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A PBGás reduziu durante este mês de fevereiro em 5% o valor da tarifa média do gás natural para o setor in-
dustrial. A decisão visa garantir a competitividade da indústria paraibana nesses tempos de crise.  PÁGINA 11
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Ricardo Coutinho se reuniu ontem com repre-
sentantes de trabalhadores da Educação. PÁGINA 3

Governador dialoga com o Sintep-PB 
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

33o  Máx.
20o Mín.

35o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,991  (compra) R$ 3,994  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,830  (compra) R$ 4,150  (venda)
EURO   R$ 4,428  (compra) R$ 4,434  (venda)

l Prevenção evita os riscos de choque elétrico em casa. Página 9

l Polícia prende suspeitos de matar travesti na capital. Página 15
 
l Motta não consegue se eleger líder do PMDB na Câmara. Página 17
 
l Conselho de Ética adia discussão do caso Eduardo Cunha. Página 18
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Aborto em debate para casos de microcefalia

OPINIÃO PÚBLICA

PARAIBANO

COPA DO NORDESTE

Esportes

Seletiva estadual vai definir a sele-
ção paraibana de judô para o campeo-
nato brasileiro em abril.  PÁGINA 21

Seleção paraibana de judô 
disputará Brasileiro em abril

As opiniões se dividiram entre os entrevistados ontem. Há quem considera 
válido o procedimento. Outros são radicalmente contra.  PÁGINA 13

Exposição que começa hoje no Espaço Cultural 
com 20 artistas é ato de apoio à artista . PÁGINA 5

Artistas solidários a Erieta Ewald 
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O STF autorizou ontem a execução da prisão 
após julgamento de segunda instância.   PÁGINA 18

Prisão agora é depois de 2ª instância 
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ALTA TEMPORADA

PB recebe 200 mil
turistas em janeiro

Apesar da crise econômica, o 
turismo no Estado teve um de-
sempenho positivo nesse início 
de ano com a visita de mais de 
200 mil turistas.  PÁGINA 10

Judocas de várias categorias vão participar da seletiva

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

Cai o preço do gás
natural no Estado

INCENTIvO AO SETOR INDuSTRIAL 

Praia Bela, no Litoral Sul, um dos pontos de grande atrativo turístico



A crise econômica que a cada dia se agra-
va, deixando um rastro de demissões e dra-
mas familiares em decorrência do aumento 
do desemprego, não para de espalhar os seus 
tentáculos. De acordo com levantamento do 
IBGE divulgado na última terça-feira, as ven-
das no comércio varejista fecharam o ano de 
2015 com uma queda de 4,3% - a maior des-
de 2001. Até no mês de dezembro, quando as 
expectativas geralmente são todas positivas, 
houve um recuo de 2,7% em relação ao mês 
de novembro. Se a comparação for feita com o 
mesmo mês de 2014, a queda atinge o elevado 
percentual de 7,1%.

A má notícia é que as projeções apontam 
para este ano uma retração de até 5,7% no 
varejo restrito (sem contar os setores de auto-
móveis e materiais de construção). O resultado 
pode ser pior, portanto, que a queda de 4,3% do 
ano passado. Segundo economistas, 2016 pro-
mete ser um ano de consumidores cautelosos e 
retraídos diante de um quadro de perda de em-
pregos, inflação em alta e crédito caro. A retra-
ção das vendas será disseminada entre vários 
ramos do varejo e o maior impacto virá das 
vendas que dependem do crédito, como móveis 
e eletrodomésticos.

Os números do IBGE demonstram que a 
queda mais expressiva em 2015 partiu do seg-
mento de móveis e eletrodomésticos (-14%). 
Os economistas avaliam que esse desempenho 
pode ser atribuído ao aumento das taxas de ju-
ros do crédito e à queda na renda dos consu-
midores. Os hipermercados e supermercados 
também venderam menos no ano passado. 
A baixa de 2,5% foi a maior desde 2003, in-
fluenciada também pela queda da renda dos 

trabalhadores e pelo aumento dos preços dos 
alimentos. Houve retração também nas vendas 
de tecidos, vestuário, calçados, combustíveis e 
lubrificantes.

Dirigentes da Confederação Nacional do 
Comércio entendem que esses números sig-
nificam, na prática, que o setor vai continuar 
fechando lojas e demitindo funcionários nes-
te ano para se ajustar à realidade econômica.
Segundo os cálculos da entidade, 95.400 lojas 
foram fechadas pelo país em 2015. E 180 mil 
postos de trabalho foram encerrados no co-
mércio. Como é certo que na economia situa-
ções como esta não se revertem da noite para 
o dia, os empresários estimam que mais 200 
mil empregos devem ser perdidos no setor 
neste ano.

Um caminho para amenizar as perdas na 
economia este ano seria uma desaceleração 
mais rápida da inflação, o que reduziria a per-
da na renda real (descontada a inflação dos tra-
balhadores) e permitiria juros menores. Este, 
contudo, é um cenário quase hipotético. Todos 
os indicadores apontam numa direção ainda 
mais complicada: a inflação oficial deve fechar 
o ano em 7,61%, segundo a média das proje-
ções dos analistas consultados pelo boletim Fo-
cus, do Banco Central. O que ajuda a dificultar 
ainda mais  a economia é a crise política, que 
parece não ter fim. O Congresso Nacional não 
dá nenhum sinal de que verdadeiramente quei-
ra aprovar um ajuste fiscal digno deste nome. E 
enquanto os cortes não são feitos, a população 
(especialmente os mais pobres) paga o preço 
de um desacerto para o qual em nada contri-
buíram. Os fabricantes de crise, por outro lado, 
agem como se nada tivessem a ver com isto. 

Editorial

 Comércio em crise
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Artigo

Padecendo no paraíso

O pior cego é aquele que não quer ver, cer-
to? É o que diz a sabedoria popular, mas acho 
que tudo depende também de ponto de vista 
(sem trocadilho). Vejamos o caso da Rede Glo-
bo. Há os que consideram a rede em processo 
de franca decadência, pois perde audiência a 
olhos vistos, conforme indicam pesquisas de 
opinião pública. Mas há os que alegam não 
ser tão franco assim o declínio, pois essas 
mesmas pesquisas apontam um dado irrefu-
tável: apesar das quedas na audiência, a Rede 
Globo continua dominando, e amplamente, a 
preferência do público telespectador no país. 
Não sou eu quem está dizendo, não; são os 
números. Os mesmos números que remetem 
ao clássico “Canto chorado”, de Billly Blanco: 
“O que dá pra rir, dá pra chorar/ Questão só 
de peso e medida...”

Questão só de peso e medida, sim. Tome-
mos o recente registro do site “Notícias da 
TV” sobre um feito obtido pelo SBT no último 
final de semana: “O filme ‘A Fantástica Fábri-
ca de Chocolate’ (2005), de Tim Burton e com 
Johnny Depp, deu um verdadeiro ‘chocolate’ 
na Globo. A reprise do longa registrou média 
de 11,1 pontos, contra 8,2 da Globo. Venceu o 
‘Jornal da Globo’ por 11,8 a 9,0, e o filme ‘Os 
Caça-Fantasmas’ por 10,5 a 6,0. Foi a maior 
audiência de um filme da ‘Tela de Sucessos’ 
desde 31 de julho de 2009.” Gosto amargo no 
ar, não é isso?

Nem tanto, penso eu. Sabem por quê? Por-
que, no mesmo registro, o site divulga os 
índices gerais de audiência nas principais 
redes de TV aberta do país ao longo do dia 
rastreado pela pesquisa. E aí vê-se clara-
mente que a vida na concorrência não anda 
lá tão doce como chocolate, não: obtendo a 
média de 11,6 pontos contra 5,8 do SBT, a 
Globo simplesmente cravou o dobro do ín-

dice da sua concorrente. A Rede Record? 
Ah, essa pontuou 5,2 pontos menos ainda 
que metade da Globo. A Band ficou com 1,9 
ponto. E a Rede TV! com 0,6, (trata-se de 
média, bem entendido). O que comprova o 
seguinte: mesmo amargando notório declive 
na audiência nacional – comparando-se os 
índices atuais com os da fase em que de-
tinha predomínio absoluto nesse univer-
so -, a Rede Globo continua soberana. Daí, 
talvez, o estardalhaço que se faz quando 
uma concorrente consegue eventualmen-
te ultrapassá-la em determinado horário 
(o evento da novela “Os Dez Mandamen-
tos”, da Record, é ilustrativo).

Para esclarecer pontos (sem trocadi-
lho) que possam ter ficado obscuros na 
audiência no dia da exibição de “A Fantás-
tica Fábrica de Chocolate”, pelo SBT, cabe 
mencionar que, na referida data, o “Bom 
Dia Brasil” (as pesquisas, como se sabe, 
são feitas em São Paulo) pontuou 8,1, 
contra 6,1 pontos do “Fala Brasil” (da Re-
cord), 2,4 do “SBT Manhã” e 0,7 do “Café 
com Jornal” (da Band). No decorrer do dia, 
o panorama pouco mudou. Outro dado in-
teressante: para quem diz que o “Jornal 
Nacional” está decadente (e está mesmo!), 
o noticioso da Rede Globo obteve, no mes-
mo dia, 27,0 pontos, enquanto o “Jornal 
da Record” ficou com 6,9 (praticamente 
quatro vezes menos!), o “Jornal da Band” 
(para mim, o melhor da TV aberta) com 
4,3 e o “Jornal do SBT” com 3,2. A Rede 
Globo, enfim (e olhem que as referências 
são apenas os telejornais) quase deu de 
capote em todas as outras reunidas. Pa-
dece, portanto, digamos assim, no paraí-
so. Queiram ou não queiram os que não 
querem ver.

Não sou eu quem está dizendo, não; são os números. Os mesmos números 
que remetem ao clássico ‘Canto chorado’, de Billly Blanco”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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PROTAGONISMO

“PSB TEM SIDO CORRETO COM PMDB”, APONTA GERVÁSIO

Tramita na Assembleia Legis-
lativa projeto que institui a va-
cinação domiciliar para idosos 
com mobilidade reduzida ou 
doenças degenerativas e inca-
pacitantes. O deputado Nabor 
Wanderley (PMDB), autor da 
proposta, disse à coluna que a 
dificuldade de locomoção tem 
impedido idosos de usufruir 
“do serviço prestado pelo SUS, 
que segue o cronograma do 
Ministério da Saúde”. 

O vereador Murilo Galdino 
(PSB) disse numa emissora de 
rádio de Campina Grande que 
o seu partido “não pode ser-
vir de esteira para o PMDB”. 
Irmão do deputado Adriano 
Galdino, ele defende que os 
socialistas lancem candidatu-
ra própria para as eleições de 
outubro. “O PSB tem grande 
chance de mostrar” seu mo-
delo de gestão em Campina e 
João Pessoa, avalia.

A recondução de Leonardo 
Picciani à liderança do PMDB na 
Câmara dos Deputados, ontem, 
dá um alívio suplementar à pre-
sidente Dilma Rousseff. Não es-
quecemos que caberá ao líder 
indicar os oito parlamentares 
da legenda que vão integrar o 
processo do impeachment da 
presidente. Picciani, da ala go-
vernista, derrotou Hugo Motta, 
aliado de Eduardo Cunha, por 
37 a 30, em votação secreta.

PRÊMIO DE JORNALISMO: ATé DIA 26
Prorrogadas as inscrições para o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, 
vão até o próximo dia 26. Poderão concorrer trabalhos de profissionais de veículos de TV, rádio, internet 
e publicações impressas, assim como trabalhos de universitários de cursos de Comunicação. Na Paraíba, 
os concorrentes disputam prêmio de R$ 12 mil.   

Estela Bezerra se diz favorável à redu-
ção do tempo das campanhas eleitorais 
no país, conforme estabeleceu a refor-
ma política, mas defende a tese de que 
a reeleição para cargos do Executivo 
deveria ter sido contemplada. “Se você 
permite a reeleição, quem já ocupa o 
cargo leva vantagem, porque tem mais 
exposição”. A partir das eleições de ou-
tubro, campanhas têm apenas 45 dias.

“Considero pífia”. Da deputada Estela Bezerra 
(PSB), ontem, provocada a avaliar a administra-
ção de Luciano Cartaxo (PSD) em João Pessoa. 
Ressaltou que a população da capital fará, na-
turalmente, uma avaliação comparativa entre 
a gestão de Ricardo Coutinho na prefeitura e a 
atual: “Nosso candidato (João Azevedo) é ho-
nesto e não tem os vícios da política”.

