrou 
que foi um erro humano com 
consequências catastróficas”, 
disse Wolfgang Giese, procura-
dor responsável pela investiga-
ção em conferência de impren-
sa realizada pela comissão de 
inquérito do acidente.

O funcionário responsável 
pela sinalização no dia do aci-
dente é apontado como o prin-
cipal responsável e foi acusado 
de homicídio por negligência, 
lesões ou interferência perigo-
sa no tráfego ferroviário, se-
gundo o magistrado.
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CBF libera o Almeidão
Confederação faz vistoria 
e acata a presença de 
torcedores no estádio

Página 24

Botafogo enfrenta o 
River em Teresina-PI 
pela Copa do Nordeste

Desde ontem que o Estádio Almeidão foi liberado pela CBF para torcedores de Botafogo e Campinense Clube que disputam as competições nacionais promovidas pela entidade máxima de futebol no País

De 5 de março a 28 de 
maio acontecerá o II Adven-
ture Tour Paraíba em vários 
municípios da Paraíba. Pelo 
calendário elaborado pela 
empresa PEC Eventos, João 
Pessoa, abrirá o desafio no 
dia 5 de março, com Luce-
na, no dia 20, encerrando o 
mês. Em abril, será a vez de 
Bananeiras, no dia 2, Remí-
gio (16) e Boqueirão (30). 
Em maio, Cabaceiras sedia-
rá no dia 14 e Conde, 28, 
encerrando o projeto. Em 
2015 reuniu sete cidades do 
Brejo, Sertão, Cariri e Lito-
ral paraibano, com a partici-
pação de mais de mil pesso-
as em sete finais de semana 
consecutivos.

Para a empresária e 
organizadora do evento, 
Eduarda Coscarelli, o Ad-
venture Tour Paraíba, terá 
outras categorias, como 
Cross Running e Adventure 
Kids, que estarão em ação 
nos desafios em solo parai-
bano. “Uma forma de trazer 
outras pessoas para parti-
ciparem de uma  aventura 
para toda a família. São no-
vidades que vamos colocar 
em prática nos diversas de-
safios que teremos na Para-
íba”, disse.

 Ela frisou que é um 
projeto que busca desper-
tar  gestores públicos locais 
como a sociedade para a im-
portância de criar ativida-

des que envolvam a cadeia 
produtiva voltada para o tu-
rismo de experiência.

“Uma atividade que tem 
crescido no Brasil e que tem 
a Paraíba como referência. 
Interessante é que vem reu-
nindo participantes de to-
das as partes do País”, ava-
liou Eduarda. O projeto do 
ano passado envolveu ati-
vidades como caminhadas, 
bikes, escaladas, cavalgadas 
e alguns esportes náuticos, 
entre outros. Além de incen-
tivar essas atividades, o Ad-
venture cria novos roteiros 
turísticos que podem ser 
continuados e oferecidos 
para os turistas permanen-
temente. (WS)

II Adventure Tour Paraíba 
tem início no dia 5 de março 

Paraibano Franco Neto viaja 
para defender o Vasco da Gama

ESPORTE DE AVENTURA

 O atleta Franco Fer-
reira de Sousa Neto, de 17 
anos, está integrado ao time 
de basquete do Vasco da Ga-
ma-RJ, nas categorias Sub-
17 e Sub-19. O paraibano 
de 2.02m de altura viajou 
na última segunda-feira, em 
companhia da avó materna, 
Glória, na expectativa de se 
firmar no esporte do Rio de 
Janeiro. Orientado desde os 
8 anos pelo professor e trei-
nador, Adriano Lucena, a re-
velação do esporte da terra, 
defendeu os Colégios das 
Lourdinas e Motiva, onde 
conquistou cinco medalhas 
nacionais e um Campeonato 
Brasileiro de Seleções com 
a camisa da Paraíba.

   A chance de defender 
um clube de ponta do es-

porte brasileiro ocorreu no 
início deste ano, através do 
professor Cristiano Pereira, 
que faz parte da comissão 
técnica do time carioca. 

Ele participou de ava-
liações e testes sendo apro-
vado pelo técnico Luis Bra-
sília para defender a Cruz 
de Malta. Ainda emociona-
do com a oportunidade de 
mostrar talento e catego-
ria no centro maior, Fran-
co Neto acredita que fará o 
possível para ter sucesso e 
representar com dignidade 
o basquetebol paraibano. 
“É tudo que o atleta sonha 
e almeja na carreira. Graças 
a Deus sempre tive o apoio 
dos familiares e amigos”, 
frisou.

   Além de jogar pelo Vas-

co da Gama, Franco vai cur-
sar Educação Física na Facul-
dade Estácio de Sá, onde foi 
aprovado em primeiro lugar 
no Enen. Na opinião do trei-
nador Adriano Lucena, um 
presente para um atleta es-
forçado, dedicado e que sem-
pre gostou do esporte que 
pratica. Segundo ele, Franco 
tem totais condições de con-
seguir sucesso no esporte ca-
rioca, pela qualidade, talento 
e abnegação dentro e fora da 
quadra. 

“Conheço a qualidade 
e aposto que pode fazer 
história no esporte brasi-
leiro. Ainda estou vibran-
do e torcendo que Franco 
seja uma estrela do bas-
quetebol nacional”, avaliou 
Adriano. (WS)

A vistoria foi feita ontem nas partes interna e externa do Almeidão pelo representante da CBF, presidente da FPF, Governo e Polícia

 Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) deci-
diu ontem liberar o Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, 
para que os torcedores te-
nham acesso aos jogos de 
competições nacionais, que 
estão incluídos, Campinense 
(Nordestão e Copa do Brasil) 
e Botafogo (Nordestão, Copa 
do Brasil e a Série C do Brasi-
leirão). Bastou uma vistoria 
do coordenador de estádios 
da Diretoria de Competições 
da CBF, Rômulo Reis, acom-
panhado do presidente da 
Federação Paraibana de Fu-
tebol (FPF), Amadeu Rodri-
gues, o secretário da Sejel, 
Tibério Limeira, Polícia Mili-
tar e o Corpo de Bombeiros, 
a maior praça de esportes da 
capital para que a proibição 
fosse cancelada.

A mudança de posicio-
namento se deu depois que 
o Governo do Estado colo-
cou tapumes para isolar as 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

obras. A decisão já valeu 
para o jogo de ontem, entre 
Campinense e Imperatriz-
MA, pela segunda rodada do 
grupo A da Copa do Nordes-
te 2016. A intervenção do 
governador Ricardo Couti-
nho foi fundamental para 
mudar o quadro e trazer de 
volta a alegria dos torcedo-

res paraibanos em presti-
giar os espetáculos dos clu-
bes da terra.

Ao comparecer a parti-
da em que o Botafogo perdeu 
para o Sport do Recife-PE (2 
a 1), no último domingo, na 
estreia das equipes no Nor-
destão, o chefe do Executi-
vo ficou surpreso, irritado e 

indignado com a decisão da 
entidade nacional em proi-
bir a presença do público no 
Almeidão em competições 
nacionais.

Os dirigentes da CBF 
argumentaram que as obras 
de construção do viaduto, 
próximo ao Almeidão, de 
responsabilidade do Estado, 

colocariam em risco os tor-
cedores. Imediatamente, o 
chefe do Executivo frisou que 
tentaria de todas as formas 
reverter a decisão que seria 
prejudicial para todos que 
fazem futebol, em especial, 
dirigentes e torcedores que 
ficariam prejudicados com a 
proibição. Ricardo disse que 

a obra é de grande importân-
cia para o desenvolvimento 
da cidade, mas que não seria 
justo interditar um estádio 
totalmente reformado pelo 
Governo do Estado que tem 
condições de receber qual-
quer competição oficial. 

De acordo com o secre-
tário de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel
-PB), Tibério Limeira, uma 
decisão importante para o 
futebol paraibano, em espe-
cial, para os representantes 
da terra - Botafogo e Campi-
nense - que terão a presença 
e o incentivo dos torcedores  
nas disputas nacionais.

“Valeu o esforço do go-
vernador que não mediu es-
forços para tentar reverter 
a decisão da CBF em pouco 
espaço de tempo. Está de pa-
rabéns o futebol da Paraíba 
que terá o Almeidão aberto 
novamente para receber os 
torcedores de todos os clu-
bes do País”, avaliou Tibério.

A iniciativa da CBF de li-
berar a praça esportiva para 
o público prestigiar os jogos 
também foi bastante elogia-
da pelos torcedores do Bota-
fogo e Campinense.

FOTO: Ascom/FPF
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Brasil terá número recorde de 
nadadores nas Paralimpíadas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2016

O procurador de justiça, Valberto Cosme de Lira, presi-
dente da Comissão Estadual de Combate e Prevenção 
à Violência nos Estádios, disse ontem que apenas 
recomendou a CBF para que os jogos no Estádio Almei-
dão tivesse torcida única, ou seja, do time mandante. 
“A decisão de proibir torcidas não partiu de mim e sim 
da própria CBF”, rebateu o procurador, alegando que 
existem pessoas que não sabem interpretar o Esta-
tuto do Torcedor e que tentam tumultuar até mesmo 
o trabalho do Ministério Público. “Apenas recomendei 
torcida única, do mandante”, voltou a dizer.

“Apenas recomendei”

O desrespeito com a 
torcida paraibana

O que temos visto nos últimos anos, em se tratando 
do nosso paupérrimo futebol, seja profissional e/ou ama-
dor, é um verdadeiro desrespeito com nossos torcedores. 
Há quem tenha dúvida de quem organiza as competi-
ções. Se percebe uma briga de forças entre a Federação 
Paraibana de Futebol e o Ministério Público. Agora, mais 
um capítulo: A CBF tem sempre metido o seu dedo. Na 
verdade, esta não foi a primeira vez que a torcida parai-
bana ficou impedida de adentrar aos estádios paraibanos 
para prestigiar seu time. 

As equipes campinenses, por exemplo (Treze e 
Campinense Clube) já foram vítimas disso. O Botafogo 
também já foi penalizado. Até equipes femininas tiveram 
impedimento e, olhe, que não faz muito tempo. Este ano, 
Botafogo x Kashima, na decisão do Paraibano 2015 de 
Futebol Feminino, jogaram com portões fechados.

 No momento, tentam encontrar uma justificativa 
para isso tudo e culpam a obra do Viaduto do Geisel. Mas, 
o que o Estádio Almeidão, principal praça esportiva da ca-
pital tem com isso. Se lá o governo investiu algo superior 
a R$ 50 milhões em reformas?

O governo bateu certo naqueles que tentam obs-
tacular e atrapalhar o futebol paraibano, as equipes que 
disputam competições nacionais. Não há impedimento 
legal, irregularidades no Estádio Almeidão para tal proibi-
ção. A CBF talvez tenha até sido usada para tal medida 
que, diga-se de passagem, corrigiu o erro a tempo e 
ontem, após membro daquela confederação verificar “in 
loco”, liberou o público para o estádio. Inicialmente, quem 
agradeceu foi a torcida do Campinense Clube, que rece-
beu pela Copa do Nordeste o Imperatriz do Maranhão. A 
Raposa perdeu seu mando de campo.