EM COMPARAÇÃO 
DESVANTAGEM

EM DOMICíLIO VITóRIA DE DILMA

A janela de transferência par-
tidária, que começa a valer a 
partir de hoje, poderá ser o ca-
minho que o deputado estadual 
Gervásio Maia (PMDB) vai abri-se 
nos próximos trinta dias, prazo 
estipulado pela legislação elei-
toral para que parlamentares 
mudem de partido sem perder o 
mandato para o qual foram elei-
tos nas eleições de 2012 – ve-
readores – e 2014 – deputados 
estaduais e federais. Ontem, ele 
admitiu o que dissera a coluna 
há dias: existe grande possibi-
lidade de ele deixar o partido e 
migrar para outra legenda – “Es-
tou conversando com amigos e 
familiares sobre isso”, confir-
mou. Alijado das decisões do seu 
partido, ele reafirmou que está “desconfortável” no PMDB, e reclamou: “Fui impedido de assumir a presi-
dência municipal de João Pessoa sob o argumento de que eu era aliado do governador Ricardo Coutinho. 
Ora, a aliança não é de Gervásio Maia, é do próprio PMDB”. Referia-se à celebração da união entre o PSB 
e o seu partido, no segundo turno das eleições de 2014. “O PSB tem sido correto com o PMDB. Graças à 
nossa aliança, Nabor (Wanderley) assumiu cargo importante na Mesa Diretora, de 1º secretário. Eu fui 
eleito para presidir a Casa a partir de 2017 e a deputada Olenka Maranhão foi convocada para assumir 
mandato”, destacou. Há quem esteja convencido de que o caminho natural de Gervásio Maia será o PSB. 
E caso essa transferência se concretize, ela se molda direitinho ao que almeja a legenda socialista na 
Paraíba: estadualizar-se, ganhar musculatura e mais capilaridade no Estado. E o deputado peemedebista 
tem forte atuação na região capitaneada por Catolé do Rocha.
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Governo se reúne com Sintep-PB 
e discute o piso nacional e PCCR 
Governador ouviu demandas 
e sindicalistas avaliaram o 
encontro como positivo

O governador Ricar-
do Coutinho se reuniu, on-
tem, com representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras em Edu-
cação do Estado da Paraíba 
(Sintep-PB) para dialogar so-
bre questões relacionadas à 
área. Também participaram 
da reunião a secretária da 
Administração, Livânia Fa-
rias, e o secretário de Finan-
ças, Planejamento e Gestão, 
Tárcio Pessoa.

Durante o encontro 
foram tratadas questões 
como o piso nacional da 
educação e a revisão do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração da Educação 
(PCCR). O governador ouviu 
as demandas da categoria, 
expôs dados sobre a queda 
da receita do Estado e re-
forçou que o Governo está 
se esforçando para manter 
o pagamento de todas as 
categorias em dia, e que o 
reajuste será feito de forma 
coerente e responsável, as-
sim que a folha estadual su-
portar. Ricardo ainda infor-
mou que a implantação do 
PCCR deve acontecer ainda 
este ano.

Momento de crise
O coordenador-geral do 

Sintep-PB, Carlos Belarmi-
no, avaliou o encontro como 
positivo. “Hoje defendemos 
o reajuste de 11% defendi-
do pelo MEC para a categoria 
e também a implantação do 
PCCR. O governador mostrou 
as dificuldades enfrentadas 
no atual momento de crise na-
cional e garantiu que sentará 
novamente com a categoria 
em busca de melhorias para 
os trabalhadores em educação 
no Estado da Paraíba”, frisou.

Uma nova reunião en-
tre o governador e os re-
presentantes do sindicato 
foi marcada para o mês de 
maio, quando as demandas 
serão reavaliadas.

Ricardo Coutinho participou da reunião com o Sintep-PB, junto com a secretária da Administração, Livânia Farias, e o secretário de Finanças, Planejamento e Gestão, Tárcio Pessoa

FOTO: José Marques/Secom-PB

Cerca de 20 dos principais 
nomes do forró tradicional nor-
destino estiveram ontem nos mi-
nistérios do Turismo e da Cultura 
para pedir, entre outras reivindi-
cações, empenho dos ministros 
Henrique Eduardo Alves e Juca 
Ferreira para que o dia de São 
João se torne feriado nacional.

Atualmente, o São João, 
comemorado em 24 de junho, 
é feriado em alguns estados do 
Nordeste, como Alagoas, Sergi-
pe, Pernambuco e Paraíba. Em 

agosto de 2015, o deputado Val-
mir Assunção (PT-BA) apresentou 
um projeto de lei na Câmara dos 
Deputados para que o feriado 
seja nacionalizado.

“Gostaríamos que o São João 
se tornasse uma festa do calen-
dário oficial do governo brasilei-
ro, que o 24 de junho seja feria-
do nacional e que nós tenhamos 
força como movimento cultural 
do Brasil, porque o São João é a 
maior festa brasileira”, disse o can-
tor e compositor cearense Alcymar 
monteiro. Os artistas argumentam 
que, enquanto festas como o car-
naval têm seus eventos concentra-

dos em algumas poucas capitais 
brasileiras, o São João está mais 
presente nas pequenas cidades do 
interior. Com a nacionalização do 
feriado, os forrozeiros esperam 
que os governos de regiões com 
tradição mais tímida de festas juni-
nas passem a investir mais na data.

“Existe uma dificuldade do 
trabalhador de outras regiões 
que não o Nordeste em parti-
cipar da festa”, disse o cantor 
baiano Adelmario Coelho, que 
lidera o movimento “São João 
– Um Novo Produto do Turismo 
Cultural para Unir o Brasil”.

Entre as principais queixas 

apresentadas pelos músicos du-
rante a reunião com o ministro 
Henrique Eduardo Alves, está a 
descaracterização das festas juni-
nas. Parlamentares das bancadas 
da Bahia e de Pernambuco tam-
bém participaram do encontro.

Segundo os artistas, atual-
mente, grande parte do dinhei-
ro investido nas festas juninas é 
destinado a bandas com músicas 
de apelo sexual, muitas vezes de 
objetificação da mulher. “Poucos 
controlam [os patrocínios], inclusi-
ve com conteúdo machista, e nós 
não podemos fortalecer isso com 
dinheiro público”, disse Coelho.

Forrozeiros querem feriado nacional
FesTa de sãO jOãO

Socorro, linguística e Academia

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

nnn Nada de 
subjetivo na ausên-
cia de intertextua-
lidade no texto a 
seguir. Mesmo que 
ele seja para “nós” 
e sobre nossos não 
tão górdios nós, 
o “eu” predomi-
na. Não anotei a 
quantidade de 
vezes que li trechos 
de “On the road”, 
sempre lembrando os 
quilômetros de “pé na 
estrada”, quando eu era 
um belo e magro garoto 
de costeletas e cabelos 
encaracolados, podendo 
colocar a mochila nas 
costas sem saber o que 
viria pela frente e sem 
lembrar que minha mãe 
ficava em casa, junto com 
Léu (minha “mãe preta”), 
rezando por mim.
“Just imagine, it’s all 
true” - como poetizo em 
“Not so much impassi-
ve”, um dos três poemas 
em inglês no meu livro 
“Nós - An insight”. Saindo 
do poema e lembrando 
o guitarrista Walter 
Guimarães, da banda de 
Gustavo Magno: “I’m not 
a bad boy, dear friend. 
Marijuana? No time for 

real dreams. The last 
time I saw my planet, I 
was a little boy liste-
nin’ Ray Charles singin’ 
‘Georgia on my mind’”. 
Today, my dear, I’m wal-
king between monsters 
e lembro a parceria de 
Cleodato Porto e Sérgio 
de Castro Pinto (foto): 
“Monstros soltos por 
aqui” (“minha mãe, eu 
vou pra longe, encon-
trar comigo lá”...).
Alguns companheiros de 
“pé na estrada” saíram do 
planeta precocemente. 
Um deles, o tecladista 
Alan Carneiro, que tocou 
comigo no miniWoods-
tock realizado em Fazen-
da Nova, numa madruga-
da com um frio de rachar.  
Gilberto Gil estava em 
Londres e sequer so-
nhava em escrever “Não 
chore mais”.

Tempos...

Amanhã, das 8 horas ao meio-dia, 
acontecerá eleição na Academia Paraibana 
de Letras (APL), com a disputa pela Cadeira 
nº 2, deixada vaga pela saudosa Adylla Rocha 
Rabello. A disputa será entre a escritora e 
professora Socorro Aragão (foto) e o enge-
nheiro-agrônomo e também escritor Manuel 
Barbosa Filho, que lançou pela Imprell, em 
2014, o livro “Prosas e versos - Os cânticos 
que vivendo cantei”.

Desde que foi pré-lançada, 
na época da solenidade da nova 
edição do livro “Anayde Beiriz - 
Panthera dos olhos dormentes”, 
de meu irmão Marcus Aranha, 
que me comprometi com a 
candidatura de Socorro Ara-
gão, sem que isso significasse 
qualquer alusão ou indução con-
trária a outra candidatura, ou se 
outras porventura surgissem.

Além da amizade entre mim 
e Socorro, seus conhecimentos e 
atividades culturais, sua admi-
ração e divulgação do “Eu” de 
Augusto dos Anjos e seu “curri-
culum vitae” superior ao meu e 
ao de outros acadêmicos da Pa-
raíba, de Pernambuco, Rio Gran-

EUA. É do Conselho Universitário da UFPB 
e presidiu a Fundação Casa de José Américo 
durante quatro anos. Tem 36 livros publica-
dos, fundou o Grupo de Estudos Linguísticos 
do Nordeste, é da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC) e de sete 
associações acadêmicas internacionais.

Para que se tenha uma ideia, seu cur-
rículo tem 93 páginas, citando atividades e 
criações de grande valor. Qual Academia no 
Brasil não gostaria de ter Maria do Socorro 

Silva de Aragão em seus quadros?
Entre seus estudos linguísticos, 

gosto muito de seu enfoque sobre “A 
linguagem regional popular de José Lins 
do Rego”. Como escreveu Socorro, “José 
Lins do Rego como escritor da chamada 
geração de 30, cujas narrativas enfatiza-
vam mais a natureza em detrimento do 
homem, conseguiu ultrapassar esse este-
reótipo mudando o eixo de gravidade da 
natureza para o homem, em sua ficção. 
Segundo alguns estudiosos, foi em ‘Fogo 
morto’ que José Lins do Rego sintetizou 
sua ficção que, segundo Abdala Júnior, é 
muito mais inovadora em termos de arte, 
que as demais do chamado ciclo da cana-
de-açúcar, publicadas anteriormente”. 

Assim exponho meu abraço, meu voto 
e meu desejo de êxito a Socorro Aragão.

de do Norte e Brasil afora me impediriam de 
nela não dar o voto no pleito de amanhã.

Para os leitores que não acompanham 
muito a vida acadêmica, informo algumas 
coisas a respeito de Socorro Aragão:

é mestre em Letras e doutora em Lin-
guística, pela USP, tendo pós-doutorado em 
Fonética Experimental pela Sorbonne (Paris) 
e Dialetologia e Geografia Linguística pela 
Universidade de Madrid, além de professora 
na Central Connecticut State University, nos 

Felipe Pontes
Da Agência Brasil
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Ministro aconselha a adesão ao 
“Aedes na Mira” por todo o país  
Aplicativo já contabilizou 
mais de 570 denúncias de 
focos do mosquito na PB

Criado pelo Governo do 
Estado em dezembro de 2015, 
o aplicativo “Aedes na Mira”, que 
tem o objetivo de agilizar o com-
bate ao mosquito Aedes aegypti 
(transmissor da dengue, zika, 
chikungunya), já contabilizou 
mais de 570 denúncias de focos 
do mosquito em 34 municípios 
paraibanos. Os números das 
denúncias tiveram um aumen-
to considerável porque além da 
população paraibana, os turis-
tas que visitam o Estado tam-
bém estão colaborando para 
a eliminação do mosquito em 
seus respectivos estados, com 
denúncias por meio do aplica-
tivo desenvolvido por meio de 
uma parceria entre a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) e a 
Companhia de Processamento 
de Dados da Paraíba (Codata). 

Essa ação inovadora é uma 
iniciativa que os demais estados 
do País deveriam aderir, disse o 
ministro do Turismo, Henrique 
Eduardo Alves. Pela ferramenta 
criada pelo Governo da Paraíba, 
as demandas são enviadas, de 
forma imediata, para a Sala de 
Situação Estadual, localizada na 
sede da SES, na capital, de onde 
são encaminhadas para as Se-
cretarias de Saúde dos Municí-
pios para as providências num 
prazo de sete dias. O aplicativo 

está disponível para celulares 
e todos os dispositivos móveis, 
que tenham as plataformas an-
droid ou iOS.

Das mais de 570 denúncias 
registradas, até agora, a maioria 
427 são de moradores da capi-
tal. Quanto ao tipo de denún-
cia, 175% são referentes a lixo; 
23,39% são de depósitos em 
nível de solo (água para arma-
zenamento doméstico em tonel, 
tambor, barril, tina, depósitos de 
barros, cisternas); 127% de de-
pósito natural (folhas, ocos em 
árvores, buracos em rochas, res-
tos de animais); 72% de pneus 
e 95% de depósitos domésticos 
(vasos/frascos; prato, pingadei-
ra, recipiente de degelo de refri-
geradores e bebedouros).

De acordo com o relatório 
da equipe da Sala de Situação, 
onde ficam representantes da 
Gerência de Vigilância Ambien-
tal, da SES; Defesa Civil; Polícia 
Militar e Exército Brasileiro, 
entre as denúncias que chegam 
por meio do “Aedes na Mira”, 12 
são de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Bahia e Pernambuco. To-
das foram encaminhadas para 
as Secretarias de Saúde dos 
respectivos estados.

Segundo o presidente da 
Codata, Krol Jânio, seis estados 
(RN, AP, AM, PI, DF, ES) já entra-
ram em contato com a institui-
ção querendo adotar o mesmo 
aplicativo. “É muito importante 
esse interesse dos outros esta-
dos porque mostra que a Paraí-
ba está no caminho certo, pois 
saímos à frente com o aplicativo 
e com isso a luta contra o mos-

quito ganhou um grande aliado. 
Por meio do Aedes na Mira a po-
pulação pode interagir, de forma 
dinâmica, para que a efetividade 
do combate seja maior”, falou.

Para baixar o aplicativo na 
plataforma android, basta ir na 
Play Store, já no iOS vai na App 
Store, que tem nas áreas de tra-
balho, digita “Aedes na Mira” e 
instala. Aparecem as opções: 
“denúncia”, “cuidados”, “gestan-
tes” e “serviços de referência”.

Na opção “denúncia”, apa-
rece “capturar imagem”. Junto 
com a foto, devem ser envia-
das informações sobre o local 
do possível foco do mosquito, 
em qualquer lugar da Paraíba. 
As informações são enviadas, 
imediatamente, para a Sala 
de Situação onde acontece a 
triagem e é feito o encaminha-
mento para a solução mais ade-
quada. O cidadão que enviar a 
denúncia por meio do aplicati-
vo receberá um retorno sobre 
o andamento de sua demanda.

As denúncias sobre os 
possíveis criadouros se origina-
ram dos seguintes municípios: 
Areial, Belém do Brejo do Cruz, 
Boa Ventura, Cajazeiras, Caldas 
Brandão, Itaporanga, Lagoa 
Seca, Paulista, Pedra Branca, 
Pedra Lavrada, Santa Luzia, 
São João do Rio do Peixe, Serra 
da Raiz, Serra Redonda, Sobra-
do, Sume, Assunção, Rio Tinto, 
São Bento, Arara, Bayeux, Con-
de, Guarabira, Princesa Isabel, 
Sapé, Sousa, Malta, Pombal, 
Santa Rita, Patos, Cabedelo, 
Campina Grande e João Pessoa.

(Leia mais na página 14)

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Secom-PB

Procuradoria 
tem curso sobre 
Novo Código de 
Processo Civil

A Procuradoria-Geral do 
Estado da Paraíba (PGE-PB) 
promove, no auditório do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico da Paraíba (Iphaep), 
o primeiro módulo do curso 
Novo Código de Processo Civil 
(NCPC), destinado à atualiza-
ção dos procuradores e servi-
dores da PGE-PB em relação 
ao novo código, que entrará em 
vigor em março deste ano. O 
curso é ministrado em quatro 
módulos, com uma carga horá-
ria de 24 horas de aula. 

O primeiro módulo foi 
ministrado pelo professor 
Ravi Peixoto, que abordou 
a parte geral, falou sobre as 
principais mudanças ocorri-
das nas normas fundamen-
tais à tutela provisória. 

Ravi avaliou positivamen-
te a iniciativa da PGE em pro-
mover o curso, porque com 
a entrada em vigor do Novo 
CPC, a partir do próximo mês, 
os procuradores e assessores 
precisam estar preparados 
para utilizarem as novas regras 
e para vencer os desafios que 
terão pela frente.

O procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, 
destacou a importância do 
curso como forma de pro-
mover um aperfeiçoamento 
sobre a nova era processual, 
que passará a vigorar a par-
tir de março, depois de mais 
de 40 anos de vigência do 
CPC de 1973, e de presentear 
aos procuradores de Estado, 
cujo dia foi comemorado no 
último dia 13, com um cur-
so completo, ministrado por 
especialistas, abordando os 
principais aspectos do NCPC.

Integrante do Plano de 
Mobilidade Urbana do Muni-
cípio, está sendo desenvolvido 
em Campina Grande o projeto 
“Campina amiga da bike”. Ele 
prevê a implantação de esta-
cionamentos para bicicletas 
(bicicletários) em 10 pontos da 
zona urbana; e mais dois locais 
nos distritos de Galante e São 
José da Mata. O projeto também 
prevê a construção de ciclovias 
em corredores de grande flu-
xo de tráfego de carros. A exe-
cução é de responsabilidade 
da STTP, para estimular o uso 
do transporte não motoriza-

do nas ruas de Campina.
Na região central da ci-

dade já foram instalados esta-
cionamentos na Praça Coronel 
Antônio Pessoa, Rua Sete de 
Setembro; no Terminal de Inte-
gração de Passageiros e na sede 
da STTP, no bairro da Estação 
Velha. Nos distritos de Galante 
e São José da Mata, os equipa-
mentos estão nas praças cen-
trais das duas localidades.

Mais estacionamentos 
para bicicletas serão  implan-
tados na Praça da Bandeira, e 
Ruas Vila Nova da Rainha  e  Ma-
ciel Pinheiro; e na Avenida Flo-
riano Peixoto. Outros estão pre-
vistos para o entorno do Açude 
Velho e Parque da Criança.

Projeto tem bicicletário 
e ciclovias para a cidade

“Campina amiga da bike”

“Direitos Humanos para 
todas e todos, democracia, justi-
ça e igualdade”. Este será o tema 
da IV Conferência Estadual de 
Direitos Humanos que aconte-
cerá nos dias 29 deste mês e 1º 
de março, em João Pessoa.

Decreto assinado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
convocando a conferência foi 
publicado ontem do Diário 
Oficial do Estado. As inscrições 
serão realizadas por meio da 
comissão organizadora.

A IV Conferência Estadual 
de Direitos Humanos será 

coordenada conjuntamente 
pelas Secretarias de Estado da 
Segurança e da Defesa Social, 
do Desenvolvimento Humano, 
da Mulher e da Diversidade 
Humana e Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos, este 
responsável pela coordenação 
entre as secretarias e a socie-
dade civil organizada.

De acordo com o decreto, 
a comissão está elaborando o 
regimento do evento que dis-
porá sobre organização e fun-
cionamento, inclusive do pro-
cesso democrático de escolha 
dos 36 delegados que repre-
sentarão o Estado na próxima 
conferência nacional.

Conferência de Direitos 
Humanos abordará temas

demOCraCia, JusTiça e iguaLdade

Chico José
Sucursal de Campina Grande

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Um curso de capacitação 
promovido pela Gestão Unifi-
cada Emepa/Interpa/Emater, 
em parceria com a Sudema, 
se encerra hoje, em Campina 
Grande. Com a participação 
de 35 técnicos que já atuam 
na Cadeia Produtiva do Leite 
no Cariri, atingindo 29 municí-
pios das regiões de Serra Bran-
ca e Campina Grande. O curso 
está sendo ministrado pelos 
instrutores Jancerlan Gomes 
Rocha – tecnólogo em geopro-
cessamento e geógrafo, Thais 
Aparecida e Marcos Leonardo, 

engenheiros ambientais.
De acordo com o coor-

denador regional da Emater 
em Campina Grande, José 
Sales Junior, o treinamento 
servirá de base para a elabo-
ração do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), de 1.000 famí-
lias atendidas pelo Contrato 
178/2013-Sustentabilidade 
da Cadeia do Leite junto ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, envolvendo 
ações de fortalecimento da 
gestão, organização do siste-
ma de produção, melhoria da 

qualidade do leite e convivên-
cia com o Cariri paraibano.

O evento está sendo 
realizado em dois momen-
tos, sendo o primeiro em um 
ambiente teórico expositivo, 
com base no histórico e nor-
mativos do CAR, bem como 
instalação e manuseio dos 
diversos “softwares” para 
manuseio do CAR. Já o segun-
do momento acontece por 
meio de prática em campo, 
em uma das propriedades 
beneficiárias do contrato, no 
município de Caturité.

Termina a capacitação sobre 
o Cadastro Ambiental Rural

Curso promovido pela Gestão Unificada Emepa/Interpa/Emater, em parceria com a Sudema, encerra hoje

A Delegacia de De-
fraudações e Falsificações 
de João Pessoa, apreen-
deu ontem um veículo 
de luxo, Audi A4 2.0 TFSI, 
2013, avaliado em R$ 160 
mil. A apreensão ocorreu 
na casa de um empresário 
no Bessa, na capital, cum-
prindo mandado de bus-
ca e apreensão expedido 
pela 3ª vara criminal.

Segundo o delega-
do Lucas Sá, da Delega-
cia de Defraudações, as 
investigações demons-
traram que o carro havia 
sido adquirido por dois 
empresários e que eles 
não cumpriram a nego-
ciação inicial, repassando 
a uma terceira pessoa, 
sem o conhecimento do 
proprietário e simples-
mente se negando a 
cumprir com os termos 

contratados inicialmente.
“O empresário cláu-

dio Maurício de Oliveira, 
48, e o filho dele, José 
Enoch Neto, 29, adqui-
riram o veículo em 2014 
e repassaram para uma 
terceira pessoa, um em-
presário do ramo da 
construção civil de João 
Pessoa. O fato é que, ape-
sar de ter revendido o 
veículo, os empresários 
não quitaram a dívida 
anterior. Eles pagaram 
apenas parte do valor 
do carro e negociaram 
o restante com cheques, 
que foram devolvidos. 
O veículo passou a ser 
objeto de investigação 
em tramitação na DDF 
e na 3ª vara criminal, 
gerando o mandado de 
busca e apreensão”, ex-
plicou Lucas Sá.

Apreendido veículo 
de luxo na capital

nO vaLOr de r$ 160 miL

A apreensão do Audi A4 2.0 TFSI 2013 foi no bairro do Bessa
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Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Botafogo per-
deu ontem, por 2 a 0, 
para o River-PI, no Es-
tádio Albertão, em Te-
resina, pela segunda 
rodada do grupo D da 
copa do Nordeste. Os 
gols do time piauien-
se foram marcados 
por Jadson e vander-
lei. com o resultado o 
Belo ocupa a lanterna 
do grupo, após per-
der a segunda conse-
cutiva - a primeira foi 
contra o Sport do Re-
cife-PE (2 a 1) -  duran-
te a competição. Mais 
uma vez o time fez 
uma fraca atuação, 
decepcionando a tor-
cida que aguardava a 
reabilitação. 

As substituições 
realizadas pelo treina-
dor Itamar Shuller não 
surtiram efeito, com o 
Alvinegro não conse-
guindo uma possível 
reação. O time da Ma-
ravilha do contorno 
volta a jogar pela copa 
do Nordeste na próxi-
ma terça-feira, diante 
do Fortaleza-cE, às 
21h, no Estádio cas-
telão. Anteriormente, 
a equipe enfrentará o 
Auto Esporte, no sá-
bado (20), às 18h30, 
no Almeidão, no fa-
moso Botauto.

Bota perde 
por 2 x 0 
para o 
River-PI



Solidariedade

Com obras que descrevem 
um pouco da sua infância e 
histórias que seu pai lhe con-
tava, a artista plástica Erieta 
Kogiaridis Ewald expõe hoje, 
às 19h,  na Galeria Archidy 

Picado no Espaço Cultural, em João Pes-
soa, a mostra coletiva intitulada “Erieta 
e Amigos”. Além de expor trabalhos de 
artistas locais e de fora do Estado, a mos-
tra tem caráter solidário e o objetivo é de 
contribuir nos custos do tratamento de 
saúde da artista. O espaço ficará aberto 
para visitação do público até 13 de mar-
ço, no período de segunda a domingo, 
das 8h às 17h. A entrada é gratuita. 

Embora as obras da mostra não 
tenham ligação direta entre a temática 
da artista, elas conversam através das 
cores, formas e traços presentes nos 
trabalhos. A iniciativa para o evento foi 
tomada a partir de cerca de 20 artistas 
- a exemplo de Alberto Lacet, Cristina 
Strapação e Rodrigues Lima - que se 

Cerca de 20 artistas amigos doaram obras para serem vendidas na coletiva que 
abre hoje, no Espaço Cultural, para ajudar no tratamento de saúde de Erieta Ewald    

Lucas Silva
Especial para A União

Algumas obras de Erieta Ewald  
retratam histórias que ouvia 
do pai, a exemplo de Alice no  

País das Maravilhas (à direita)

A artista Erieta Ewald é de origem grega, 
mas reside em João Pessoa há cinco anos 

Finalista do Oscar 2016, 
longa 5 Graças estreia 
hoje, em João Pessoa 
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NIskier fala sobre a 
resistência do livro 
impresso diante do digital  
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de Lewis Carroll, que é um conto infantil 
para adultos escrito há mais de 150 anos. 
“Na faculdade ela começou a trabalhar o 
universo de Alice no Pais das Maravilhas e 
isso resultou algumas obras”, relevou seu 
marido Genesio Ewald. 

Conheça Erieta Kogiaridis Ewald - De 
origem grega, mas residindo em João Pes-
soa há quase 5 anos, a artista plástica fez 
Artes Visuais na UFPB, pintava no atelier 
de artes do Museu Alfredo Andersen em 
Curitiba e atuou como monitora, minis-
trando aulas sobre arte barroca no Centro 
Histórico da capital.

Além disso, Erieta já participou 
de outras exposições coletivas como, 
por exemplo, Alunos do Atelier de Arte 
(Museu Alfredo Andersen, Curitiba, 2008-
2009), Coletiva Cearte (Centro Cultural 
São Francisco, 2010), Coletiva do II EBAS 
(XXI Encontro Brasileiro de Artes para o 
Século XXI), entre outras.

n exposição erieta e Amigos 
n Abertura: Hoje
n Onde: Galeria Archidy Picado (Espaço Cultural José 
Lins do Rego)
n Horário: 19h
n Período: 19/02 a 13/03
n Visitação: segunda a domingo, das 8h às 17h
n entrada gratuita

Serviço

Grupo belga realiza 
show hoje, na capital, 
em projeto da Funesc   

uniram nessa causa por meio da doação 
de obras de arte que serão vendidas 
durante o vernissage e no decorrer do 
período de visitação. 

Entre os trabalhos de Erieta pode-
mos destacar a tela chamada “Alice e as 
florezinhas”. A obra trata-se de um painel 
feito a partir de uma parede divisória de 
um prédio antigo (edifício do INSS em 
João Pessoa) que foi reformado no centro 
da cidade.  “Aqui as flores e a vegetação 
florescem por todos os cantos. Observo 
muito isto nos prédios antigos ou abando-
nados da cidade”, disse a artista plástica 
Erieta Kogiaridis Ewald.