O Botafogo também elogiou a iniciativa da CBF e, 
principalmente, à decisão tomada pelo Governo do Esta-
do, que interviu junto à confederação. Esperamos que isto 
não volte mais a acontecer, para o bem do nosso futebol.

Às 19h30 se enfrentam 
as equipes femininas da 
Seleção de Bayeux x Kashi-
ma-jP e, às 20h30, Seleção 
de Bayeux x Servicar (no 
masculino). A entrada será 
um quilo de alimento não 
perecível.

Beneficente II

A diretoria do Mil Réis, de Itaporanga, equipe que até se ba-
lançou para disputar a Segunda Divisão do Paraibano 2015, 
deflagrou um campanha de esclarecimentos aos desportis-
tas do Estado, contra Ivo Monteiro Costa, que se passando 
por empresário, lesou vários jogadores do clube, além de 
levar consigo materiais esportivos do clube. Os diretores 
dizem que Ivo está integrado à Comissão Técnica do Santa 
Cruz de Santa Rita, mas, informação não foi confirmada.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Ginásio de Esportes do 
bairro de São Bento, em 
Bayeux, será palco na noite 
de hoje, de dois jogos de 
futsal, partidas estas benefi-
centes para ajudar morado-
res de baixa renda vinculados 
a uma associação.

Beneficente

Mil Réis de Itaporanga

Comitê tem até o dia 14 
de julho para anunciar os 
nomes dos 32 atletas

O Brasil levará um nú-
mero recorde de 32 na-
dadores para os Jogos Pa-
ralímpicos Rio 2016, um 
crescimento de 60% em 
relação à última edição do 
evento, em Londres 2012, 
onde a seleção contou com 
20 atletas. A natação para-
límpica distribuirá um total 
de 152 medalhas nos Jogos. 
São esperados 620 atletas 
para o evento.

A definição veio após o 
encerramento do prazo para 
obtenção de marcas válidas 
para o ranking mundial, em 
31 de janeiro, e a alocação 
das vagas por parte do IPC 
Swimming, responsável pela 
natação paralímpica.

Até então, a edição dos 
Jogos Paralímpicos que ha-
via registrado o maior nú-
mero de nadadores brasilei-
ros havia sido Pequim 2008, 
quando a equipe contou 
com 24 atletas.

“Superamos o recorde 
de Pequim-2008 e, o mais 
importante, essas vagas 
foram conquistadas den-
tro d'água, graças à coloca-
ção dos nossos atletas no 
ranking mundial, e não por-
que somos o País-sede dos 
Jogos Paralímpicos. Esse é 
o resultado de um trabalho 
de longo prazo e de um ca-
lendário nacional de com-
petições que ajuda no sur-
gimento de novos talentos. 
As 32 vagas são o fruto do 
desenvolvimento da nata-
ção paralímpica brasileira”, 
comemorou Edilson Alves 
da Rocha, o Tubiba, diretor-
técnico do Comitê Paralím-

pico Brasileiro (CPB).
A definição dos nomes 

dos 32 representantes bra-
sileiros no Rio 2016 será 
feita em 14 de julho, dia em 
que se encerra o prazo para 
a obtenção das marcas clas-
sificatórias estabelecidas 
pelo CPB. O comitê trabalha 
com índices próprios para o 
Rio 2016, mais fortes do que 
aqueles previstos pelo Comi-
tê Paralímpico Internacional 

(IPC). As marcas ainda serão 
divulgadas pelo CPB.

“Estamos muito orgu-
lhosos pelo número de va-
gas que alcançamos graças 
aos bons resultados dos 
nossos nadadores. Agora 
vamos trabalhar para ter 
todos os nossos atletas dis-
putando finais no Rio”, des-
tacou Leonardo Tomasello, 
técnico-chefe da natação 
paralímpica do Brasil.

A principal competição 
para a obtenção de marcas 
para os nadadores brasi-
leiros será durante o Open 
Caixa Internacional, previsto 
para o período de 22 e 24 de 
maio, no Estádio Olímpico 
de Esportes Aquáticos, no 
Parque Olímpico da Barra. A 
competição servirá também 
como evento-teste da moda-
lidade para o Rio 2016.

Campeão por cinco vezes 
consecutivas, entre os anos de 
2009 e 2013, o triatleta olím-
pico Reinaldo Colucci estará 
presente em uma das princi-
pais provas da modalidade no 
País: o Triathlon Internacional 
de Santos. A competição chega 
à sua 25ª edição no próximo 
domingo e contará com a par-
ticipação de outros nomes de 
peso da modalidade nacional, 
tais como a campeã feminina 
da última edição, Luisa Bap-
tista Duarte, a atleta Ariane 
Monticeli e o triatleta Antônio 
Manssur Filho. 

Depois de sofrer uma 
lesão e operar o tendão de 
Aquiles direito, em 2014, 
Colucci retornou às competi-
ções em julho do ano passa-
do e comprovou sua melhora 
ao vencer a última etapa da 
25ª edição do Troféu Brasil 
de Triathlon. Aos 30 anos 
de idade, o atleta volta às 
provas com o foco no Rio 
2016. “Meu objetivo, como 
não poderia ser diferente, é 
a busca dos pontos que ain-
da me faltam para garantir a 
vaga olímpica e, logicamen-
te, conseguir um excelente 
resultado na prova de Copa-
cabana, em agosto”, afirma.

Para o atleta, o Interna-

Competição em Santos reúne 
os melhores atletas do mundo

TRIATHLON INTERNACIONAL

cional de Santos é uma prova 
mais que especial, pois foi na 
categoria por idades, de 13 a 
14 anos, que tudo começou. 
“Eu pude ver de perto grandes 
nomes como Chris MacCorma-
ck, Michele Jones, Olivier Mar-
ceau, Oscar Gallindes, entre 
tantos outros. Eu me lembro 
de criar uma grande expec-
tativa ao aguardar a prova do 
ano seguinte para competir 
ao lado de tantos ídolos do 

Triathlon. E, mais tarde, como 
atleta de elite, vencer essa 
competição por cinco vezes é 
um dos grandes orgulhos que 
tenho na minha carreira”, co-
menta o competidor. 

Ele complementa: “Fi-
quei ausente por dois anos 
seguidos e agora, em 2016, 
estar de volta me deixa muito 
motivado e ansioso para lar-
gar novamente nesta compe-
tição que gosto tanto”.

FOTOS: Reprodução

Triatleta Reinaldo Colucci já venceu essa prova por cinco vezes

Daniel Dias deve ser um dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas do Rio nas provas de natação

Atletas terão um 
rígido controle
antidoping nos
Jogos Olímpicos

Os principais nadadores 
do mundo devem enfrentar 
um rígido controle antidoping 
antes dos Jogos Olímpicos. A 
iniciativa, coordenada pelas 
agências de controle nacionais 
e supervisionada pela Federa-
ção Internacional de Natação 
deve impor entre cinco e sete 
testes nos atletas de elite até o 
mês de agosto. A informação 
foi confirmada pelo chefe da 
Agência Antidoping dos Esta-
dos Unidos, Travis Tygart, em 
entrevista à rede britânica BBC. 

“É uma parceria com os 
organismos independentes 
antidoping para implementar 
essa estratégia. Um plano glo-
bal de testes pré-Rio irá ajudar 
a proteger os direitos dos atle-
tas e a integridade da natação” 
disse Tygart.

Segundo a Usada, estão 
unidos na iniciativa as agên-
cias das principais potências da 
natação, entre elas, os EUA e a 
Grã-Bretanha. A Fina apoiou o 
plano proposto, mas ainda não 
foi formalmente aceito por to-
das as partes em um encontro 
realizado em janeiro na Suíça. 
As organizações antidoping de 
alguns países com nadadores 
ranqueados na elite ainda não 
estão no programa, entre eles, 
Brasil, China e Rússia.



Corinthians estreia no Chile
TAÇA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2016

Campeão brasileiro vai 
jogar contra o Cobresal
no deserto de Atacama

A principal novidade do 
Corinthians para a estreia na 
Libertadores é a presença 
do volante Elias, recupera-
do de um trauma na perna 
esquerda. Ele foi um dos 22 
relacionados para a partida 
e chegou confiante ao Chile, 
ainda que esteja há uma se-
mana sem treinar. O técnico 
Tite ainda não definiu o time, 
e por isso todos chegam con-
fiantes para jogar.

O meia Guilherme foi 
um dos poucos a falar com a 
imprensa e se disse confiante 
por uma oportunidade con-
tra o Cobresal.

“Trabalhamos para che-
gar até aqui e estamos pre-
parados. Se o Tite precisar 
de mim, estou à disposição. 
Fizemos uma viagem tran-
quila, agora é só treinar e es-
trear “ afirmou o corintiano. 
Em sua primeira participa-
ção em Libertadores, o Co-
bresal acredita que pode sur-
preender o Corinthians no 
jogo de hoje às 21h45. Ciente 
da inferioridade de sua equi-
pe diante dos atuais cam-
peões brasileiros, o goleiro 
Eduardo Lobos vê a altitude 
de Atacama (2.600m acima 
do nível do mar) e a difícil lo-
gística do Corinthians como 
trunfos para o time chileno.

“Nós teremos o benefí-
cio da altura e dos traslados. 
Chegar a El Salvador é mui-
to difícil e esgotador, não há 
grandes comodidades, não 
há aeroporto. Todas essas 
dificuldades esperamos que 
joguem a favor de nós e que 
possamos fazer valer o fator 
casa”, disse o atleta ao Diário 
Chañarcillo. Para o compro-
misso em El Salvador, que 
fica no deserto de Atacama, o 
Corinthians decidiu ir para a 
cidade chilena apenas no dia 
da partida.

O técnico Edgar-
do Bauza escondeu a 
última atividade do 
São Paulo antes da 
estreia na fase de gru-
pos da Libertadores, 
que acontece hoje, 
contra o The Strongest 
(BOL), no Pacaembu, 
às 19h30 No entan-
to, o argentino não 
fez mistério sobre a 
escalação, que será a 
mesma que iniciou o 
clássico contra o Corin-
thians, exceto pela en-
trada de Alan Kardec 
no lugar de Calleri. Ou 
seja, o zagueiro Lucão, 
execrado pela torcida 
desde a falha bizar-
ra no Majestoso, está 
mantido.

“Esperamos co-
meçar bem. Hoje vi-
mos um modelo da 
equipe que vamos en-
frentar, acaba de em-
patar o clássico com o 
Bolívar, vimos outras 
partidas também. De-
pois de ver todas as 
alternativas e a recu-
peração dos atletas, 
decidi que a equipe 
será a mesma que jo-
gou contra o Corin-
thians, salvo a entrada 
de Kardec por Calleri”. 

São Paulo
pega o The 
Strongest

Vencer e fazer uma apresen-
tação digna das tradições do clu-
be. Este é o principal objetivo do 
Treze no jogo de hoje às 20h30, no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa, 
diante do Santa Cruz de Santa Rita. 
Esta partida foi adiada da primeira 
rodada do Campeonato Paraibano. 
O Galo vem de um empate com o 
Paraíba, em Cajazeiras, Já o Santa 
Cruz conseguiu a sua primeira vitó-
ria na competição, na última roda-
da, sobre o Atlético de Cajazeiras, 
por 1 a 0.  A partida terá como trio 
de arbitragem Roberto Lima, au-
xiliado por Tarcísio José e Dguerro 
Xavier.