A artista explicou ainda que o pro-
cesso de confecção do painel, que mede 
1,71 x 1,21 cm, foi feito através de lixa-
mento antes de receber camadas de tinta 

acrílica PVA, com rolo, nas cores branca e 
vermelho. Logo após, um azulejo antigo 
foi colado. Desenhos de flores e flore-
zinhas pintados na cor azul, saindo por 
todos os cantos e por fim, linogravuras 
foram feitas a partir de imagens do pai-
nel de Marianne Peretti, e então impres-
sas como monotipias no painel.

Uma curiosidade sobre a história 
do painel é que ele transmite a quem o 
observa a retratação da imortalidade do 
passado no presente e no futuro por meio 
da arte e arquitetura modernista, pela 
linguagem “nonsense”. 

A ideia em desenvolver seus painéis 
surgiu com o projeto Alice e companhia, 
cujo também trabalha com vertentes da 
origem grega como suas letras. Por outro 
lado, a artista faz uma subversão a obra 
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Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Poesia de Carnaval

Germano 
RomeroLivros impressos para sempre

Zorba atracou na Praia 
Formosa. Trouxe a família: 
Basinha (Alba), as filhas Cata-
rina e Beatriz, a neta Cecília, 
os genros Marcelo e Rodrigo. 
Pai de moças bonitas é assim: 
tem genros. Lembro-me do 
que me disse o primo Zaca-
rias, quando manguei dele 
porque uma de suas filhas 
estava com o namorado na 
balaustrada: “você um dia vai 
se casar e ter filhas; vai ver 
o Cão na sua porta”. Naquele 
tempo se usava namorar nas 
balaustradas; passei por essa 
fase, foi ótimo.

Você deve conhecer Zorba, vulgo 
Antônio Augusto Fontes. Ele faz 
parte da colônia nordestina em Santa 
Tereza, no Rio de Janeiro. Perpetuou 
o morro Dois Irmãos quando fez a 
contracapa do disco de Chico Buarque 
com a foto do morro. Zorba não fez o 
morro, fez a foto. É um dos maiores 
fotógrafos da Améri-
ca do Sul, como dizia 
Chacrinha. O disco de 
Chico tem por título o 
nome dele, Chico Buar-
que. Talvez o último 
vinil de Chico, com 
aquela música que ele 
fez com o Morro Dois 
Irmãos por tema.

Zorba gosta 
de fotografar essas 
geografias. Fotografou 
o Raso da Catarina de 
cabo a rabo, em duas 
expedições que fez ao 
semiárido da Bahia. Só 
faltam dois milímetros para o Raso ser 
um deserto, pois os desertos começam 
a 240 milímetros de pluviometria, e o 
Raso tem 242 mm. O semiárido de Ca-
baceiras, no Cariri da Paraíba, também 
está a 242 mm. Por conta desses dois 
milímetros o Brasil não tem deserto. 
Graças aos santos da Caatinga.

Fiz parte da segunda expedição 
de Zorba ao Raso da Catarina, onde 
passamos quatro noites e cinco dias, 
na tribo dos índios Pankararés. Nosso 
guia era um deles, Antônio. Não se 
meta a entrar no Raso sem um expe-
riente guia local; você não sairá com 
vida daquele coito de cangaceiros. Eu 
levei combustível, água, dois pneus de 

suporte. Todos os pneus do 
jipe estavam protegidos por 
fluído antiperfurante, pois 
o Raso é fértil de espinhos. 
E os diferenciais equipados 
com blocantes. Por segu-
rança, levamos dois jipes: 
o segundo era do Ibama. 
Zorba foi fazer uma repor-
tagem fotográfica para o 
jornal Estadão, no centená-
rio da Guerra de Canudos. 
Não atolei no Raso, mas em 
Formosa, defronte à casa de 
Zorba.

Terminei batendo o 
motor do jipe, perseguido 

que fui por um ônibus Scania, na 
descida de uma serra. Saí de giro para 
não ser batido por trás, o motor a 
diesel não aguentou. Eu enfartara no 
Raso, e mesmo assim vim dirigindo 
até o Quilombo de Palmares, onde o 
motor bateu. Terminamos a viagem 
de táxi. Era aniversário de Zorba, os 

pais dele 
estavam 
esperando-o 
para jantar. 
Voltei para 
buscar o 
jipe num 
caminhão 
reboque; o 
enfarte ficou 
para depois. 
Ganhei um 
“stent”, 
aquela mo-
linha de aço 
que se colo-
ca dentro do 

coração, como um piercing. Depois, 
ganhei mais três. São lindos. 

Zorba fez o tombamento geográ-
fico do Raso, do Morro Dois Irmãos 
e da Praia Formosa, em Cabedelo. 
É possível que de outras paragens 
também, pois ele passou uma tem-
porada nos Estados Unidos, quando 
era jovem, estudando fotografia. Ele 
não é mais jovem: seus cabelos estão 
brancos como os meus. Foi o sereno 
do Raso.

Todo ano Zorba ancora em 
Formosa, na casa 620, herdade da sua 
mulher Alba Peregrino (Basinha), 
professora de flauta transversa. É de 
se ouvir Basinha tocando “Trenzinho 
caipira” e “Descendo a serra”, ambas 
de Villa-Lobos. Eu ouvi, e foi no Raso, 
onde Alba deu um concerto para os 
duendes dos Pankararés, que eles cha-
mam de “avozinhos”.  São os espíritos 
vigilantes e zeladores da Caatinga. O 
guia Antônio transgrediu uma regra 
e levou uma surra de urtiga. Acho que 
não levamos também porque éramos 
visitas.

Não vá ao Raso sozinho; leve 
Zorba, o guia Antônio e eu. Já fiquei 
bom do enfarte.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

Zorba da Catarina

Crônica

Farolito

Após mais um Carnaval passado na Europa, 
do qual, o último dia foi em Lisboa, constatamos 
novamente o clima de melancolia que se percebe 
nessa época, por lá, diferentemente do nosso Bra-
sil, onde a euforia desmedida impera. Entretanto, 
percebe-se no ar, conquanto nostálgico, um toque 
de poesia.

Naquela tarde elas eram as rainhas do mundo. 
Como se todas as atenções da rua convergissem 
para a janela de onde derramavam e recolhiam 
sua própria alegria. A vaidade com que se pos-
tavam, radiantes e iluminadas pelo sol já a meio 
caminho de se pôr, era inteiramente perdoada 
pela pureza do momento, da ingenuidade e da 
singeleza de uma cena que, na verdade, poucos 
percebiam.

Mas era apenas uma fria tarde de Carnaval, 
que passava indiferente à maioria transeunte, num 
dia normal, de um fevereiro qualquer. Em Portugal 
não se costuma dar espaço para a folia de Momo, 
mas, pelo menos, sim, à poesia infantil de duas 
garotas, que, na janela daquela movimentada rua 
de Lisboa, mereciam toda a atenção do mundo, 
carnavalesca ou não.

Os carros esperavam o sinal abrir, pessoas 
caminhavam apressadas na calçada, mas ninguém 
notava aqueles dois rostinhos tão cheios de si. 
Elas, sim, apesar da pose, notavam tudo. A certeza 
de que eram observadas ainda lhes aumentava a 
aura de júbilo e glória que dividiam com as per-
sonagens que encarnavam: estavam maquiadas 
e fantasiadas, uma de anjo e a outra de abelha. E 
portavam-se tão divinas quanto convictas de que 
eram de luz a auréola de algodão da primeira, e de 
ouro as antenas da segunda. Decerto seriam irmãs, 
com pouco mais de um par de anos a lhe separar 
as idades.

O que mais fascinava, no entanto, era o triunfo 
transmitido pelo olhar de suas carinhas brancas, 
macias como flor, cujo brilho refletia a certeza de 
que, naquele momento, eram o centro de todas as 
atenções da praça cá embaixo. E o semáforo pa-
recia demorar ainda mais vermelho, no propósito 
de ser cúmplice daquela vaidade, tão grande e tão 
pequena, tão efêmera quanto eterna...

Por um instante pensei estar diante de um 
daqueles quadros do Louvre, retratados e adorna-
dos com o recato da nobreza. Como se ao invés de 
anjo e abelha, as pequenas irmãs fossem as meni-
nas Cahen d’Anvers, de Renoir. Pode acreditar que, 
eivada pela verdade do momento vivo, a beleza 
era, se não maior, exatamente a mesma.

Incrível como aqueles segundos se alongavam 
na sensibilidade de minha observação. Mais ainda 
quando comecei a notar que, mesmo imóveis, 
intactas e embevecidas na certeza de que a beleza 
de suas fantasias (íntimas e vestidas), estava mui-
to acima dos mortais que ali passavam, elas me 
incluíam na plateia de seus sonhos de Carnaval.

Sonhos que para mim se acabaram no seguin-
te e maldito momento em que o sinal abriu, e eu 
tive que avançar, me despedindo de instante tão 
especial.

E elas nem perceberam que eu lhes dava 
adeus com o coração nadando em poesia...

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Daqui a 50 anos, quando estiver fazendo 500 
anos, como será o Rio de Janeiro? Como serão os seus 
livros? A Secretaria Municipal de Educação reuniu 
400 professores e alunos, no teatro da Academia Bra-
sileira de Letras, para lançar o concurso de redação 
intitulado “Cápsula do Amanhã.” Os 100 melhores tra-
balhos, de escolas públicas e particulares, serão sele-
cionados por um júri da ABL e depois guardados, crip-
tografados, no Museu do Amanhã, para serem abertos 
somente em 2065, quando serão revelados.

No dia do lançamento, na presença da secretária 
de Educação, professora 
Helena Bomeny, foram 
feitos alguns discursos 
pelos Acadêmicos Geral-
do Holanda Cavalcan-
ti, Domício Proença e 
Evanildo Bechara. Todos 
de valorização da pala-
vra e da linguagem. No 
meu caso, confidenciei a 
expectativa de que daqui 
a 50 anos ainda teremos 
livros impressos à nossa 
disposição: “Não acre-
dito na prevalência do 
livro eletrônico.”

Pouco tempo depois, 
exatamente no dia 22/9/2015, o jornal The New York 
Times publicou oportuna matéria em que revela que 
as vendas digitais diminuíram acentuadamente: “Es-
tamos longe do apocalipse digital.”

Há sinais claros de que adeptos de e-books estão 
retornando para os impressos (ou tornando-se leito-
res híbridos). As vendas de e-books caíram até 10%, 
nos cinco primeiros meses deste ano, de acordo com a 
Association of American Publishers, que coleta da-
dos de 1.200 editoras. O declínio da popularidade do 

e-book pode ser um sinal de que a edição enfrenta a 
onda da tecnologia digital melhor do que outras for-
mas de mídia, como a televisão e a música.

Segundo o NYT, os leitores jovens, que são 
nativos digitais, ainda preferem ler no papel. Esta 
realidade é reforçada pelo fato de que há um forte 
movimento de restabelecimento de livrarias inde-
pendentes, além de fatos concretos como o inves-
timento de 100 milhões de dólares da tradicional 
Penguin Random House na expansão e atualização 
dos seus depósitos e na necessária aceleração da dis-

tribuição dos seus livros. 
Da encomenda à entrega 
hoje não passa de dois 
dias, o que representa um 
inaudito ganho de eficiên-
cia.

Depois de cinco anos 
de perdas, como o fecha-
mento da rede Border’s 
e de algumas livrarias 
Barnes and Noble, a que 
nos acostumamos, esta-
mos vivendo um período 
de forte reação dos livros 
impressos e queda acen-
tuada de e-readers. Os 
livros de bolso, por exem-

plo, aumentaram 8,4% nos primeiros meses deste 
ano. Os preços mais baixos influenciaram muito este 
resultado.

Há uma onda evidente de novos leitores em 
smartphones e tablets, mas com a reação positiva dos 
impressos. Será que a nova onda fará conviver, de ma-
neira harmoniosa, esses diferentes tipos de leitura? 
Quem previu a morte do livro impresso certamente 
terá uma grande decepção. Ele está mais vivo do que 
nunca.

FOTOS: Reprodução/Internet

É de se 
ouvir 
Basinha 
tocando 
“Trenzinho 
caipira” e 
“Descendo 
a serra”, 
de Villa-Lobos
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Tônio

Em cartaz

Cinema

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O longa 5 Graças, filme francês finalista ao 
Oscar 2016, estreia hoje, no Cinépolis Manaira 

Serviço

Produção francesa que é 
finalista ao Oscar 2016 na cate-
goria de Melhor Filme Estrangei-
ro, estatueta que será entregue 
aos ganhadores do prêmio pela 
Academia de Hollywood, nos 
Estados Unidos, em cerimônia 
festiva que será realizada no dia 
28 deste mês, o longa-metra-
gem intitulado 5 Graças, drama 
da diretora turca Deniz Gamze 
Ergüven, estreia hoje, legenda-
do, em sessões às 14h e 19h30, 
na Sala 1 do Cinépolis Manaira 
Shopping, localizado em João 
Pessoa, dentro do projeto Cinema 
de Arte (leia a programação da 
capital nesta página). As sessões 
do filme ocorrerão de segunda a 
sexta, às 19h30, e, aos sábados e 
domingos, às 14h. 

Com 1h33min de duração, 
5 Graças é o primeiro longa da di-
retora Deniz Gamze Ergüven, que 
realizou três curtas-metragem 
e já ganhou 21 prêmios interna-
cionais, além de ter obtido 61 
indicações, incluindo o Globo de 
Ouro e o Oscar de Filme Estran-
geiro.  O filme que é finalista 
ao Oscar 2016 expõe a maneira 
como a liberdade feminina é 

 

Festival recebe filmes 
para exibição em 2016

Aumentar o espaço para a ampla diversidade cultural do setor do Audiovisual 
da região. Com esse objetivo, a Representação do Ministério da Cultura no Nordeste 
está recebendo produções audiovisuais para composição da programação 2016 do 
Cine É Proibido Cochilar!. As obras - a serem submetidas à avaliação pela curadoria 
da própria Regional - devem ser enviadas pelos interessados em participar para 
o seguinte endereço: Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife, CEP: 50030-170 – 
Recife – PE (aos cuidados de Roberto Azoubel). Os trabalhos remetidos pode ser 
de qualquer gênero (curta, média e longa-metragens, animação, etc.), desde que 
estejam dentro da abrangência dos estados nordestinos. As sessões ocorrerão entre 
março e novembro, sempre nas primeiras e terceiras quintas-feiras do mês, às 19h, 
na Casa Patrimônio do Iphan de Olinda, na Rua do Amparo, nº 59, Cidade Alta. Mais 
informações pelo fone (81) 3117-8438 ou pelo e-mail roberto.minc@gmail.com. 

Show

Empoderamento contra 
o machismo no futebol

Se tem uma palavra que irrita os misóginos de plan-
tão é empoderamento. Associada às mulheres, então, 
causa neles calafrios. Quando mulheres reagem por seus 
direitos contra padrões de opressão instituídos aos lon-
go de séculos já é motivo de alvoroço, imagine então mu-
lheres com voz ativa na torcida de um esporte dominado 
por homens e considerado paixão nacional no Brasil. 

O motivo da confusão foi a apresentação do novo 
uniforme do Atlético Mineiro na noite da segunda-feira, 
15, em Belo Horizonte. Foram utilizados modelos ho-
mens, mulheres e crianças, mas só as mulheres desfila-
ram usando a camisa do clube e, de resto, calcinhas. Elas 
também subiram na passarela enroladas na bandeira do 
clube, e quando tiraram usavam calcinha e sutiã.

Na mesma noite um grupo de torcedores do clube, 
em sua maioria mulheres, começou a protestar nas 
redes sociais. Acusavam o clube mineiro de sexismo, 
de usar o corpo das mulheres como objeto. Foi machis-
mo? Sim, não há o que discutir. A apresentação era do 
uniforme, e se queriam usar mulheres, que as vestis-
sem com os uniformes completos, com calções, meiões 
e chuteiras. 

O pior de tudo estava por vir. Para completar a lam-
bança, a canadense DryWorld, nova empresa fornecedo-
ra de material esportivo do Galo, colocou nas etiquetas 
de outras linhas de suas camisas a frase “give it to your 
wife”, ou “dê à sua mulher”, em tradução livre, logo acima 
das instruções para lavagem. 

Fato é que sempre existiu a figura da torcedora, pois 
o gosto pelo futebol não pode ser exclusivo dos homens, 
e nos estádios é visível a presença das mulheres, cada 
vez maior, e cobram o devido respeito. 

Na terça-feira, 16, um grupo de 21 torcedoras atleti-
canas lançou uma nota de repúdio em protesto à forma 
como o clube “tem se mostrado excludente com as mu-
lheres torcedoras – e consumidoras – de futebol, além de 
passivo em relação às atitudes machistas dentro e fora 
do estádio”. Ontem, a torcida Galo Marx publicou em sua 
página no Facebook outra nota de repúdio: “A objetifi-
cação das mulheres não é uma tradição, mas antes uma 
prática perversa que visa nos equiparar a uma mercado-
ria”, dizia um trecho. 

Ex-presidente do clube, Alexandre Kalil tentou mi-
nimizar. “Num país com tanta roubalheira, implicar com 
bunda de fora parece sacanagem. Esse assunto já deu”, 
disse, em seu perfil no Twitter, e ainda fez piada: “Se não 
parar o mimimi, ano que vem o lançamento da camisa 
vai ser na New Sagitarius”, em referência a uma casa de 
strippers situada em Belo Horizonte.

O machismo sempre foi praticado por diversas 
marcas, seja em ações de marketing ou na publicida-
de. Clubes de futebol, carros, motos, bebidas, sempre 
utilizaram o corpo feminino como objeto. Aos poucos, 
empresas mais antenadas com o mercado começam a 
mudar seu posicionamento. O editorial de fotos da BMW 
com a nova coleção de roupas para motociclistas apre-
senta um casal, cada uma em sua moto de alta cilindra-
da. Envolvidos, mas independentes. Como deve ser. 

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque

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 sen-
so de humor, ele torna-se Deadpool e busca 
vingança contra o homem que destruiu sua 
vida. CinEspaço3: 14h40, 17h, 19h20 (DUB) e 
21h40 (LEG). Manaíra7: 13h, 15h25,17h55 e 
20h30 (LEG). Manaíra9: 14h30, 19h30 (DUB) e 
17h, 22h05 (LEG). Manaíra10:13h30, 16h05, 
18h40 e 21h15 (LEG). Mangabeira1: 12h45, 
15h15, 17h45 e 22h15 (DUB). Mangabeira5: 
14h30, 19h45 (DUB) e 17h e 22h15 (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 he-
rança. CinEspaço1: 14h20, e 19h10. Manaíra8: 
13h55, 16h35, 19h05 e 21h45. Mangabeira2: 

13h30 e 18h45. 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 ad-
versidade, Glass consegue sobreviver e inicia 
uma árdua jornada em busca de vingança.
CinEspaço4: 14h30, 17h40 e 20h50 (LEG). 
Manaíra2: 21h15 (LEG). Manaíra3: 14h45, 18h 
e 21h30 (LEG). Mangabeira3: 16h e 19h15 
(DUB) e 22h30 (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 livre-
mente quatro livros da Bíblia, ganhará cenas 
inéditas e um final diferente do veiculado 
na televisão. CinEspaço2: 14h, 16h30, 19h e 

21h30. Manaíra3: 13h15, 16h e 18h45. Ma-
naíra4:13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Manaíra5: 
12h45, 15h30, 18h15 e 21h. Mangabeira 4: 
13h, 15h45, 18h25 e21h05. 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. 
Manaíra8: 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 Car-
dellini). 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). 

Cena do filme 5 Graças, um drama que é o primeiro longa da diretora Deniz Gamze

FOTO: Divulgação

combatida desde a adolescência, 
conforme a tradição secular na 
Turquia e foi bem recebido no 
Festival de Cannes, no ano passa-
do. E, a exemplo de suas produ-
ções anteriores, a cineasta revela 
a manutenção implacável de uma 
tradição que desafia as mudanças, 
a modernização e os anseios de 
liberdade das mulheres frente ao 
poder masculino nos países de 
religião islâmica.

O enredo de 5 Graças é am-
bientado em uma aldeia perdida 

da Turquia, durante o início do 
Verão. Lale e suas quatro irmãs re-
gressam da escola brincando com 
um grupo de garotos, o que causa-
rá um escândalo de consequências 
inesperadas. A casa da família, 
então, transforma-se, progressi-
vamente, numa prisão em que as 
prendas domésticas substituem a 
escola e os casamentos começam a 
ser tratados. No entanto, movidas 
pelo mesmo desejo de liberdade, 
as cinco meninas tentarão romper 
os limites a elas impostos.
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Música

Um grupo pulsante e hip-
nótico, baseado em sons 
ancestrais, nas flautas 
etíopes, do ritmo sufi jun-
to às percussões africanas 
e brasileiras. Todos esses 
elementos juntos fazem o 
som do Collective N-Tran-

ce, que se apresenta hoje, às 20h30, na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira 
do Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. Além disso, o trio trabalha 
as melodias dos sopros que são comple-
mentadas pelo daf (um instrumento de 
origem síria semelhante a um pandeiro), 
o berimbau e o calabash (de origem afri-
cana), criando um clima imersivo, num 
ritual multicultural. Os interessados em 
participar da apresentação podem adqui-
rir os ingressos na hora do show, entre-
tanto, quem quiser se antecipar, a bilhete-

ria fica aberta a partir das 18h. Os valores 
são de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante). 

Composto pelos instrumentalistas 
Belgas Haj Chekhmous (Daf - percus-
são), Nathan Daems (flautas/sax), Falk 
Schrauwen (berimbau, calebash e outros 
instrumentos de percussão), o grupo se 
apresenta pela primeira vez na edição 
2016 do Projeto Música do Mundo, que 
tem como proposta valorizar artistas e a 
música instrumental.

Em entrevista para o portal Tribuna 
do Norte, o guitarrista, DJ e amigo da banda 
Chico Correa revelou que, além de passar 
pela Paraíba, o grupo pretende fazer um 
tour por outras regiões como Aracaju, Sal-
vador entre outros. “Para cada região pas-
sada eles pretendem fazer um show com 
colaboradores locais, ou seja, a partir de 
contatos articulados pode surgir uma nova 
formação e uma nova sonoridade a ser ex-
plorada”, completou Chico. 

Ainda em entrevista ao portal Tri-
buna do Norte, o Dj Chico Correa disse, 

ainda, que Nathan, um dos integrantes 
da banda, por exemplo, trabalha com 
afrobeat e pesquisa sons na Grécia e 
Etiópia e que também busca inspirações 
nas músicas da Síria  e da Turquia.   

Conheça o Projeto Música do Mundo 
– Uma vez por mês, a Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira recebe o Projeto 
Música do Mundo, ação promovida pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) de valorização dos artistas e 
música instrumental.

O lançamento aconteceu em agosto, 
com a participação do grupo parisiense 
Trio In Uno. Em setembro, foram duas edi-
ções – uma com o Quinteto da Paraíba e 
outra com o pianista francês Pascal Gallet. 
Em outubro, o projeto trouxe o grupo Re-
nato Bandeira & Som de Madeira. Em no-
vembro, quem passou pelo mesmo palco 
foi o violista Ivan Vilela.

Uma das características do projeto é 
o preço popular do ingresso, que custa R$ 
10 (inteira) e R$ 5 (estudante), de forma 

a permitir ao público acesso à música ins-
trumental de qualidade internacional.

Com a ação, a Funesc pretende ofe-
recer um panorama da produção instru-
mental mundial à população, ampliando, 
dessa forma, o acesso às mais variadas 
vertentes da música. O projeto também 
oportuniza aos artistas da região terem 
mais acesso à produção mundial, o que 
reflete, inclusive, na criação do trabalho 
desenvolvido pelos músicos do Estado.

FOTO: Marcos Russo

O grupo toca rock psicodélico e é 
reconhecido até no exterior   

FOTO: Divulgação

n Evento: Projeto Música do Mundo
n Atração: Collective N-Trance
n Quando: Hoje
n Horário: 20h30
n Onde: Espaço Cultural José Lins do Rego,
em João Pessoa
n Endereço: Rua  Abdias Gomes de Almeida,
no 800, Tambauzinho
n Ingressos: R$ 10 (inteira) R$ 5 (estudante) 

n Show: Banda Boogarins 
n Abertura: Banda-fôrra
n Data: 6 de março
n Hora:  17h
n Local: Vila do Porto, em João Pessoa
n Endereço: Praça de São Frei Pedro 
Gonçalves, no 8, Varadouro
n Ingressos: R$ 25 (antecipado) e R$ 30 
(na hora)

Serviço

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União

Sons ancestrais

Eleita pela crítica por ter 
apresentado um dos melhores 
shows no Festival Hacienda, no 
ano passado, quando também 
estiveram no Lollapalooza, a 
Boogarins - que é um grupo goia-
no - retornará à cidade de João 
Pessoa para realizar o lançamen-
to do disco intitulado Manual. O 
show vai ser realizado no dia 6 de 
março, a partir das 17h, na Vila 
do Porto, localizada no Centro 
Histórico da capital. Na ocasião, 
a Banda-fôrra será a atração de 
abertura do evento. Os ingressos 
antecipados - ao preço de R$ 25 
- podem ser adquiridos pelo pú-
blico  no site Sympla, por meio 
do seguinte link: https://goo.
gl/3PEi1l).

O novo disco dos goianos 
da Boogarins deve ser encara-
do como uma espécie de diário, 
pois reflete a jornada épica da 
própria banda pelo mundo, em 
um território musical muito mais 
complexo. Manual – Guia livre 
de dissolução dos sonhos pos-
sui composições mais pessoais 

Banda goiana Boogarins lançará disco em março, na capital 
MAnuAL

e socialmente conscientes, as 
quais demonstram uma evolu-
ção natural do disco As Plantas 
que Curam, título do álbum de 
estreia, em 2013, do grupo, cujo 
gênero é o rock psicodélico, cuja 
raiz está nas tradições do Tropi-
calismo, mas que ainda se nutre 

na cultura contemporânea da 
música global. 

A banda foi conquistando fãs 
gradualmente, não apenas em 
âmbito nacional, mas também 
em outros países. Um exemplo 
foi o fato de ter recebido o título 
de “Artista Revelação” pelo Prê-

mio Multishow, bem como obti-
do avaliações positivas de publi-
cações importantes, a exemplo 
da revista Rolling Stone Brasil. 

Já a atração paraibana, a 
Banda-fôrra, que abrirá o show, 
é formada por Ernani Sá, Lue 
Maia, Gustavo Limeira, Matteo 

Nathan Daems  (clarinetista), 
Haj Chekhmous (percussão) 
e Falk Schrauwen (berimbau) 
são os intergantes do grupo

Ciacchi e Hugo Limeira, tendo 
lançado seu primeiro EP homô-
nimo em 2015. No ano passado, 
eles também se apresentaram 
no Festival Hacienda, realizando 
um show considerado histórico 
na Casa Piollin. No repertório do 
grupo, sonoridades estrangeiras 
dialogam com a essência da mú-
sica nacional em pé de igualdade, 
sem estereótipos geográficos. 