Após o empate com o Paraí-

ba, a pressão no Treze aumentou. 
A torcida não está nada satisfeita 
com o time, e dentro do clube, o 
clima entre os jogadores e a co-
missão técnica também não é dos 
melhores. A diretoria já demitiu 
esta semana dois zagueiros, Rene 
e Everton. Este último, saiu fazen-
do sérias críticas ao trabalho de 
Marcelo Vilar. 

Neste ambiente, o treinador 
Marcelo Vilar preferiu fazer o últi-
mo coletivo com portões fechados, 
sem o acesso da imprensa, nem dos 
torcedores. Ele não adiantou a esca-
lação da equipe para a partida con-
tra o Santa Cruz, mas segundo um 
jogador, que não quis se identificar, 
haverá mudanças em relação a úl-
tima partida do Galo. O meia Mael 
perdeu seu lugar para Tiago e o vo-

lante Zaquel deverá compor a zaga 
com Mário Larramendi. 

Apesar de todo o mistério, o 
Galo deve jogar com Márcio Greick, 
Claudinho, Mario Larramendi, Eli-
zeu e Altemar; Tiago, Elanardo, An-
dré Lima e  Júnior Xuxa; Lúcio Curió 
e Thiago Furlan.

Já o Santa Cruz vive um clima 
de muita motivação, após ter con-
seguido a primeira vitória no Cam-
peonato Paraibano. Mais entrosado 
e reforçado, o técnico Ramiro já ver 
algum crescimento na equipe, mas 
sabe que ainda está longe de atin-
gir o objetivo, que é a classificação 
para a próxima fase da competição. 
O treinador espera um jogo muito 
difícil contra o Treze, mas garante 
que o Santa está preparado para 
conseguir pontuar no Almeidão.

Santa Cruz enfrenta o Treze no Almeidão
CAMPEONATO PARAIBANO

Marcelo Vilar, técnico do Treze

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Flamengo e América jogam em Cariacica
Em treino fechado na 

manhã de ontem, na Gávea, 
o técnico Muricy Ramalho 
surpreendeu e mostrou que 
pretende fazer experiências 
na equipe para o jogo contra 
o América-MG, hoje em Caria-
cica-ES, às 21h45. Pela segun-
da rodada da Primeira Liga. 
O treinador colocou Cuéllar 
como segundo homem de 
meio de campo, na vaga de 
Willian Arão. No ataque, Ga-
briel e Everton ocuparam 
as vagas de Marcelo Cirino e 
Emerson Sheik.

O colombiano vem trei-
nando em dois períodos em 
algumas atividades e está re-
lacionado para o jogo contra 
o América-MG. A expectativa 
é se ele sairá jogando. Como 
vem fazendo nos treinos en-
tre os reservas, o jogador atua 
na vaga de Arão, e não como 
primeiro volante – Canteros é 
quem treina na posição entre 
os suplentes.

O atacante Emerson 
Sheik deu voltas em torno 
do gramado. O veterano vem 
sendo poupado de algumas 
atividades em campo e obe-
dece cronograma específico 
de recuperação após as parti-

PRIMEIRA LIGA

das. O time que treinou na Gá-
vea teve Paulo Victor, Rodinei, 
Wallace, Juan, Jorge; Márcio 
Araújo, Cuéllar, Mancuello; 
Everton, Gabriel e Guerrero.

Cruzeiro x Fluminense
Jogar dentro dos pró-

prios domínios tem sido o 
diferencial nos últimos jogos 
entre Cruzeiro e Fluminen-
se. Os dois times voltam a se 
enfrentar hoje, às 19h30 (de 
Brasília), no Mineirão, pela 
segunda rodada da Primeira 
Liga. Depois de empate em 
Santa Catarina, diante do Cri-
ciúma, na rodada de abertura 
do Grupo A da competição, 

a Raposa tem a chance de 
assumir a liderança da cha-
ve se vencer o adversário no 
Gigante da Pampulha. O time 
celeste fecha a participação 
na fase de grupos da disputa 
no dia 9 de março, contra o 
Atlético-PR, também em Belo 
Horizonte.  Os primeiros co-
locados dos três grupos avan-
çam às semifinais do torneio, 
assim como o melhor segun-
do colocado.

Seguindo o retrospecto 
recente do confronto com o 
Flu, a torcida cruzeirense tem 
motivos para acreditar em 
uma vitória em casa. Desde 
novembro de 2012, quando 

o time celeste venceu o Tri-
color das Laranjeiras por 2 a 
0, no Engenhão, em jogo que 
marcou a entrega das faixas a 
Fred e companhia, campeões 
brasileiros daquele ano, a 
equipe visitante não sai do 
confronto com os três pon-
tos. De lá para cá, foram seis 
jogos, com cinco vitórias dos 
mandantes e um empate. Na 
última partida entre os dois 
times, pela 31ª rodada do 
Brasileirão do ano passado, 
o Cruzeiro venceu por 2 a 0, 
no Mineirão, com boa atuação 
do atacante Willian, autor dos 
gols da partida-MG por 2 a 0, 
em Minas Gerais.

Último treino do Flamengo antes de embarcar para enfrentar o América Mineiro no Espírito Santo

Jogador expulso 
se revolta e mata 
árbitro ainda no
campo de jogo

O árbitro Cesar Flores, 
48, foi morto no gramado logo 
após mostrar o cartão verme-
lho a um jogador durante par-
tida realizada em Córdoba, na 
Argentina. A polícia argentina 
confirmou que ele levou 3 ti-
ros, na cabeça, pescoço e peito, 
e morreu no local no domingo 
passado.

Segundo relatos, o joga-
dor ainda não identificado 
deixou o gramado após ser ex-
pulso, pegou a arma e voltou 
ao campo para atirar no árbi-
tro e no jogador Walter Zarate, 
de 25 anos, que foi alvejado no 
peito.

"Tudo aconteceu durante 
a partida. Não sabemos o que 
aconteceu com o árbitro, mas 
o jogador estava muito bravo 
com ele", disse um policial.

No domingo passado, o Timão voltou a vencer o São Paulo pelo Campeonato Paulista e hoje faz a sua estreia na Taça Libertadores

Paulista 
17h 
XV de Piracicaba x Rio Claro 
19h30
Mogi Mirim x Linense

Cearense
21h20 
Quixadá  x Guarany de Sobral 
22h
Uniclinic x Maranguape

Pernambucano
17h 
Porto x Serra Talhada 
21h
Vitória x Pesqueira 
Belo Jardim x Atlético

Primeira Liga
19h30 
Internacional x Avaí 
Cruzeiro  x Fluminense
21h45
Flamengo x América-MG 

Liga dos Campeões 
17h45
Roma x Real Madrid 
Wolfsburg  x Ghelamco 

Libertadores
19h30
São Paulo x The Strongest 
21h45
Melgar x Atlético-MG 
Cobresal  x Corinthians

Jogos de hoje

Internacional

FOTOS: Reprodução
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Time paraibano faz o 
seu primeiro jogo fora 
de seus domínios

Botafogo joga diante do River
COPA DO NORDESTE

Após a derrota na estreia 
para o Sport, no Almeidão, o 
Botafogo tenta hoje à noite a 
recuperação na Copa do Nor-
deste, enfrentando o River do 
Piauí, às 20 horas, no Estádio 
Alberto Silva, em Teresina. O 
jogo é de suma importância 
para as duas equipes, que vêm 
de derrotas. O River é o atual 
lanterna do grupo, após ser 
goleado pelo Fortaleza por 
3 a 0. Nos últimos encontros 
entre as duas equipes, o time 
do Piauí levou ampla vanta-
gem. Na Copa Nordeste do ano 
passado, o Galo Carijó venceu 
o Belo no Almeidão, e depois 
no Albertão, ambos os jogos 
pelo placar de 2 a 1. A partida 
de hoje terá a arbitragem de 
um trio norte-rio-grandense. 
O árbitro central será Pablo 
Ramon Gonçalves Pinheiro, 
auxiliado por Luís Carlos de 
França Costa e Leandro Lin-
coln Santos Neves.

O Botafogo fez ontem 
um treino recreativo em Te-
resina, mas o técnico Itamar 
Schulle manteve o mistério 
em relação ao time titular 
para o jogo de hoje. O meia 
Ailton e os volantes Marco 
Antônio e Val ficaram em 
João Pessoa se recuperando, 

e talvez tenham condições de 
jogo para o próximo sábado 
contra o Auto Esporte, pelo 
Campeonato Paraibano.

Precisando da vitória a 
todo custo, para manter as 

chances de classificação no 
grupo, o técnico Itamar Schul-
le disse que vai armar o time 
de forma ofensiva. Ele quer 
que os jogadores tenham o 
mesmo desempenho que ti-

veram no primeiro tempo 
contra o Sport, quando não 
deixaram o adversário jogar, e 
tiveram uma grande atuação.

Sem Val, que foi o ho-
mem do equilíbrio no meio 

campo, no primeiro tempo 
contra o Leão da Ilha, o técni-
co Itamar Schulle deverá es-
calar Thiago Costa. A prová-
vel escalação da equipe para 
esta partida será Michel Al-

ves, Ângelo, Plínio, Magno Al-
ves e Zeca, Gedeildo, Thiago 
Costa, Janeudo e Carlinhos, 
Jó Boy e Muller Fernandes.

No River, o pensamen-
to é o mesmo do Botafogo, 
vencer para se recuperar na 
competição. Ontem, o técni-
co Zé Teodoro convocou a 
torcida para comparecer em 
grande número e empurrar 
o Galo Carijó para a primei-
ra vitória na Copa Nordeste. 
Jogando em casa, ele disse 
que espera uma recupera-
ção da equipe, que segundo 
ele, não jogou tão mal contra 
o Fortaleza, e o placar foi in-
justo. 

“Nós fomos prejudi-
cados pela arbitragem, e 
mostramos que estamos em 
evolução. Apesar da derro-
ta, vi um time bem melhor 
do que os jogos anteriores, 
pelo Piauiense. Esperamos 
melhorar ainda mais nesta 
partida contra o Botafogo, 
em nossa casa, com a presen-
ça do torcedor dando aquele 
incentivo”, disse o treinador. 

Satisfeito com o rendi-
mento da equipe, Teodoro 
não deverá fazer nenhuma 
mudança para esta partida. 
Sendo assim, o River deverá 
entrar em campo com a se-
guinte formação: Naylson, 
Alex Santos, Paulo Paraíba, 
Rafael Araújo e Esquerdinha; 
Jadson, André Beleza, Ama-
rildo e Gilson Tussi; Fabinho 
e Vanderlei.

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No domingo passado, o Botafogo amargou a sua primeira derrota na Copa Nordeste diante do Sport e hoje busca a reabilitação

Apesar de estrear com 
derrota por 1 a 0 diante do 
Bahia na Copa do Nordeste, 
o elenco do Santa Cruz saiu 
aplaudido do Estádio Arru-
da no último domingo (14). 
O desempenho do time coral 
também agradou ao técnico 
Marcelo Martelotte, que proje-
tou uma reação já no jogo de 
hoje, contra o Confiança-SE, às 
22h30, no Batistão.

“Nem sempre o resulta-
do espelha o que foi o jogo. 
Me agradei com a atuação. 
Lutamos bastante e isso é 
importante nestes jogos. Ti-
vemos um futebol próximo 
dos melhores momentos no 
ano passado. Realmente fo-
mos bem melhores, especial-
mente no primeiro tempo. 
Na etapa final, o jogo foi mais 
equilibrado”.

Agora o treinador quer 
foco total no jogo contra o 
Confiança, pela segunda ro-
dada no Nordestão. 

“A obrigação de vencer o 
Confiança é a mesma de an-
tes do jogo com o Bahia. Não 
existe obrigação maior “.

Grafite
Foi só um susto. O pro-

fundo corte que Grafite so-
freu na cabeça diante do 
Bahia, e que acabou lhe ti-
rando de campo ainda aos 34 
do primeiro tempo, não foi 
suficiente para deixá-lo de 
fora da partida de hoje. Se o 
técnico Marcelo Martelotte 
poderá contar com o camisa 
23, não tem ainda à disposi-
ção o atacante Arthur, ainda 
em tratamento no joelho di-
reito.  

Machucado no jogo con-
tra o América, pelo Estadual, 
Arthur ficou de fora da es-
treia do Nordestão e o De-
partamento Médico do clube 
não hesita em poupá-lo mais 
uma vez. “Arthur vem sem 
treinar. Só depois do resulta-
do do exame é que a gente vai 
entregá-lo para o pessoal da 
parte física”, falou o médico 
Gilson Resende, deixando em 
aberto, porém, uma partici-
pação do atleta no clássico 
frente ao Sport, no próximo 
domingo, na Ilha do Retiro - 
pelo Pernambucano.

Técnico projeta reação 
hoje contra o Confiança

SANTA CRUZ

Marcelo Martelotte diz que vencer o Confiança é uma obrigação

Após estrear com vitória na 
Copa do Nordeste, o Fortaleza vai 
em busca de mais três pontos hoje, 
fora de casa, diante do Sport, às 
22h30, na Ilha do Retiro. O técnico 
Flávio Araújo falou sobre o objeti-
vo do time na competição.

“A nossa meta é buscar a clas-
sificação em primeiro lugar. Nesse 
grupo tem três clubes da Série C e 
um da Série A, que, teoricamente, 
é apontado como favorito, mas 
nós vamos em busca desse primei-
ro lugar porque nosso time tem 
capacidade para isso.

O time da Série A do Grupo C 
é justamente o Sport, que também 
venceu na estreia. Para Flávio, o 
Fortaleza precisa ter cautela e es-
tratégia de jogo para sair com a 
vitória.

“Nós temos que ser inteligen-
tes. Atacar e defender, defender e 
atacar, variar com relação à zona 
de marcação, na pressão alta e in-

termediária... Enfim, confundir o 
adversário e, acima de tudo, fazer 
um jogo com muito mais acertos 
de passes do que erros.

Após ficar de fora na vitória 
por 2 a 1 sobre o Botafogo-PB, 
na estreia na Copa do Nordeste, 
o meia-atacante colombiano Rei-
naldo Lenis deve estar de volta já 
no jogo de hoje, às 22h30, contra 
o Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela 
segunda rodada da competição re-
gional. 

O provável retorno de Lenis é 
um alívio para o técnico Paulo Ro-
berto Falcão. Isso porque o treina-
dor não poderá contar para a par-
tida com o lateral direito Maicon, 
que vinha sendo improvisado no 
ataque. Com uma luxação no om-
bro, o jogador ficará dois meses 
fora das atividades. Outra ausên-
cia praticamente certa é a do meia 
Mark González. 

O jogador ainda se recupera 

de um edema muscular na coxa. O 
mais provável é que o chileno es-
teja apto para retornar ao time no 
clássico do próximo domingo, con-
tra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, 
pelo Campeonato Pernambucano.

 
Sampaio
Depois de vencer o Flamen-

go-PI por 2 a 0, o Sampaio joga 
em casa  hoje diante do Vitória da 
Conquista no Castelão, às 22h30, 
e o triunfo faz parte do plane-
jamento traçado pelo treinador 
para colocar o time mais perto da 
classificação.

“ Fizemos um planejamen-
to para largar com um resultado 
positivo, e agora vamos trabalhar 
em cima do Vitória da Conquista, 
que também começou bem a dis-
puta. A meta é somar seis pontos 
nessas duas primeiras rodadas e 
nos consolidarmos na liderança do 
grupo”.

Fortaleza e Sport jogam na Ilha do Retiro
CONFRONTO DE LÍDERES

Contra o River, 
o Fortaleza 
não encontrou 
dificuldades para 
golear por 3 a 0

Copa do Nordeste
20h
Ríver x Botafogo 
22h30
Confiança x Santa Cruz
Sampaio Corrêa x V. da Conquista
Sport x Fortaleza

Amanhã
20h
Bahia  x Juazeirense 
22h30
Ceará x  Flamengo 
Salgueiro x ABC

Jogos de hoje

FotoS: CBF/Divulgação



Protocolo...: 2016 - 007592
Responsavel.: LUZIMAR SABINO DANTAS DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 020977914-41
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.259,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008064
Responsavel.: MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 052995954-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.104,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008096
Responsavel.: MICHEL ANDERSON SOUZA DE MELO
CPF/CNPJ....: 008387344-99
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.361,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008167
Responsavel.: MILENE MARIA MACHADO DE DEUS
CPF/CNPJ....: 044632867-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.240,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008200
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 139219404-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.312,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008019
Responsavel.: PEDRO ROQUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 691426704-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.943,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008131
Responsavel.: POTYGUAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003263964/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            313,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007801
Responsavel.: REAL ENERGY LTDA
CPF/CNPJ....: 041116138/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.554,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007972
Responsavel.: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 769398634-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.193,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008370
Responsavel.: SANTA CLARA DISTR. DE CIMENTO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 021943890/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007832
Responsavel.: STELA DA CONCEICAO PENHA MAIA 
TURCZ
CPF/CNPJ....: 015541939/0001-30
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            145,30
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008591
Responsavel.: SOLANIA ALVES FAUSTINO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 030904204-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            188,53
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008579
Responsavel.: SOLANIA ALVES FAUSTINO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 030904204-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            353,18
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008580
Responsavel.: THIAGO JORGE PALMEIRA DINIZ
CPF/CNPJ....: 012960634-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.219,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008157
Responsavel.: WILSON EBNER JUNIOR
CPF/CNPJ....: 448698434-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.972,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008135
Responsavel.: WILMA MARQUES BARROS
CPF/CNPJ....: 689850964-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.208,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 007994
Responsavel.: VALDENORA DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 689839564-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.180,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008063
Responsavel.: WILLIAMS FARIAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001247324-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.091,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008176
Responsavel.: WALKER VINICIUS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 083017404-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007411
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/02/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALEFF GUSTAVO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 700372614-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007412
Responsavel.: AMANDA FEITOSA LEIROS
CPF/CNPJ....: 701887994-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.218,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008129
Responsavel.: BERLANDIA FERREIRA LIMA   ME
CPF/CNPJ....: 017957748/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006635
Responsavel.: BRUNA FABRINI DA R OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 076720504-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008507
Responsavel.: CLAUDIO ROBERTO DOS SANOS
CPF/CNPJ....: 010119704-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            768,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008562
Responsavel.: DIPLAST MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007377
Responsavel.: ELISANGELA GONCALO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 074508094-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008501
Responsavel.: EDILZA RAULINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 676590394-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.882,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008393
Responsavel.: GIL MARMORE E GRANITO
CPF/CNPJ....: 021921091/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            365,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007629
Responsavel.: IRIS PEREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 014335414-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.505,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008155
Responsavel.: JONATHAN SANTOS DE LIMA
CPF/CNPJ....: 050604954-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005358
Responsavel.: JEFFERSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 098233474-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.012,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008215
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 029385844-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007410
Responsavel.: JOSE CARLOS SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 720248104-97
Titulo......: CHEQUE           R$          1.183,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 006901
Responsavel.: JANAINA PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 009862384-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.133,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008163
Responsavel.: JOELSON DE ALBUQUERQUE TAVARES
CPF/CNPJ....: 132468874-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.138,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008443
Responsavel.: JOAQUIM TRIGUEIRO DE ALMEIDA 
FILHO
CPF/CNPJ....: 368325964-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.208,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008273
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEA SANTOS
CPF/CNPJ....: 132110134-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.230,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008245
Responsavel.: JOSIAS FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 141163914-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.170,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008483
Responsavel.: LUCINEIDE SANTOS CARNEIRO ME
CPF/CNPJ....: 013065637/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            352,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008513
Responsavel.: LUCINEIDE SANTOS CARNEIRO ME
CPF/CNPJ....: 013065637/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            326,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, RE-

ALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS 
POTÊNCIAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com contrato.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00010/2016 - 16.02.16 - JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO - R$ 50.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de cortinas e varões para atender a necessidades da Secretaria de Educação 

do Município de Cajazeiras.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1023.2021 -MANUT. 

DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - FNDE 009 - 
RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 -MANUT. DAS ATIV. 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - FNDE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1027.2023 -MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - FNDE 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 
12.361.1023.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 005 - FNDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00008/2016 - 15.02.16 - PANNUS COM. TECIDOS EIRELI - ME - R$ 8.826,40

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE EXTRATO DE CONTRATO DISPEN-

SA DE LICITAÇÃO Nº DP10002/2016.
OBJETO: Locação de imóvel residencial sito à Rua Mariano Rodrigues, nº 155, Centro - Ala-

goa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP10002/2016. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2016 - Recursos FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS): 
02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE - 10.301.0918.2225 - ELEMENTO DE DESPESA: 339036.0000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10004/2016 - 05.02.16 
- ADAUTO BEZERRA FILHO - R$ 9.680,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 

DISPENSA Nº DP10002/2016
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 DP10002/2016, 
que objetiva: Locação de imóvel residencial sito à Rua Mariano Rodrigues, nº 155, Centro - Alagoa 
Grande/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADAUTO 
BEZERRA FILHO - R$ 9.680,00.

Alagoa Grande - PB, 05 de Fevereiro de 2016
SIMONE MARIA SILVA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Contratação de consultoria 
pessoa jurídica especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, 
na elaboração de editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de 
imprensa e alimentação das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Espe-
cifico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: QUEIROGA E GRILO 
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 30.000,00.

Poço Dantas - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2016.
OBJETO: Serviços de Locação de veículos destinados as diversas Secretarias do Município de 

Triunfo e ao Fundo Municipal de Saúde.
ABERTURA: 16/02/2016 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/02/2016.
FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna Público que a SU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.011/2015

PROCESSO Nº. 18.707/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 10.014/2015

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.  