Grupo belga Collective N-Trance abre hoje, em João Pessoa,
a primeira edição 2016 do Projeto Música do Mundo da Funesc 
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Paraíba recebe 
200 mil turistas 
no mês de janeiro

Prevenção faz toda a diferença para evitar os choques fatais

Risco elétrico
Janielle Ventura
Especial para A União

Falta de conhecimento, 
profissionais qualificados e de 
planejamento são os principais 
motivos dos acidentes por cho-
ques elétricos pelo Brasil, onde 
a maioria acontece em casa. Em 
termos de choques elétricos 
fatais, a região nordeste pos-
sui maior número com a Bahia 
liderando o ranking e a Paraíba 
estando em 5º lugar. Dados da 
Associação Brasileira de Cons-
cientização para os Perigos da 
Eletricidade (Abracopel), reve-
lam que a Paraíba registrou 27 
acidentes fatais por choque elé-
trico em 2015.

Os acidentes fatais regis-
trados, estão em um universo 
de 32 ocorrências por choque 
elétrico, em um total de 43 
cuja origem foi a eletricidade. 
Ainda em 2015, o Brasil teve 
1.248 acidentes com envolvi-
mento elétrico, sendo que 713 
representaram acidentes com 
choque resultando em 590 
acidentes com vítimas fatais. 
Em entrevista para o jornal 
A União, o diretor executivo 
da Associação, Edson Marti-
nho, explica que a maioria dos 
acidentes acontecem onde há 
contato com a rede de distri-
buição de energia. Na maioria 
por pedreiro, pintores e insta-
ladores de internet e fachadas. 
“A grande maioria das vítimas 
são homens, com idades entre 
21 e 40 anos”, acrescentou.

O socorro a qualquer pes-
soa que esteja sofrendo um 
choque elétrico, só pode ser 
realizada após o desligamento 
da energia. Para evitar aciden-
tes, Edson ressalta que é ne-
cessário que somente pessoas 
com conhecimento realizem 
qualquer trabalho em circuitos 
energizados ou próximo dele.

Quando há suspeitas de 
vazamento de corrente elétri-
ca, ele garante que somente 
pessoas com conhecimento 
podem identificar problemas 
com energia. O importante é 
ficar longe de cabos sem iso-
lamento, seja na rua ou em 
casa, e providenciar o quanto 
antes o reparo. A prevenção e 
utilização dos equipamentos 
de segurança no trabalho, tam-
bém fazem toda a diferença 
para evitar acidentes. Semana 
passada, um homem morreu 
após sofrer um choque elétrico 
enquanto trabalhava realizan-
do manutenção em um poste, 
na cidade de Bayeux, região 
Metropolitana de João Pessoa. 
Segundo o Corpo de Bombei-
ros, quando a equipe de resgate 
chegou ao local, a vítima já esta-
va morta. O óbito foi confirma-
do pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de  Urgência (Samu).

Reparar e instalar
Em caso de reparações ou 

instalações, Edson enfatiza o cui-
dado e a consciência. “É impor-
tante que pessoas sem conheci-
mento dos riscos da eletricidade 
não se aventurem em reparar ou 
instalar equipamentos, eletro-
domésticos, ou mesmo bombas. 
A instalação elétrica deve ser 
revisada e adequada às normas 
técnicas pelo menos a cada cinco 
anos e deve ser realizado proje-
to e executado por profissionais 
com habilitação”, explicou. Fina-
lizando ele avisa que, os aven-
tureiros, quase sempre se dão 
mal, e no caso da eletricidade o 
acidente pode ser fatal. Mesmo 
um choque em 110 V ou 220 
Volts pode ser fatal.

FotoS: Reprodução/Internet

Tipos
O choque elétrico é a reação do organismo à passagem da corrente 
elétrica. No site da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há os tipos 
de lesões provocadas pelo choque elétrico. Elas podem ser de quatro 
naturezas, são elas:

1 - Eletrocução (fatal): É a morte provocada pela exposição do 
corpo a uma dose letal de energia elétrica. Os raios e os fios de alta 
tensão (voltagem superior a 600 volts) costumam provocar esse tipo 
de acidente.

2 - Choque elétrico: É causado por uma corrente elétrica que passa 
através do corpo humano ou de um animal qualquer. O pior choque é 
aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão 
da pessoa e sai pela outra. Nesse caso, atravessando o tórax, ela tem 
grande chance de afetar o coração e a respiração.

3 - Queimaduras: A pele humana é um bom isolante e apresenta, 
quando seca, uma resistência à passagem da corrente elétrica de 
100.000 Ohms. Quando molhada, porém, essa resistência cai para 
apenas 1.000 Ohms. A energia elétrica de alta voltagem, rapidamente 
rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo para apenas 500 Ohms. 

4 - Quedas provocadas pelo choque: Os acidentes com eletricidade 
ocorrem de várias maneiras. Os riscos resultam de danos causados 
aos isolantes dos fios elétricos devido a roedores, envelhecimento, 
fiação imprópria, entre outros. As benfeitorias agrícolas estão su-
jeitas à poeira, umidade e ambientes corrosivos, tornando-as espe-
cialmente problemáticas ao uso d a 
eletricidade.

Atendimento
Em caso de acidentes e in-
cêndios, deve-se acionar 
imediatamente o serviço 
médico de atendimento. 
Podem ser acionados o Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência através do número 
192, ou o Corpo de Bombeiros 
pelo 193.

Dicas úteis
1. Se você é um profissional 

qualificado, antes de qualquer 
conserto nas instalações 
elétricas internas, des-
ligue a chave geral 
(disjuntor). Para 
facilitar identifique 
com etiquetas o 
quadro de luz.

2. Para se proteger dentro de casa, a dica principal é fazer a manu-
tenção da rede elétrica a cada cinco anos, no máximo.

3. Tomadas ou interruptores com partes derretidas ou queimadas 
devem ser substituídos.

4. As tomadas devem ser mantidas protegidas, principalmente 
em famílias com crianças e animais. Você pode utilizar o protetor de 
tomada e caso não tenha, pode usar um esparadrapo e jamais deve in-
troduzir qualquer objeto em seus orifícios. Cuide também para que os 
fios dos aparelhos não estejam esticados ou em locais de passagem.

5. Evite ligar vários aparelhos elétricos em uma mesma tomada ou 
a utilização de extensores ou “gambiarras”.

6. Não se esqueça de verificar sempre a voltagem correta do 
aparelho antes de conectá-lo à rede elétrica. Observe o diâmetro dos 
pinos e jamais force a conexão deles em uma tomada. E não esqueça: 
nunca retire qualquer pino dos plugues, isso pode causar sobrecarga 
e graves acidentes.

7. Desligue e retire o plugue da tomada quando for limpar os apa-
relhos eletrodomésticos.

8. As emendas de fios devem ser revestidas por fita isolante ou 
devem ser usados conectores apropriados. Fios desencapados podem 
causar choques elétricos, curtos-circuitos, superaquecimento e até 
incêndios.

9. Na rua, a dica é manter-se sempre afastado da fiação elétrica, 
especialmente dos fios que não estão encapados já que os cho-

ques podem ser perigosos.

10. Aparelhos eletrônicos, inclusive, devem ficar afastados da pia, 
chuveiro ou banheira porque, se caírem na água, podem sofrer uma 
pane elétrica e dar um choque em quem estiver usando.

11 Em caso de raios ou trovões, a recomendação é tirar todos os 
aparelhos eletrônicos da tomada e evitar atender ao telefone 

para se proteger.

12. Oriente as crianças a soltarem pipas em locais 
afastados da rede elétrica e se a pipa encostar nos 

fios elétricos, não tente tirá-la de jeito nenhum.

13 Não faça consertos nas instalações 
elétricas internas se não entender bem 

do assunto. Chame um profissional 
da área.

Fique sabendoEfeitos da eletricidade

As tomadas devem ser mantidas protegidas, principalmente em famílias com crianças e animais, sendo que jamais deve introduzir qualquer objeto em seus orifícios

A instalação elétrica deve ser revisada e adequada às normas 
técnicas pelo menos a cada cinco anos, devendo ser realizado 
projeto e executado por profissionais habilitados



Sete mil novecentos e no-
venta e um agricultores de 12 
municípios vão receber o be-
nefício neste mês de fevereiro 
no Programa Garantia Safra 
na Paraíba, referente a primei-
ra parcela no valor de R$ 170. 
Ao todo, serão pagas cinco 
parcelas que somam R$ 850 
por agricultor nos municí-
pios de Santana de Mangueira 
(491), Arara (632), Areoeiras 
(1.203), Bananeiras (1.317), 
Cuité (1.074), Cuitegi (89), 
Gado Bravo (792), Massaran-
duba (588), Matinhas (472), 
Pilar (397), Salgado de São Fe-
lix (397) e Umbuzeiro (539).

São trinta e oito mil agri-
cultores familiares de 56 mu-
nicípios dos estados da Bahia, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe que vão receber o 
benefício do Garantia-Safra. 
A portaria com a relação dos 
municípios contemplados foi 
publicada na última terça-fei-
ra (16), no Diário Oficial da 
União. Os pagamentos seguem 
as mesmas datas definidas 
pelo calendário de benefícios 
sociais da Caixa Econômica 

Federal. Desde o início da Sa-
fra atual, 905.487 famílias de 
agricultores, em 899 municí-
pios, já foram beneficiadas.

Os agricultores fami-
liares beneficiados vivem 
em municípios com perda 
comprovada de até 50% do 
conjunto da produção de 
feijão, milho, arroz, man-
dioca e algodão. 
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GERAL

l  Ingá 
“Um destino para vivenciar experiências únicas e emocionar você!”. 

Esse é o tema da folhetaria elaborada pelo Sebrae Paraíba que enu-
mera 12 atividades do turismo de experiência com foco na produção 
associada ao turismo no município do Ingá. Entre elas não poderia faltar 
a conhecida Pedra do Ingá, um monumento arqueológico identificado 
como Itacoatiara, constituído por um terreno rochoso com inscrições 
rupestres entalhadas na rocha. O local recebeu o nome de “Itacoatiaras 
Noturnas”, que é uma atividade criativa e inovadora, proporcionando aos 
visitantes a beleza noturna. A visita também pode ser feita no horário 
da manhã, sendo realizada através de agendamento prévio pelos fones: 
(83) 00145-9418 ou (83) 99646-3394.

l  Adventure 
A segunda versão do Adventure Tour Paraíba começa no dia 

5 de março próximo com passeio de bike e de corridas de 5km 
e 10km em João Pessoa, com duas competições que terão lar-
gadas no Busto de Almirante Tamandaré, na divisa das Praias de 
Tambaú e Cabo Branco. A novidade do Adventure deste ano será 
a criação de uma série de atividades para crianças, com a insta-
lação do Adventure Kids, que será uma área exclusiva para serem 
realizadas uma série de brincadeiras para crianças de 5 a 10 anos 
de idade. Também haverá uma aula de zumba, uma dança que tem 
feito muito sucesso entre as pessoas de todas as idades. Para 
participar das corridas de 5km e 10km, haverá taxas de inscrições 
nos valores de R$ 60 e R$ 70, respectivamente. Para o passeio 
de bike será cobrada uma taxa de R$ 60. O percurso será de 
30km, de Tambaú até a Praia da Penha. Já para a aula de zumba 
será cobrada uma taxa de R$ 15. A largada para o passeio de bike 
está prevista para as 6h30; para as corridas às 7h; enquanto que 
a aula de zumba será realizada às 9h30. O Adventue Kids será 
realizado de 8h às 10h. O Adventure Tour Paraíba é um projeto 
que está sendo desenvolvido pela PEC Eventos em parceria com 
o Sebrae da Paraíba. Nesta segunda edição estão inseridas seis 
cidades. Além de João Pessoa, Bananeiras, Remígio, Costa do 
Conde, Cabaceiras e Boqueirão.

l  Galante 
A Mais Brasil Turismo iniciou as vendas de lotes promocionais, 

para os forrozeiros que querem garantir seu passaporte na temporada 
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 realizadas até o dia 15 de março próximo ou até esgotar 
os passaportes que inclui open bar (cerveja, água, refrigerantes, café, 
sucos, cachaça e caipirinhas), apresentação cultural, forró pé de serra e 
visitação na Divina Vila. Os passaportes custam, sem transporte, R$ 80 
(adulto e criança a partir dos 11 anos) R$ 40 (criança dos 6 aos 10 anos); 
Ingresso com transporte, R$ 140 (adulto e criança a partir de 11 anos) e 
R$ 95 (crianças de 6 a 10 anos). A temporada 2016 será realizada nos 
dias 4, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 do mês de junho, encerrando a pro-
gramação no dia 2 de julho sempre no período das 11h às 17h. A Casa 
de Cumpade e o primeiro complexo turístico rural da Paraíba, contendo 
aproximadamente 230 hectares de área, é um produto turístico já con-
sagrado na sua qualidade, sendo um local cenográfico que possibilita 
aos visitantes um estreito contato com os saberes e os fazeres do 
povo nordestino.

l  Areia 
O Engenho Triunfo, um dos pontos turísticos do município de Areia, aguarda 

vocês com um novo produto: Caipirinha de colher, valorizando a produção ar-
tesanal e a economia criativa. Diariamente o engenho é visitado por turistas 

em busca da história de sucesso desse investimento, que é relatada pela 
proprietária Maria Júlia. Ela recebe os visitantes em uma sala para, além des-
se relato, falar sobre o processo de fabricação da cachaça e depois, conduz 
os grupos a uma visita pelas dependências do engenho. A visitação termina 

com a degustação lanche com sucos variados, caldo de cana, frutas, sorvete 
de rapadura com cachaça, e também na lojinha existente que comercializa 

produtos da Triunfo, souvenirs e entre outros. Para visitar o local é preciso 
pagar uma taxa de R$ 5, que dá direito à palestra de Maria Júlia e ao lanche. 
O Engenho Triunfo fica localizado na Zona Rural de Areia. Informações: (83) 

3362-2390/(83) 9931-9861 ou no E-mail: triunfo@oi.com.br.

l  Passeios Náuticos 
A 100% Lazer elaborou uma serie de 

passeios para Picãozinho, Areia Vermelha e 
Piscinas do Seixas para a segunda tempo-
rada deste mês de fevereiro, realizado em 
embarcações que oferecem conforto e total 
segurança aos participantes. Informações 
nos telefones 8863-0715/9830-0007 ou 
pelos sites: www.passeioemjoãopessoa.com.
br e www.paraibatravel.com.br. Confira a 
programação na tabela:

FotoS: teresa Duarte
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Números divulgados 
pela Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) mostram 
que o litoral do Estado com 
suas belezas naturais conti-
nuam sendo uma ótima op-
ção de lazer para os turistas 
brasileiros durante a alta 
estação. Os dados, referen-
tes ao Fluxo Global Estimado 
para a Paraíba, registraram 
um crescimento de 1,56% 
no Destino Paraíba em ja-
neiro deste ano em compa-
ração com igual período do 
ano passado. Ao todo, foram 
201.146 hóspedes em todo o 
Estado. Já a capital paraibana, 
principal portão de entrada 
de turistas, recebeu 141.542 
hóspedes, registrando um 
aumento de 1,55% também 
em comparação com janeiro 
de 2015. 

Em uma conjuntura 
econômica desfavorável, a 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, não tem dúvidas de 
que os números registrados 
pela pesquisa devem ser co-
memorados. “Há uma crise 
econômica. Portanto, o lazer 
é um dos primeiros itens a 
ser descartados pelas famí-
lias. Temos de destacar que 
foi um número positivo, mes-
mo sendo um crescimento de 
mais de um por cento. O ruim 
seria se fosse uma retração 

Ao todo, foram 201.146 
hóspedes no Estado. Na 
capital, 141.542 turistas

200 mil turistas só no mês de janeiro
DEsTINo PARAíbA ENcANTA

tremenda, o que repercutiria 
diretamente no setor. Menos 
hóspedes significa menos 
turistas gastando em nossos 
restaurantes, utilizando nos-
sos receptivos, consumindo 
nosso artesanato, movimen-
tando a nossa economia”, res-
saltou a executiva paraibana.

A pesquisa da PBTur 
também fez um levantamen-
to da ocupação da rede hote-
leira. João Pessoa registrou 
uma ocupação de 80,11% 
dos quartos disponíveis, re-
sultado inferior em 5,67% 
face ao mesmo mês de 2015.  
A média dos últimos 12 me-
ses foi de 70,07%, resultado 
superior em 1,11% quando 
comparado com o mesmo 

período anterior. “É impor-
tante explicar que nem todos 
os turistas que visitam nosso 
Estado ficam em hotéis, pou-
sadas ou hostels. Muitas pes-
soas ficam hospedadas em 
casas de parentes ou amigos”, 
destacou Ruth Avelino.

Origem do Fluxo
A região Nordeste é a 

principal emissora de turis-
tas para a Paraíba. Do total 
registrado, 39,06% são da 
região, sendo registrado um 
aumento de 5,58% em rela-
ção a janeiro de 2015. Em se-
gundo lugar vem o Sudeste, 
com 35,94%; Centro-Oeste, 
com 13,84%; Sul, com 8,84%. 
Por último, a região Norte, 

com 2,32% de incidência, in-
cremento de 37,20% frente a 
janeiro de 2015.

Os principais estados 
emissores de turistas foram:  
São Paulo (19,82%); Per-
nambuco (15,46%); Rio de 
Janeiro (8,38%); Rio Grande 
do Norte (7,39%), além do 
Distrito Federal (10,46%). O 
fluxo estrangeiro registrou 
em janeiro uma redução de 
16,49%. Os principais países 
emissores foram: Argentina 
(24,43%) de incidência, Esta-
dos Unidos (23,46%), Portu-
gal (12,62%), Itália (9,87%) 
e Alemanha (9,06%). No 
Top10 dos países emissores 
entraram Inglaterra e Chile, e 
saíram Canadá e Suécia.

Sete mil vão receber o 
benefício ainda este mês

PAGAMENTo GARANTIA sAFRA

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

serviço

n como participar - Para partici-
par do Garantia-Safra, o agricul-
tor deve procurar o escritório de 
assistência técnica ou o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais do 
município onde vive. A inscrição é 
feita via Declaração de Aptidão ao 
Pronaf – DAP. Depois, basta ir à 
prefeitura para receber um boleto e 
fazer a adesão ao Garantia-Safra.

n como é feito o pagamento - O 
pagamento do boleto deve ser feito 
em uma agência da Caixa Econômica 
Federal ou correspondente bancário, 
dentro do prazo definido para o seu 
município. A adesão deve ser realizada 
antes do plantio. O município deve 
assinar o Termo de Adesão com o 
Governo Estadual e definir a quantidade 
de agricultores que vão participar em 
sua jurisdição.

FoTo: Marcos Russo

Praia do Bessa, uma das belas paisagens do nosso litoral Norte paraibano, área própria para o descanso
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PBGás reduz tarifa média em 5% para indústria

Gás natural
Economia

Governo sela acordo
salarial com peritos

Após mais de cinco meses 
de greve, governo e médicos peri-
tos do INSS chegam a um acordo. 
Segundo a Associação Nacional de 
Médicos Peritos o trabalho deve 
começar a voltar à normalidade no 
dia 22. Os profissionais terão seis 
meses para repor as horas não 
trabalhaddas. O próprio INSS se 
encarregará de entrar em contato 
com os segurados para reagendar 
a perícia. Durante os 165 dias da 
greve, que começou em 4 de se-
tembro do ano passado, 1,3 mi-
lhão de perícias médicas deixaram 
de ser realizadas

IGP-10 mostra que 
inflação sobe 1,55%

O Índice Geral de Preços-10 
(IGP-10) acelerou em fevereiro e 
registrou variação de 1,55%, in-
formou ontem  o Instituto Brasileiro 
de Economia, da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV). O indicador ficou 
acima da marca de janeiro, quando 
foi de 0,69%, e também superou 
fevereiro de 2015, mês em que va-
riou 0,43% Com o resultado, subiu 
para 12,05% a variação de preços 
acumulada nos últimos 12 meses, 
e, nos dois primeiros meses de 
2016, a inflação medida pelo indi-
cador já acumula 2,24%.

Sudene vai financiar 
projetos da Braskem

A Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene) 
aprovou financiamento para dois 
projetos da empresa Braskem com 
a participação de recursos do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE), conforme resoluções pu-
blicadas no Diário Oficial da União 
(DOU). O valor total é de aproxi-
madamente até R$ 251 milhões.  O 
primeiro projeto refere-se à moder-
nização e melhoria da confiabilidade 
operacional da Central de Petroquí-
micos Básicos da empresa localizada 
no município de Camaçari (BA), no 
valor de até R$ 188,283 milhões. 

Agronegócio contra 
novas tributações

Representantes do agronegó-
cio afirmaram ontem que o setor está 
mobilizado e vai adotar todas as me-
didas legais contra novas tributações. 
Depois de reuniões que tiveram início 
na terça-feira (16), e envolveram en-
tidades de todo o País, o grupo fez du-
ras críticas às propostas de aumentar 
a carga tributária do setor. Eles afir-
maram que as primeiras ações serão 
contra o governo de Goiás, que publi-
cou decreto no fim de janeiro criando 
limites para exportações de grãos e 
uma regra que permite cobrar ICMS 
sobre 30% das compras feitas por 
tradings e 40% sobre o que é proces-
sado pelas indústrias.

Aeronautas vão
discutir reajuste

O Sindicato Nacional dos Ae-
ronautas (SNA) realizará assembleia 
nessa quinta-feira, 18, às 13h30, 
para debater a nova proposta apre-
sentada nessa quarta-feira, 17, pelo 
ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), Ives Gandra, para tentar 
resolver o impasse nas negociações 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) de pilotos e comissários de voo 
para 2015/2016. Os trabalhadores 
do setor reivindicam reajuste salarial 
de 11% retroativo à data-base de pri-
meiro de dezembro de 2015. 

A Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) reduziu em 
5% a tarifa média do gás na-
tural para o segmento indus-
trial neste mês de fevereiro. 
A medida visa garantir com-
petitividade para as indús-
trias que operam com o gás 
natural em um momento de 
retração econômica. 

Os novos valores come-
çaram a valer desde o dia 1º 
de fevereiro e beneficiam 37 
indústrias paraibanas, res-
ponsáveis pela geração de 
emprego, renda e receitas 
para o Estado.

O diretor presidente da 
PBGás, George Morais, des-
tacou que a companhia vem 
priorizando a manutenção 
da competitividade do gás 
natural frente a outros ener-
géticos, possibilitando que 
a indústria paraibana tenha 
melhores condições de oti-
mizar seus custos e estimu-
lar o processo produtivo. 

Foto: Reprodução/Internet

STF decide hoje sobre acesso
da Receita a dados bancários

Produto está em grande expansão na Paraíba

JULGAMENto DE AÇÕES

O gás natural é vendido em postos de gasolina e também abastece shoppings, hotéis e indústrias

Beatriz Bulla
Da Agência Estado

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) co-
meçou ontem o julgamento 
conjunto das cinco ações que 
questionam o poder da Re-
ceita Federal de requisitar 
informações bancárias de 
contribuintes sem autoriza-
ção judicial. Os ministros ouvi-
ram as sustentações orais das 
partes e interessados no caso, 
mas deixaram para hoje a to-
mada de votos e decisão final 
da questão.

A Lei Complementar 105, 
de 2001, que autoriza o aces-
so do Fisco às informações, é 
questionada na Corte por par-
tidos, confederações e tam-

bém pessoa física, por meio 
de ações diretas de inconstitu-
cionalidade e um recurso ex-
traordinário. Fazenda, Banco 
Central e Advocacia-Geral da 
União (AGU) tentam garantir 
a manutenção do dispositi-
vo. O governo sustenta que o 
procedimento de requisição 
de informações bancárias do 
contribuinte é feito de forma 
criteriosa e regrada. 

 O secretário da Receita, 
Jorge Rachid, e o procurador-
-geral da Fazenda Nacional, 
Fabrício Da Soller, tiveram 
encontros com ministros da 
Corte nas vésperas do julga-
mento para argumentar que 
o compartilhamento de in-
formações é permitido pela 
Constituição. Antes do início 

da sessão de ontem, Rachid 
teve reunião com o presi-
dente do Tribunal, ministro 
Ricardo Lewandowski.

Desde o início deste ano, 
o tema tem estado no centro 
das atenções com o aumento 
do controle sobre as movi-
mentações financeiras pela 
Receita Federal. O Fisco de-
terminou por meio de uma 
instrução normativa que 
bancos informem movimen-
tações financeiras mensais 
acima de R$ 2 mil feitos por 
pessoas físicas e superiores a 
R$ 6 mil no caso de pessoas 
jurídicas. A intenção é veri-
ficar a compatibilidade dos 
dados com as informações 
prestadas pelos contribuin-
tes no imposto de renda.

O gás natural está em 
expansão na Paraíba, sendo 
canalizado em  indústrias, 
comércio, shoppings, hotéis, 
motéis e vendidos em postos 
de combustíveis. São mais de 
10 mil clientes. Dos 305km 
de rede de gasoduto no esta-
do, 172km formam a rede na 
Grande João Pessoa. Somen-
te na zona urbana da capital 
são 50km abrangendo os 
bairros de Tambaú, Manaíra, 
Cabo Branco, Miramar, Alti-
plano, parte da Torre, Jardim 
Oceania e Distrito Industrial. 

Para 2016, a meta da 
Companhia Paraibana de Gás 
(PBGás) é saturar as redes 
desses bairros e expandir a 
rede para o Jardim Oceania 
e Bessa onde concentra um 
grande crescimento imobili-
ário. Em Campina Grande, a 
meta é  investir nas ligações 
residenciais e comerciais nos 
10km de rede urbana que fo-
ram concluídos em outubro 
do ano passado.   

Atualmente, 37 indús-
trias operam com o gás na-

tural canalizado na Paraíba. 
O volume de vendas é de 
305 mil m3/dia. Neste seg-
mento o energético possui 
várias vantagens como o su-
primento contínuo por ser 
canalizado, mais competiti-
vidade em relação ao preço 
dos outros combustíveis, 
além do aspecto ambiental, 
já que polui menos.

No comércio são 168 
estabelecimentos em João 
Pessoa e Campina Grande 
com vantagens como o for-
necimento contínuo, mais 
segurança, já que não há ne-
cessidade de armazenagem 
e reabastecimento e a com-
petitividade em relação aos 
concorrentes. No Estado são 
38 postos de combustíveis na 
grande João Pessoa, Campina 
Grande e municípios do inte-
rior, sendo Guarabira, Remí-
gio e Patos atendidos por GNC 
(Gás Natural Comprimido). 