 DATA DA 1ª SESSÃO: 10/03/2016, ÀS 09:30hs.
 DATA DA 2ª SESSÃO: 29/03/2016, ÀS 09:30hs 
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srº. Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público 
com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão 
apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados, no Auditório da 
SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício 
financeiro de 2016: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00hs 
às 14:00hs., no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

                                   João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2016.
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com                                                                 

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 010/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
DATA DE ABERTURA: 29/02/2016 - ÀS 11h45min.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, QUE SÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço global. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio 
Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB. Fonte de Recurso 
prevista para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação, situada na R. Virgínio Veloso Borges, Quadra 50, Lotes 
22 e 23, Loteamento Miritânia, Santa Rita - PB, no horário de 08h00min as 12h00min. Informações 
pelo e-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

Santa Rita - PB, 12 de Fevereiro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com                                                                 

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 004/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
DATA DE ABERTURA: 29/02/2016 - ÀS 14h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS 

D’ÁGUAS DE FIBRA DE 20 MIL LITROS E DA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE SUPORTE 
PARA CAIXAS D’ÁGUAS DESSE PORTE.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio 
Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB. Fonte de Recurso 
prevista para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 15 de Fevereiro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-088/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 1.763 de 16 de agosto de 2011, em frente ao recurso interposto pela EMPRESA EDITORA E 
GRÁFICA META LTDA – ME, CNPJ nº 05.548.063/0001-09, contra a empresa COPICENTER PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.760.619/0001-18, nos autos do PP nº 04.088/2015, 
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO 
XEROGRÁFICA (PRETO E BRANCO E COLORIDA) E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, torna público que o mesmo foi JULGADO IMPROCEDENTE, mantendo a decisão 
inicial onde a empresa COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA foi declarada VENCE-
DORA. O resultado do julgamento do recurso encontra-se á disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação dessa Secretaria.

João Pessoa, 15 de  fevereiro de 2016
MANOEL TAIGY DE Q. M. NETO

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Feve-
reiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E 
GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
EXCETO AS SECRETARIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 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: Transparencia.

Cabedelo - PB, 16 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada na área de gestão publica, 

para apoio aos processos de licitação, na elaboração de editais, avisos de licitações e avisos de 
resultados, publicações nos órgãos de imprensa e alimentação das informações apuradas pela 
Comissão de Licitação em Sistema Especifico.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00003/2016 - 15.02.16 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-

-ME - R$ 30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviço de Construção de Praça, 

localizada a Rua Tabelião Antônio Joaquim Lisboa, s/n Bairro: Bela Vista - CEP. 58920-000, no 
Município de Triunfo - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Convênio Nº 9474/2012, CEF/Ministério do Turismo/MTUR e Recursos Próprios 

do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00005/2016 - 02.02.16 - ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 

252.672,58

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada na área de gestão publica, 

para apoio aos processos de licitação, na elaboração de editais, avisos de licitações e avisos de 
resultados, publicações nos órgãos de imprensa e alimentação das informações apuradas pela 
Comissão de Licitação em Sistema Especifico.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00009/2016 - 16.02.16 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-

-ME - R$ 33.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09013/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à merenda 
escolar dos alunos das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
SIMÕES DE ANDRADE & CIA LTDA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000451, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09005/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Eduardo Simões de Andrade, pela empresa SIMÕES DE ANDRADE & CIA LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais 

Educação); Recursos FNDE/PNAE - ESCOLAS CONVENIADAS - Ensino Fundamental/ Creche/ 
Pré-Escola/ EJA /AEE /Mais Educação); Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE/ Ensino Funda-
mental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais Educação); Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/20019 
e Resolução nº 26 de 17/06/2013;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 167.450,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 21 de janeiro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09015/2016.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à merenda 
escolar dos alunos das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
NUTRINE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000451, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09005/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Israel 

Bezerra de Lima Filho, pela empresa NUTRINE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00 e 11; 
Fonte: Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais 

Educação); Recursos FNDE/PNAE - ESCOLAS CONVENIADAS - Ensino Fundamental/ Creche/ 
Pré-Escola/ EJA /AEE /Mais Educação); Recursos CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE/ Ensino Funda-
mental/ Creche/ Pré-Escola/ EJA/ AEE/ Mais Educação); Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/20019 
e Resolução nº 26 de 17/06/2013;

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 140.997,46 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta 

e seis centavos).
João Pessoa, 22 de janeiro de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, firmado com o BANCO 
BRADESCO S/A, registrado sob o n° 7, na matrícula nº 63.464, referente ao imóvel situado na Rua 
Assistente Social Maria da Penha Ribeiro Lima, nº 441, Bessa, João Pessoa - PB, venho intimar os 
Senhores, Marco Antonio Ribeiro Cavalcante e Michelle Vaz Cavalcante, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros 
de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os 
encargos que vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO das Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
Capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO BRADESCO S/A – nos termos do 
Art. 26, § 7º da Lei 9514/97. João Pessoa (PB), 28 de Janeiro de 2016.

Atenciosamente,
Oficial de Registro de Imóveis
Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral
EUNÁPIO TORRES – 6º NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 – Altiplano Cabo Brando – João Pessoa/PB
Tel.: (83) 3219-1234 / Fax (83) 3252-2322 – CNPJ 09.362.310/0001-20 – www.eunapiotorres.

com.br
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços Técnicos Profissionais Especializados (Assessoria Jurídica). 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Baia da Traição: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 3.3.90.36.01 - outros servi-
ços de terceiros - pessoa física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e ANTONIO MARCOS BARBOSA 
BIZERRA – CPF: 009.436.494-04 – VALOR CONTRATADO: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 
reais) - CT Nº 002/2016 - 01.02.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES – Prefeito 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Prestação de serviços Técnicos Profissionais Especializados (Assessoria Jurídica).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/02/2016.
MANUEL MESSIAS RODRIGUES – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Mulungu/PB, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu – PB torna público a quem interessar possa, que a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01.2016, do tipo menor preço, para contratações de Veículos 
diversos destinados ao transporte de Profissionais da Saúde, Lixos e Metralhas produzidos no Muni-
cípio de Mulungu/PB, prevista para 17.02.2016, às 08h30min, fica ADIADA para o dia 01.03.2016, às 
08h30min, no local inicialmente informado. Recursos financeiros próprios e orçamentários previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações e Contratações mensais de veículos destinados ao atendimento de diversas 
Secretarias e Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baia da Traição: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 03.00 
- 04.122.0003.2005 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 06.00 - 15.122.0003.2027 - 
3.3.90.36.01 - Outros serv. de terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e FRANCISCO DE 
ASSIS DOS SANTOS PESSOA – CPF: 075.985.154-92 - R$ 31.900,00 (trinta e hum mil e novecentos 
reais) - CT Nº 004/2016 - 01.02.16 - HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ – CPF: 020.652.384-02 - R$ 
26.950,00 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais) - CT Nº 005/2016 - 01.02.16 - MARCELLE 
DE ANDRADE FERREIRA – CPF: 058.524.704-81 - R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos 
reais) - CT Nº 006/2016 - 01.02.16 - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA – CPF: 
064.712.094-10 - R$ 40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais) - CT Nº 007/2016 - 01.02.16 - MARIA 
DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.712.094-10 - R$ 40.040,00 (quarenta mil 
e quarenta reais) - CT Nº 008/2016 - 01.02.16 - MILTON COSME DUARTE – CPF: 019.093.704-10 
- R$ 32.945,00 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais) - CT Nº 009/2016 - 01.02.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID 
De acordo com a Resolução Normativa nº 1 de 15 de fevereiro de 2016, o Presidente da As-

sociação Nacional para Inclusão Digital - ANID no uso das atribuições, conferidas pelo Estatuto 
Social da ANID, aprovado em 29 de novembro de 2011, considerando o disposto no art. 46 do 
Estatuto Social da ANID, que trata da prorrogação do mandato do Conselho Deliberativo, resolve 
por motivo de força maior, prorrogar por 120 (cento e vinte) dias o mandato dos membros do 
Conselho Deliberativo da ANID.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de curativo biológico, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 01/03/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 16 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada dematerial 
de informática diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 02/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 16 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de material de informática diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 03/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 16 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
A Prefeitura de Bayeux através da CPL, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução empreitada porPreço Unitário, com o tipo de Lici-
tação MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 07 de março de 2016 às 14:00, tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da 
Escola Municipal Moacir Dantas no município de Bayeux.  Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde 
situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB. O Edital e seus anexos estão à disposição 
no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 12 de fevereiro de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Serviços de Locação 
de veículos destinados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de 
Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Triunfo - PB, 16 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E OUTROS VEÍCULOS DO MUNICIPIO 

DE PEDRA LAVRADA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00006/2016 - 11.02.16 - ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

- R$ 206.948,00

“AP ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 01.664.506/0001-68, solicita o comparecimento do Sr. LUIZ REI-
NALDO DO CARMO  portador da CTPS nº 12943, Série 010/PB, no prazo de 24 horas, sob pena 
de caracterização do abandono de emprego previsto no artigo 482, letra”I”. da CLT”.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 17 de fevereiro de 2016



DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2592/2015 em João Pessoa, 16 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Operação de torre anemométrica – Torre LAGOA 2, localizada na fazenda Olho dÁgua da Craubeira, 
zona rural do município de Santa Luzia/PB Na(o) – FAZENDA OLHO D’ÁGUA DA CRAUBEIRA 
–Z.RURAL – SANTA LUZIA. Município: - UF: PB. Processo: 2015-006272/TEC/AA-3579 

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA - torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação nº 044/2016, para Construção de um Residencial Multifamiliar, 
situado a Rua Amaury Gomes de Sá, Setor 57 QD 254 Lote 115 – Gramame – João Pessoa – PB.

ODACIR ALBERTO DE CASTRO – CPF Nº 450.917.814-04, torna público que recebeu da SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 058/2016, para Residencial bifamiliar – 2 
(duas) unidades, situado na Avenida Cidade de Campo de Santana, Setor 61, Quadra 065, Lote 
0507 – Bairro das Indústrias Município: João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Contratação de consultoria 
pessoa jurídica especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, 
na elaboração de editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de 
imprensa e alimentação das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Espe-
cifico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: QUEIROGA E GRILO 
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 33.600,00.

Triunfo - PB, 16 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO sob o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00002/2016, para Locação de softwares para sistema de folha de pagamento, sis-
tema de contabilidade pública, sistema completo para controle patrimonial, sistema completo para 
controle de frota de veículos, para atender a Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda e 
HOMOLOGO o seu objeto a empresa: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E CONSULTORIA LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67, vencedora com o valor mensal de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
reais), conforme analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO sob o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00003/2016, com a Locação de softwares de sistema de folha de pagamento, sistema 
de contabilidade pública, sistema completo de controle de farmácia, para atender o Fundo Municipal 
de Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67, vencedora com o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor global de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme 
analise e julgamento da proposta de preços. 

Ibiara - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: Con-
tratação de Empresa para Execução de Serviço de Construção de Praça, localizada a Rua Tabelião 
Antônio Joaquim Lisboa, s/n Bairro: Bela Vista - CEP. 58920-000, no Município de Triunfo - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANGULO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 252.672,58.

Triunfo - PB, 02 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A 
MERENDA ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA 
CLAUDIVERA SILVA ME - R$ 907.206,20.

Pedra Lavrada - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO BATISTA DA ROCHA 
RIBEIRO - ME - R$ 193.837,75; PAPELARIA ROCHA LTDA - ME - R$ 138.048,99.

Pedra Lavrada - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Es-
tudantes da Zona Rural para a Sede do Município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:30 horas do dia 
29 de Fevereiro de 2016.

Nazarezinho - PB, 15 de Fevereiro de 2016 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Medicamentos, 
“Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a farmácia básica, Samu e PSF no muni-
cípio de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 16 de Fevereiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:30 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinados 
ao Samu, PSF e Hospital no município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 16 de Fevereiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira e equipe de apoio, sediada na Rua Antônio 

Caetano, 92 Centro Imaculada, às 09h00min do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço. Objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis com entrega parcelada destinado a composição da merenda escola da rede municipal de 
ensino. Edital e informações encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL no endereço 
acima nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. 

Imaculada, 16 de Fevereiro de 2016. 
 Jacileide da Silva

Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, en-
trega e abertura de propostas e documentações, decorrente do Pregão Presencial no  005/2016, 
fica adiada “sine die” para análise de eventual necessidade de alterações nos termos do Edital e 
seus Anexos. A nova data será divulgada através de publicações na imprensa oficial e em jornal de 
grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 16 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016

A Prefeitura de Desterro/PB, vem através da Presidente da CPL, e considerando o disposto na 
Resolução CD/FNDE Nº 04/2015, no art. 21 da Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, Lei Federal Nº 
11.947/2009, e a Recomendação Nº 116/2015-MPF/PR/PB-PRDC, torna público que realizará a 
Chamada Pública Nº 002/2016, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores 
e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das 
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da 
Rede Pública municipal de Ensino, para o exercício de 2016. O Grupo Formal deverá apresentar 
documentos de habilitação, Projeto de Venda,  no dia 03 de março de 2016, às 10h:00mn (dez 
horas). A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da CPL, localizada na sede 
da Prefeitura.

Desterro/PB, 16 de fevereiro de 2016.
Ângelo Luiz Holanda Oliveira - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO FUTURA 
DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS 
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS, DESTINADO AS DIVERSAS 
SECRETARIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO - R$ 50.000,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de cortinas 
e varões para atender a necessidades da Secretaria de Educação do Município de Cajazeiras; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PANNUS COM. TECIDOS 
EIRELI - ME - R$ 8.826,40.

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processa-
mento e gerenciamento de certames e contratos administrativos no município. Data e Local: 29 
de Fevereiro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material 
elétrico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 16 de Fevereiro de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
E DERIVADOS PARA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DE FORMA PARCELADA.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 15 de Fevereiro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSRUÇÕES, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 16 de Fevereiro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
didático e de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 16 de Fevereiro de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de tiras rea-
gente para teste de glicemia codificada em ouro, com corte a laser, embalagem c/50 tiras. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Assessoria técnica na área social 
na operação de serviços, programas, benefícios e controle social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Execução de serviços de 
transportes diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Francisco 
Raimundo Alves - R$ 18.000,00; Ronaldo da Costa Nogueira - R$ 22.000,00.

Duas Estradas - PB, 16 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

CPF/CNPJ....: 132663574-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.659,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008169
Responsavel.: SERGIO BASTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 132663574-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.187,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008442
Responsavel.: RICARDO DUBINSKAS
CPF/CNPJ....: 635629368-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.898,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008485
Responsavel.: LIZETE CRISPIM PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 504383874-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.053,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008346
Responsavel.: NICO ANTONIO BOLAMA
CPF/CNPJ....: 013377314-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.918,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008156
Responsavel.: PAULO LUCIO BARRETO
CPF/CNPJ....: 221925573-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.029,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008062
Responsavel.: ROSELI SIEDLESKI
CPF/CNPJ....: 681995540-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.222,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008054
Responsavel.: ENIVALDO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 025220634-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.066,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008036
Responsavel.: MARCOS SUEL DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 854993234-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.590,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008388
Responsavel.: JOSE RAIMUNDO MACIEL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 645275304-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.732,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008355
Responsavel.: EDNEA MARIA FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 051207482-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.270,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009158
Responsavel.: PAULO SIMEAO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 841212114-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.838,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008398
Responsavel.: EDNALDO DA SILVA VENTURA
CPF/CNPJ....: 299286804-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.525,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008032
Responsavel.: DENISE DAMIANA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 078445324-16
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.099,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008073
Responsavel.: FABRICIA DOS SANTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 071862354-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.362,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008177
Responsavel.: FARINESIO FARIAS FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 007947984-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.188,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008168
Responsavel.: STEPHANNO GUIDO A PAIVA
CPF/CNPJ....: 013726546/0001-76
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            147,98
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008590
Responsavel.: SIMAO RAMALHO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 132076524-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.905,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008107
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 929258984-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.237,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008061
Responsavel.: JAQUELINE DE ARAUJO GOMES 
PRAZERES
CPF/CNPJ....: 044553934-80
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.255,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008201
Responsavel.: EVERALDO ZUZA DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 953813844-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.918,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008437
Responsavel.: PAULO CESAR DA COSTA MAGALHAES 
JUNI
CPF/CNPJ....: 274857138-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.235,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008477
Responsavel.: SUELLEN ALMEIDA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 052955044-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            170,73
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008588
Responsavel.: MARIA GORETE MARIANO DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 047934834-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.579,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009162
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 205559624-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.298,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009314
Responsavel.: FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 759594704-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.652,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008373
Responsavel.: JOSE ROMA DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 154133814-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.206,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008097
Responsavel.: VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 738323754-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.170,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF

Responsavel.: AILTON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013539982/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            292,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009432
Responsavel.: ALDO SERAFIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 395346774-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008910
Responsavel.: CATARINA MARIA FARIAS FRANCO 
KOERNE
CPF/CNPJ....: 001511215/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            308,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009434
Responsavel.: EVANILDA ZACARIAS SOARES
CPF/CNPJ....: 060844344-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009380
Responsavel.: JANETE DE OLIVEIRA ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 040958233/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            939,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008870
Responsavel.: JOSE MARCOS FERREIRA CABRAL
CPF/CNPJ....: 068560633-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.970,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009481
Responsavel.: MANOEL ROGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 019137766/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008854
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ....: 021375077/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,38
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009485
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ....: 021375077/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            694,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009527
Responsavel.: MENEZES & PONTES COM. DE 
PROD. MED.
CPF/CNPJ....: 023902014/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008813
Responsavel.: MORGANA BEZERRA IDALINO
CPF/CNPJ....: 012245804/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            737,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009456
Responsavel.: NADJA MARIA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 133282554-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008638
Responsavel.: PEDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 000317774/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            950,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009540
Responsavel.: RENATO BALBINO
CPF/CNPJ....: 021508188/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008654
Responsavel.: SAUL FRANCISCO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 011721358/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            776,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009458
Responsavel.: SORICLES VIRGINIO FREIRE
CPF/CNPJ....: 784679934-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            134,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008863
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 011290034/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007279
Responsavel.: VALDICLEIDE DOMINGOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 013764699/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008694
Responsavel.: CAESAR AUGUSTUS MAIA E SILVA
CPF/CNPJ....: 760566004-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.069,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009338
Responsavel.: CAESAR AUGUSTUS MAIA E SILVA
CPF/CNPJ....: 760566004-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.053,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009339
Responsavel.: ADAN JONATHAN PESSOA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 051823024-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.382,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008188
Responsavel.: IONARA DANTAS ESTEVAM
CPF/CNPJ....: 556998554-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.718,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008318
Responsavel.: JOSE REGINALDO BATISTA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 552699662-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.745,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008145
Responsavel.: IVONETE BELARMINO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 308516374-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.232,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 007996
Responsavel.: CICERO ANTONIO DE CRUZ ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 034812564-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.427,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009311
Responsavel.: SERGIO BASTOS DA SILVA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 
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Protocolo...: 2016 - 008378
Responsavel.: ANTONIO LEITE GOMES
CPF/CNPJ....: 203206044-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.183,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008284
Responsavel.: AURITERES LEANDRO DE MELO
CPF/CNPJ....: 739600984-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.969,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008376
Responsavel.: SIMONNE MICENA SILVA BARB ME
CPF/CNPJ....: 005765945/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.466,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002019
Responsavel.: SIMONNE MICENA SILVA BARB ME
CPF/CNPJ....: 005765945/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.203,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001413
Responsavel.: BRANLY MENDES RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 011821054/0001-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.149,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009287
Responsavel.: KATIA VANIA DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ....: 139563104-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.711,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008100
Responsavel.: MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS
CPF/CNPJ....: 468527944-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.860,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008490
Responsavel.: RICARDO DE ARAUJO MORAIS
CPF/CNPJ....: 702755334-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.201,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008128
Responsavel.: CARLOS MAGNO SANTIAGO BRAGA
CPF/CNPJ....: 704477754-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.450,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008154
Responsavel.: POLICLINICA SANTA ANA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 012143313/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.262,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009138
Responsavel.: POLICLINICA SANTA ANA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 012143313/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.270,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009255
Responsavel.: SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 000621158/0003-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.185,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009221
Responsavel.: XIMENES CELSO DANTAS
CPF/CNPJ....: 026516624-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.383,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008469
Responsavel.: NISELIO BARROS GARCIA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 826433774-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.055,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008401
Responsavel.: ANDRESSA MACIEL LACERDA CAVAL-
CANTE
CPF/CNPJ....: 056413584-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.502,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009240
Responsavel.: TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 399104154-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.124,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008322
Responsavel.: CELENE SITONIO BORGES ALVES
CPF/CNPJ....: 218702844-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.546,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008083
Responsavel.: CELIO LIMA MARINHO
CPF/CNPJ....: 072948404-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.120,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008075
Responsavel.: COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMEN-
TO LTD
CPF/CNPJ....: 005962039/0001-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.055,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009200
Responsavel.: JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 250949984-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.332,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009349
Responsavel.: JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 250949984-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.620,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009350
Responsavel.: TAVARES REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009260843/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.049,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009247
Responsavel.: CM INFOR COMERCIO E SERVICOS 
DE INF
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.348,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009225
Responsavel.: SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 002501508/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.558,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009202
Responsavel.: SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 082029664-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.017,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008569
Responsavel.: SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 082029664-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.013,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008568
Responsavel.: JOSE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 701249274-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.527,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008418
Responsavel.: JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 394925084-00

Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.397,13
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008546
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.385,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009269
Responsavel.: ENGETEC PROJETOS E CONSTRU-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
     Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.482,76
     Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
                   BRASILIA              DF
     Protocolo...: 2016 - 009352
     Responsavel.: GEYMERSON DA SILVA MONTEIRO
     CPF/CNPJ....: 065687224-13
     Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.368,18
     Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
                   BRASILIA              DF
     Protocolo...: 2016 - 009262
     Responsavel.: FERNANDO TORRES DA COSTA
     CPF/CNPJ....: 067663154-15
     Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.031,16
     Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
                   BRASILIA              DF
     Protocolo...: 2016 - 008178
     Responsavel.: PEDRO CARDOSO PEREIRA FILHO
     CPF/CNPJ....: 564881143-87
     Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.050,03
     Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
                   BRASILIA              DF
     Protocolo...: 2016 - 009294
     Responsavel.: SEVERINO HERCULANO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 057855704-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.694,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008094
Responsavel.: MARIA ELIETE DE AQUINO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 219080794-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.188,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008007
Responsavel.: MK CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006074105/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.045,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009357
Responsavel.: VALDEGIL DANIEL DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 250969824-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.640,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008191
Responsavel.: TANEA MARIA CAVALCANTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 365322904-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.998,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008289
Responsavel.: BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA GON-
CALVES
CPF/CNPJ....: 010649715-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.849,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008162
Responsavel.: SOUZA NAVARRO & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008602914/0001-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            190,84
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008592
Responsavel.: KLEBER JOSE NUNES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 308965844-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.531,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008234
Responsavel.: SIMONY SOARES CALIXTO
CPF/CNPJ....: 054608524-55
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.179,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008187
Responsavel.: VOOTZ PROJETOS E SERVICOS 
ELETROELE
CPF/CNPJ....: 009621917/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.395,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009187
Responsavel.: VOOTZ PROJETOS E SERVICOS 
ELETROELE
CPF/CNPJ....: 009621917/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.847,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009186
Responsavel.: FABIO TABOSA BRAGA
CPF/CNPJ....: 685838504-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.649,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009324
Responsavel.: PAPELARIA MANAIRA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 005313566/0001-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.131,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009146
Responsavel.: CARIRI COMERCIO DE MATERIAL 
DE CONS
CPF/CNPJ....: 002611661/0001-89
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.468,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009153
Responsavel.: VASCONCELOS & COSTA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 041201195/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.629,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009142
Responsavel.: VASCONCELOS & COSTA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 041201195/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.697,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009264
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  17/02/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2016
Aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - 
Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2016 que 
objetiva o registro de preços para: registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento 
de fármacos sintéticos, destinados a suprir as necessidades da administração; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAAPORÃ 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2016, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00001/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 
- KIREI TECNOLAB LTDA..
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 

- 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 
- 61 - 62 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 
- 88 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 103 - 105 - 106 - 108 - 110 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 
- 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 128 - 129 - 130 - 131 - 133 - 135 - 136 - 137 - 138 
- 139 - 141 - 142 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 
- 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 175 - 176 - 177 
- 178 - 179 - 180 - 181 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 
- 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 
- 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 227 - 228 - 233 - 234 - 235 - 237 
- 238 - 240 - 243 - 244 - 245 - 246 - 250 - 251 - 253 - 254 - 255.

Valor: R$ 3.010.829,30.
- PHOSPODONT.
Item(s): 3 - 16 - 17 - 18 - 26 - 27 - 35 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 - 53 - 54 - 59 - 60 - 64 - 66 - 72 - 

76 - 85 - 89 - 93 - 99 - 100 - 101 - 102 - 104 - 107 - 109 - 111 - 112 - 118 - 127 - 134 - 140 - 143 
- 144 - 165 - 174 - 182 - 188 - 207 - 226 - 229 - 230 - 231 - 232 - 236 - 239 - 241 - 247 - 248 - 252.

Valor: R$ 840.224,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Caaporã.
Caaporã - PB, 12 de Fevereiro de 2016

JOÃO BATISTA SOARES
Prefeito

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: registro de 
preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de fármacos sintéticos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: KIREI TECNOLAB LTDA. - R$ 3.010.829,30; 
PHOSPODONT - R$ 840.224,00.

Caaporã - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOÃO BATISTA SOARES

Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO n.08
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Marcos da Nóbrega Leite Cavalcante, matrícula n. 64.159-6, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0035981-8/2015.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 

CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 24 de fevereiro de 2016, às 
10H00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos 
proveniente do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

João Pessoa, 15 de março de 2016.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
PROCESSO ADM. Nº. 5.157/2015

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados 
sobre a Tomada de Preços Nº 001/2015, que o senhor Superintendente desta Autarquia após análise 
detalhada do Recurso Administrativo interposto pela empresa RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 12.209.627/0001-36, sob o número do processo administrativo 2016/02653, respaldada 
na legislação vigente e no Edital da licitação em epígrafe, decide julgar por conhecer o recurso e 
julga-lo improcedente, mantendo a referida empresa por INABILITADA. A CPL comunica que os autos 
do processo encontra-se com vista franqueada aos interessados, na sala da CPL. Sendo mantida a 
data para abertura das Propostas para o próximo dia 19/02/2016, às 09:00 horas.

Informações poderão ser obtidas na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, 
no horário das 08:00 às 14:00hs (horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2016
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente CPL/EMLUR

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/01.444
DATA DE ABERTURA: 29 DE FEVEREIRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:00 HORAS (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTENTORES, PAPELEIRAS E LIXEIRAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 618894. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2016
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente/Pregoeiro da CPL/EMLUR

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N421/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de fretamento de ônibus rodoviário, destinado 
a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00064-7
João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 05/15

Registro CGE Nº 15-01449-0
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 05/15, que após análise detalhada na documentação 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 
1º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 6.102.858,46; 2º lugar: COSAMPA PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA - R$  6.531.086,18; 3º lugar: COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX 
LTDA - R$ 6.742.544,75(*) ; 4º lugar: TERPA CONSTRUÇÕES S/A – R$ 6.863.503,23 e 5º lugar: 
MULTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 7.152.787,47.

(*) Valor corrigido pela CPL.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 06/15

Registro CGE Nº 15-01450-6
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/15, que após análise detalhada na documentação 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º 
lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 4.386.455,79 (*) ; 2º lugar: COSAMPA PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA - R$  4.495.728,95; 3º lugar: COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX 
LTDA - R$ 4.575.396,63 (*) ; 4º lugar: TERPA CONSTRUÇÕES S/A – R$ 4.682.120,93; 5º lugar:  
MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 4.844.468,47 e 6º lugar: MULTIPLA 
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 4.918.251,20.

(*) Valores corrigidos pela CPL.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 15-2015/SEIRHMACT
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEIRHMACT, designada pela Portaria GAB nº 
01/2016, em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, torna público o 
resultado do julgamento das propostas de preços da licitação em epígrafe, em que foi DECLARADA 
VENCEDORA a Empresa, GERALDO VIDAL DA NÓBREGA ME, CNPJ Nº18.995.457/0001-49 na 
TOMADA DE PREÇOS N° 15/2015, para “aquisição de materiais (cimentos e tijolos), com proposta 
de preços de R$ 35.460,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais).

Washington Luis Soares Ramalho
Presidente CPL/SEIRHMACT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPCURSOS Murilo Wagner Suassuna de Oliveira, usando das atribuições 

que lhe confere o estatuto social e de conformidade com o conselho de administração, em reu-
nião realizada no dia29/01/2016, convoca os associados para a assembléia geral ordinária, a ser 
realizada no dia 26/02/2016 na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, tendo como local a 
sede administrativa da cooperativa situado na Av: Min. José Américo de Almeida, 442sala 202 Edf: 
Villarim, bairro da Torre as 09:00hs,em primeira con- vocação com a presença de 2/3(dois terços) 
do número de associados; em segunda convocação as 10:00hs, com a presença da metade e mais 
um dos associados, ou ainda, em terceira e última convocação as 11:00hs coma presença de, no 
mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte; 1- Leitura, discussão e Julgamento 
do relatório da administração, incluindo balanço patrimonial, demonstrativo de contas, sobras e 
perdas, parecer de auditoria do conselho fiscal referente a prestação de contas do exercício fiscal 
encerrado dia 31/12/2015; 2- Plano orçamentário para o exercício de 2016;3- Destino das sobras 
do exercício anterior;4- Eleição dos membros do conselho fiscal; 5- Outros assuntos de interesse 
social. COOPCURSOS, CNPJ: 21.779.393/0001- 53.

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 

DO ESTADO DA PARAÍBA-FAAPIPB, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Situada na Rua: João 
Teixeira de Carvalho,349- Conjunto Pedro Gondim, em frente a FUNAD- João Pessoa-Capital do 
Estado da Paraíba, na forma do seu estatuto em vigor ,convoca  os Aposentados,Pensionistas 
e Idosos da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para participarem de uma Assembléia 
Extraordinária,que será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2016 ás 09:00 horas, para abertura da 
chapa da eleição para Presidente.

João Pessoa, 16 de Fevereiro 2016
Edmilson Argino Borges
-Presidente - FAAPI/PB-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessi-
dades das escolas municipais do Município de Alagoa Grande que não possuem Conselho Escolar, no dia 
29/02/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, 
s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: setordelicitacaoag@
gmail.com, até o dia 26/02/2016.

Alagoa Grande(PB), 15 de fevereiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 004/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2015
CONTRATO Nº 004/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 00.860.626/0001-78
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 196.873,50 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e cinqüenta 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria de 
Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 – Secretaria 
de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura – 02.05 – Se-
cretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação 
Social – 08.244.0125.2.040 – Manutenção das atividades de ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo 
– 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio 
Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Se-
cretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria 
de habitação e defesa civil – 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das 
atividades da secretaria de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 
– Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.16 – Superintendência Municipal 
de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência municipal 
de transporte e trânsito – 02.17 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção 
das atividades da secretaria dos direitos da mulher – 02.18 – Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos 
– 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de 
indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da 
secretaria de indústria e comércio e desenvolvimento urbano – 339030.000 – outros materiais de consumo.

Mamanguape, 02 de fevereiro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL N º. 00013/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, através da sua pregoeira e sua equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados, que o mesmo encontra-se suspenso devido ao Recurso 
Administrativo (disponível na sala da CPL), interposto pela empresa  RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. Após 
a publicação contar-se-á 3 (três) dias úteis, igual período de recurso, para interposição das contra-razões, 
consoante consta no Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02. 

Nestes são os termos. Publique-se e registre-se.
Água Branca/PB, 16 de fevereiro de 2016.

DANILA FIRMINO DE LIMA
PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damião 

Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO 
FORNECIMENTO DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES E BATERIAS, NO SISTEMA MENOR PREÇO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Fevereiro de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Da-

mião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Fevereiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

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

Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM 
TIPO ULTRASONOGRAFIA, SEM USO DE IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA INTERNA, ETC.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Fevereiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 

Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E 
HIDRAULICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DEMANDA DAS DIVERSAS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Fevereiro 
de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Março de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 16 de Fevereiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00012/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: CONTRATAÇÃO FUTURA 

DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS DE AR 
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 
05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas 
legais aplicáveis.

Fornecedor: JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO - Valor: R$ 50.000,00
Integram a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00012/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 

publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 

Centro - Cajazeiras – PB.
Cajazeiras - PB, 16 de Fevereiro de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A ATENDES AS NECESSIDADES DOS 

VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SE-

CRETARIA DE SAÚDE 10 301 0040 2032 MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10 301 0010 
2072 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0010 2088 MANUT. DO PROGRAMA PMAQ 
3390.30 99 007 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00004/2016 - 16.02.16 - MENDONÇA E MENEZES LTDA - R$ 285.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 

2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 
361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 20 122 0010 2010 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA 15 122 0010 
2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICO 08 122 0010 2006 MANUT. E ADM. DAS 
ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 04 695 0190 2074 MANUT. SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 20 
602 0150 2099 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PESCA 26 782 0120 2102 MANUT. DA FROTA DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 26 782 0120 2110 MANUT. E ADM DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTE 3390.30 99 001 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00010/2016 - 16.02.16 - GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 376.459,30
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DESTINADOS AO 

CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 

2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 MANUT. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 20 122 0010 2010 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA 15 
122 0010 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICO 08 122 0010 2006 MANUT. E 
ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 04 695 0190 2074 MANUT. SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO 20 602 0150 2099 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PESCA 26 782 0120 2102 MANUT. 
DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 26 782 0120 2110 MANUT. E ADM DAS ATIV. 
DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00011/2016 - 16.02.16 - MENDONÇA E MENEZES LTDA - R$ 443.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e ob-

servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EMERGÊNCIAL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADO, DE 
FORMA PARCELADA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GENESIO 
GONÇALVES DE ALBUQUERQUE DA COSTA - R$ 282.560,00.

Pocinhos - PB, 15 de Janeiro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EMERGÊNCIAL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E 

CONTRATADO, DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: 3390-39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00002/2016 - 18.01.16 - GENESIO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE DA COSTA - R$ 282.560,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, PARA VÁRIAS CENTRAIS PUBLICAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - PABX, DE PROPRIE-
DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, INSTALADA EM TODAS AS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ALÉM DA TRANSFERÊNCIA DE LINHAS TELEFÔNICAS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO RODRIGUES - R$ 20.000,00.

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

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cônego 

João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR, MEDIANTE REQISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 16 de Fevereiro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cônego 

João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL>

Pocinhos - PB, 16 de Fevereiro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de confecção de móveis projetados 
- quatro expositores, um armário e uma bancada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículos diversos 
destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 15 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de limpeza e higiene para 
utilização das secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 16 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano 

Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios desti-
nados a merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: cpldamiao@yahoo.com.br

Damião - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano 

Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de Medicamentos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: cpldamiao@yahoo.com.br

Damião - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016

OBJETO: Serviços de locação mensal de veículos, destinados ao transporte de estudantes no muni-
cípio. Data e Local, às 08:30 horas do dia 29/02/2016, 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, 16 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de madeiras, destinadas a manuten-

ção de bens e imóveis do município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 29/02/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 16 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016
OBJETO: Execução de serviços comuns de engenharia de manutenção da Escola Chico Coréa no 

município de São Francisco/PB, nos termos da Súmula 257/2010 do TCU. Data e Local, às 08:00 horas 
do dia 02/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Valor Estimado: R$ 40.840,64. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições na localidade no 

município de Sousa, destinados a profissionais e servidores de diversas Secretarias do município. Data e 
Local, às 09:00 horas do dia 02/03/2016, 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, 16 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de uma grade aradora e uma carreta agrícola, 

destinados ao município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 02/03/2016, 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, 16 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

TOP-LOG TRANSPORTES E OPERAÇÕES PORTUARIAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.492.211/0001-09 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 294/2016 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
Terminal de grãos, em área portuária do Porto Organizado de Cabedelo, cidade de Cabedelo Na(o) – AV. 
PRES. JOÃO PESSOA, S/N, ÁREAS DI 6 E DI 9, CENTRO. Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2016-000303/TEC/LO-1460.

LAVANDERIA PANDA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.119.851/0001-16 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 142/2016 em João 
Pessoa, 20 de janeiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVANDERIA (LAVAGEM DE ARTIGO 
TEXTEIS E DE VESTUÁRIO) Na(o) AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA – Nº 1206 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000043/TEC/LO-1368.

ALAN ROBSON S SILVA – EPP – CNPJ/CPF Nº 03.941.798/0001-64 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2877/2015 em João 
Pessoa, 14 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Máquinas, Aparelhos 
e Peças e Acessórios de Refrigeração para Uso Industrial e Comercial Na(o) RUA PRESIDENTE RANIERE 
MAZILLI – Nº 2434 LOJA 101 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-006324/TEC/LO-0769.

NAYARA BARBOSA SILVA – CNPJ/CPF Nº 113.249.174-66 Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 223/2016 em João Pessoa, 
1 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 02 unidades 
habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) 
-  RUA PROJETADA, S/N, QD-26, LT-596, LOTEAMENTO PLANO DE VIDA Município:  SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2015-007709/TEC/LO-1200.

KS RODRIGUES PEREIRA ME – CNPJ/CPF Nº 11.070.496/0001-96 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 286/2016 em João 
Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Coleta e transporte dos resíduos 
sólidos não perigosos. Na(o)  AV. VENÂNCIO NEIVA – 300, SALA 101 Município:  CATOLE DO ROCHA 
– UF: PB.  Processo: 2016-000252/TEC/LO-1441.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 29/01/2016, resolve 

publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as empresas: 
LORENA E ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA; ITEM 6.3. Não poderão participar 
os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no 
país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-
nistração. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ITEM 8.2.1 – copia sem autenticação conforme 
item 8.5, ITEM 8.2.4 - copia sem autenticação conforme item 8.5, ITEM 8.2.10 – Certidão emitida com 
mais de 30 dias de emissão e copia sem autenticação conforme item 8.5., ITEM 8.3.1 – Não Apresentou, 
ITEM 8.3.2 – Não Apresentou, ITEM 8.3.3 – Comprovação de Capacidade técnica insuficiente; MAIS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ITEM 8.3.2 – visita realizada por profissional que não faz parte do quadro 
técnico da empresa conforme item 6.7.2, ITEM 8.3.3 – Comprovação de Capacidade técnica insuficiente. 
EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA FORMIGA LTDA, por atenderem todos os itens do edital. 
Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 
8.666/93, para apresentação de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 26 de 
Fevereiro de 2016, às 09:00 horas, na sala da comissão de licitação.

Uiraúna - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 29/01/2016, resolve 

publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as empresas: 
LORENA E ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA; ITEM 6.3. Não poderão participar 
os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no 
país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-
nistração. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ITEM 8.2.1 – copia sem autenticação conforme 
item 8.5, ITEM 8.2.4 - copia sem autenticação conforme item 8.5, ITEM 8.2.10 – Certidão emitida com 
mais de 30 dias de emissão e copia sem autenticação conforme item 8.5., ITEM 8.3.1 – Não Apresentou, 
ITEM 8.3.2 – Não Apresentou, ITEM 8.3.3 – Comprovação de Capacidade técnica insuficiente; EMPRESAS 
HABILITADAS: CONSTRUTORA FORMIGA LTDA, por atenderem todos os itens do edital. Dar-se-á o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para 
apresentação de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 26 de Fevereiro de 
2016, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação.

Uiraúna - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 29/01/2016, resolve 

publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as empresas: 
LORENA E ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA; ITEM 6.3. Não poderão participar 
os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no 
país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-
nistração. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ITEM 8.2.1 – copia sem autenticação conforme 
item 8.5, ITEM 8.2.4 - copia sem autenticação conforme item 8.5, ITEM 8.2.10 – Certidão emitida com 
mais de 30 dias de emissão e copia sem autenticação conforme item 8.5., ITEM 8.3.1 – Não Apresentou, 
ITEM 8.3.2 – Não Apresentou, ITEM 8.3.3 – Comprovação de Capacidade técnica insuficiente; MAIS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ITEM 8.3.2 – visita realizada por profissional que não faz parte do quadro 
técnico da empresa conforme item 6.7.2; NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, ITEM 
8.3.2 – visita realizada por profissional que não faz parte do quadro técnico da empresa conforme item 
6.7.2. EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA FORMIGA LTDA, por atenderem todos os itens do 
edital. Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da 
Lei 8.666/93, para apresentação de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 
26 de Fevereiro de 2016, às 08:30 horas, na sala da comissão de licitação.

Uiraúna - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

                                                 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 
DESTINADOS A ATENDES AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRE-
TARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MENDONÇA E 
MENEZES LTDA - R$ 285.000,00.

Santa Helena - PB, 16 de Fevereiro de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GALVAO MAGAZINE 
LTDA - R$ 376.459,30.

Santa Helena - PB, 16 de Fevereiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO 
DOS VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MENDONÇA E 
MENEZES LTDA - R$ 443.800,00.

Santa Helena - PB, 16 de Fevereiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
NOTA DE ESCLARECIMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 01/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços bancários, Instituição Fi-

nanceira (BANCO), para prestação dos referidos serviços,  incluindo o pagamento da folha de servidores/
funcionários ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, terceiros contratados através de processo 
seletivo, conselheiros tutelares, estagiários, bolsistas, pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, 
centralização bancária da arrecadação das receitas municipais e também a concessão de empréstimos, 
produtos de crédito e financiamentos a servidores, mediante consignação em folha de pagamento.

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, primando sempre pela legali-
dade de seus procedimentos e com o fito de garantir pleno acesso aos termos do instrumento convocatório,

ESCLARECE:
Que na licitação, modalidade Concorrência nº 01/2016, o licitante deverá comprovar como condição para 

participação no certame e exigência de qualificação técnica que possui Posto de Atendimento Avançado 
na sede do município de Nazarezinho.

Portanto, onde de lê nos itens 4.5.2, 6. e 6.1 e anexo IV do edital quanto a exigência de comprovação 
de possuir Agência Bancária leia-se Posto de Atendimento Avançado.

Esta alteração do edital inquestionavelmente não afeta a formulação das propostas, uma vez que não 
existe nenhuma agencia bancária instalada no município.

Pelo princípio da publicidade tais alterações deverão ser publicadas no site www.nazarezinho.pb.gov.br
Permanecem inalterados os demais itens descritos no instrumento convocatório.

Nazarezinho, 15 de fevereiro de 2016
Larissa Mendes dos Santos

Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major José 

Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ME-
RENDA ESCOLAR E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA/PB

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major José 

Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER 
O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major José 

Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 
NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 009/2016
OBJETIVO: Contratação de uma empresa para colocar a disposição de secretarias deste município, 

através de meios digitais de transmissão de informações via rádio, seus serviços de acesso e uso pela 
CONTRATANTE dos serviços acesso á rede mundial de internet em LINK DEDICADO para todos os en-
dereços relacionados no Anexo I deste edital que possui computadores que serão interligados a internet. 
Os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: 02 de Março de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 16 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 010/2016
OBJETIVO: Aquisição de veículo tipo minivan combustível flex., cap. 7 Lugares, motor a partir de 1.8, 

Ar Condicionado, Direção Hidráulica ou elétrica (trava, vidro elétrico nas portas dianteiras e alarme) pintura 
solida na cor branca sensor de ré e revestimento ano de fabricação 2016/2016, conforme especificações 
constantes no termo de Referencia Anexo I do Edital.

ABERTURA: 02 de Março de 2016 as 10:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 16 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
INEXIGIBILIDADE N° 01/2016

Objeto: Contratação de pessoa física e jurídica para prestação de serviços na contratação de bandas 
para abrilhantar as festividades carnavalescas, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/02/2016, no Município. Pessoas 
físicas e jurídicas contratadas: Gustavo Henrique dos Santos, CPF nº 033.727.854-79; Eduardo da Silva 
Barbosa - ME, CNPJ nº 19.297.022/0001-93; Edivaldo Sales da Silva, CPF nº 701.422.134-54; Humberto 
Victor Albuquerque de Vasconcelos, CPF n° 097.423.934-86; Marcelo José Soares, CPF nº 698.630.164-
20; Raimundo Batista Felix Junior. CPF n° 041.694.794-83 e José Augusto de Melo Almeida, CPF nº 
041.651.214-36, com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Natuba, 05 de fevereiro de 2016. 
Mércia Kaline dos Santos

Presidente da CPL.
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