 Além da capital parai-
bana, os serviços da PBGás 
estão presentes em 15 mu-
nicípios, sendo João Pessoa, 
Bayeux, Santa Rita, Cabe-
delo, Conde, Alhandra, Pe-
dras de Fogo, Mamanguape, 

Cajá, Ingá, Campina Grande 
e Queimadas com gasodutos 
e Guarabira, Remígio e Patos 
com postos em GNC (Gás Na-
tural Comprimido).          

Conversões
As conversões dos car-

ros ao Gás Natural Veicular 
(GNV) nas oficinas autoriza-
das em João Pessoa e Cam-
pina Grande tiveram um 
aumento médio de 35% na 
comparação entre novembro 
e dezembro de 2015. Muitos 
motoristas estão optando 
pelo GNV como alternativa 
mais econômica na hora de 
abastecer seus veículos.

Na Paraíba, o uso do 
GNV gera uma economia de 
50% em relação à gasolina 
e 55% se comparada com o 
etanol. Segundo levantamen-
to da PBGás, no Estado um 
quilômetro percorrido com 
GNV custa em média R$ 0,18, 
contra R$ 0,36 da gasolina e 
R$ 0,40 do etanol.  Um moto-
rista que rodar 100 km, por 
exemplo, vai gastar R$ 18,00 
com GNV, R$ 36 com gasolina 
e R$ 40 com etanol.

De acordo com o geren-

te de mercado automotivo 
da PBGás, Evaldo Mello, o 
aumento da competitividade 
do gás natural se dá por fato-
res como a alta no preço do 
litro da gasolina e do álcool 
e pelo cenário de expectativa 
de mais reajustes desses dois 
combustíveis. “Neste con-
texto podemos concluir que 
para quem roda muito o GNV 
é muito viável e garante uma 
economia de R$ 50% em re-
lação à gasolina”.

O proprietário da con-
vertedora EquipeGás, em 
Campina Grande, Igor Cha-
con,  disse que até novem-
bro o mercado de instalação 
seguia estável, mas no mês 
de dezembro as conversões 
cresceram bastante e todas 
as datas estão agendadas em 
janeiro. “A alta no preço da 
gasolina e de etanol gerou 
uma grande procura pelo 
gás natural nesse fim de ano, 
principalmente por ser um 
combustível mais competiti-
vo há um bom tempo”.

Na Paraíba existem cin-
co convertedoras credencia-
das pela PBGás, sendo uma 
em João Pessoa e quatro em 

Campina Grande. O custo das 
conversões variam entre R$ 
4 mil e 5 mil e a PBGás tam-
bém concede um cheque de 
R$ 600,00 como incentivo 
na instalação de kits GNV de 
5ª geração ou na compra de 
Grande Siena da Fiat.

O taxista Fábio Ferreira 
contou que utiliza o gás na-
tural há vários anos devido à 
economia e que hoje conse-
gue economizar mais de R$ 
1 mil por mês. “Rodo mais de 
mil km por mês e sem o gás 
natural ficaria difícil manter 
o custo com a gasolina a qua-
se R$ 4,00. Para quem utiliza 
o carro como ferramenta de 
trabalho a melhor alternati-
va é o GNV”, destacou.

Frota
A frota de veículos mo-

vidos a GNV aumentou em 
2,1% no ano de 2015 na 
Paraíba em relação a 2014. 
Atualmente a frota é de mais 
de 22 mil veículos enquanto 
em dezembro de 2014 era de 
21.556 veículos. A expectati-
va é de que o ritmo de con-
versões cresça ainda mais 
em 2016. 

“Desenvolvemos um pla-
no de incentivo à indústria 
fruto de um diálogo aberto 
com empresários no segundo 

semestre de 2015, na certe-
za que políticas comerciais e 
parcerias com os empreende-
dores são determinantes para 

a superação de um momento 
difícil para a economia nacio-
nal”, explicou George.   

De acordo com o dire-

José Alves
Zavieira2@gmail.com

tor técnico comercial da 
PBGás, Carlos Augusto Vas-
concelos, a redução no cus-
to do gás, neste momento, 
decorre do recuo do preço 
da comodity e da redução 
dos custos operacionais da 
PBGás, fruto da otimização 
dos seus processos. 

“É essencial que as 
empresas no nosso Estado 
tenham alternativas ener-
géticas para garantirem 
que seus produtos sejam 
atrativos para o mercado. 
O gás natural é um insumo 
muito importante para o de-
senvolvimento e processo 
produtivo de grande parte 
das indústrias paraibanas. 
Por normalmente envolver 
grandes volumes, a dimi-
nuição do preço gerará uma 
redução bastante conside-
rável do custo operacional e 
criará condições para a con-
tinuidade de investimentos”, 
completou.      

A primeira turbina 
da Usina Hidrelétrica 
Belo Monte, no Rio Xin-
gu (PA), foi ligada ontem, 
com capacidade de gerar 
611,1 megawatts (MW). 
Este foi o primeiro teste 
dinâmico para observar e 
ajustar o funcionamento 
da primeira das 18 turbi-
nas da casa de força prin-
cipal da hidrelétrica.

De acordo com a 
Norte Energia, empresa 
responsável pela constru-
ção e operação da usina, 
em pouco menos de um 
mês, Belo Monte estará 
gerando energia comer-

cialmente nas duas casas 
de força.

A capacidade plena 
de geração de energia 
da hidrelétrica, de 11,2 
mil MW, deve ser atingi-
da em 2019.

O enchimento dos 
reservatórios da usina foi 
concluído no último sá-
bado (13), quando atin-
giu a cota necessária para 
o início da operação. 

No dia seguinte (14), 
a Norte Energia abriu 
as comportas do condu-
to que leva a água para 
movimentar e distribuir 
a unidade, operação ne-
cessária para realizar o 
giro mecânico da primei-
ra turbina.

Usina de Belo Monte
aciona a 1ª turbina

FASE DE tEStE

Sabrina Craide
Da Agência Brasil



Auditor do TC, Sérgio 
Santiago Melo, Sras. Milady 
Soares Costa, Yara Alencar 
Filha e Elizabeth Tavares de 
Melo, engenheiro Hermano 
José Farias, empresárias 
Lorena Neves e Marine-
te Fernandes de Carvalho 
Rocha, cabeleireiro Gera 
Pereira, promotores de 
Justiça Valério Bronzeado 
e Eduardo Mayer, advogado 
Geilson Salomão Leite.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A Mais Brasil Turismo 
iniciou as vendas do lote pro-
mocional para os forrozeiros que 
querem participar da temporada 
2016 do Arraiá do Cumpadre, lo-
calizado na Fazenda Olho d´Água, 
em Galante.
  As vendas vão até o dia 
15 de março e inclui open bar, 
apresentação cultural, forró pé 
de serra e visitação na Divina Vila 
nos dias 4, 11, 12, 18, 19,23, 
24, 25 e 26 de junho.

Zum Zum Zum
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Gera

HOJE é dia de 
festa para o cabe-
leireiro Gera Pereira, 
pois além de comemorar 
aniversário, vai rece-
ber homenagem da 
Câmara Municipal de 
João Pessoa com a 
outorga do título de 
cidadão paraibano.

A sessão será às 
15h, numa propositura 
da vereadora Raissa 
Lacerda e logo mais 
à noite um seleto 
grupo de amigos do 
homenageado participa 
de um jantar na Casa 
do Bacalhau.

Amigos para sempre: Roberta Aquino e seu hair stylist Gera Pereira que é o aniversariante de hoje

“Não é o mais forte 
que sobrevive, nem o 
mais inteligente, mas o 
que melhor se adapta às 
mudanças”

“O tempo passa, as coisas 
mudam... então você percebe 
que aquilo que era essencial 
na sua vida, hoje não faz 
mais falta!”

LEON MEGGINSON ANA MARIA BRAGA

    O tabelião Germano Toscano está em Brasília como presidente da Anoreg Paraíba, 
participando das primeiras reuniões administrativas para 2016 do Instituto de Registro 
de Títulos e Documentos do Brasil e da Anoreg BR.  Ambas as reuniões acontecem sob o 
comando dos presidentes nacionais, Paulo Roberto Carvalho Rego e Rogério Portugal Barcelar.
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Estimados Elza e Hermano Farias, ele hoje chega aos seus gloriosos 
80 anos

80 anos

Automóveis

O SEDÃ esportivo 
Jaguar XE e o Land Rover 
Discovery Sport foram 
eleitos finalistas nas 
categorias “World Car 
of The Year” e o “World 
Car Design of The Year”. 
Também é finalista na 
categoria “World Luxury 
Car” o novo Jaguar XF, 
modelo que ainda não foi 
lançado no Brasil.

A premiação é com-
posta por 73 jurados, 
todos jornalistas espe-
cializados em automóveis, 
espalhados em diversos 
países do mundo e a 
etapa final do prêmio 
vai acontecer durante o 
Salão do Automóvel de 
New York em março.
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Marisa Moscoso, Clarisse Barreto, Yara Alencar, que está hoje aniversariando, e Alene Barbosa
FOTO: Goretti Zenaide

Promotores Eduardo e Socorro Mayer, ele está hoje aniversariando

Natação no mar
VAI ACONTECER nos dias 4, 5, e 6 de março na Praia 

de Jacumã, no Conde, a Clínica Natação no Mar - Um Esporte Para 
Todos, ministrada pela professora Izabel Thomas, idealizadora 
do Projeto Natação no Mar que estará na Paraíba neste 
período para apresentar as técnicas do esporte para os 
profissionais da área, atletas e amantes do mar.

A clínica será dividida em dois módulos - teórico e práti-
co - e tem por objetivo proporcionar melhor desempenho 
no mar, noções de norteamento e técnica de segurança. 
Mais informações pelo telefone (83) 99994-3939.

   O aplicativo Xô Aedes, criado por paraibanos, ganha sucesso em todo o País. 
Já são mais de 50.000 downloads no Google Play que é https://play.google.com/store/
apps/details?id=br.com.atendsaude.xodengue.

    Acontece amanhã, às 19h, abertura da exposição “Mater Dei” da artista plástica 
Renata Cabral no Centro Cultural de São Francisco, no Centro Histórico da capital.

FOTO: Tereza Duarte

João Barreto e Isaac Batista, da Mais Brasil Turismo iniciam temporada  2016 da Casa do Cumpadre na 
Fazenda Olho D´Água

Novo titular
A SECRETARIA de 

Turismo de Cabedelo 
está com novo titular. 
Trata-se do adminis-
trador e consultor de 
importação e expor-
tação André Luiz de 
Sousa Felisberto.

   O apresentador de TV Amaury Jr e o jogador Neymar gravam na Espanha 
comercial para nova campanha da rede Ultrafarma. A locação é numa belíssima casa 
num dos bairros mais chiques de Barcelona.

O ENGENHEIRO 
Hermano José Farias 
chega hoje aos seus 
gloriosos 80 anos. E, 
para marcar a data, 
ao lado de Elza, pro-
move um jantar com 
os filhos, netos, gen-
ros além de um grupo 
de amigos no salão 
de festas do edifício 
Boulevard Tambaú.

Dia “D” nas escolas
GOVERNO do Estado e Exército se unem para o Dia 

“D” de Mobilização a ser promovido amanhã pelo Ministério 
da Educação contra o mosquito transmissor da dengue, 
chikungunya e o zika vírus.

Assim, com a presença de um representante do MEC, 
a Escola Estadual Mestre Sivuca, em Mangabeira, reunirá 
centenas de alunos para palestra proferida por oficiais do 
Exército Brasileiro. Essas palestras também vão ocorrer 
nas sedes das 14 regiões de ensino na Paraíba.

Reivindicações da OAB
O PRESIDENTE DO Tribunal de Justiça da Paraíba, 

desembargador Marcos Cavalcanti, recebeu uma comi-
tiva de advogados representantes da OAB Paraíba nos 
municípios de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe e 
Bonito de Santa Fé. 

Na ocasião, foi entregue uma pauta de reivindi-
cações e entre essas, eles pedem a contratação de 
juízes para as varas vacantes das comarcas, a reposição 
dos quadros de servidores e a realização de mutirões.
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Polícia prende homens 
suspeitos de assassinar 
travesti em Mangabeira
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Debates sobre aborto em casos de 
microcefalia estão tomando conta de 
muitas rodas de conversa em todo o 
Brasil. Recentemente, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) declarou sua 
opinião recomendando que os países 
não devem considerar crime o aborto 
de fetos com microcefalia. Por outro 
lado, há políticos elaborando projetos 
que devem punir e proibir tal ação.

É o caso do deputado federal 
Anderson Ferreira (PR-PE). Pela pro-
posta dele, a pena para aborto em 
razão de microcefalia ou anomalia 
do feto pode chegar a 15 anos de 
prisão. Hoje, o máximo é dez anos. 
Seu principal argumento para sus-
tentar o projeto é a atual legislação, 
que caracteriza o aborto como crime, 
exceto em casos de estupro, risco de 
morte da gestante e quando o feto é 
anencéfalo (ausência parcial do encé-
falo e da calota craniana).

Para saber a opinião das pessoas, 
o jornal A União foi às ruas e conver-
sou com a população sobre o assunto. 
Não há uma opinião absoluta. Parte 
dos entrevistados é contra e alega 
que o bebê é uma vida que não deve 
ser abortada. Outros são a favor, di-
zendo que a criança pode ter uma 
vida difícil devido à anomalia. Veja as 
entrevistas a seguir:

Aborto em casos da doença divide opiniões em João Pessoa
síndroMe congênitA

enquete

"Apesar de eu saber que 
não vai ser uma criança 
normal, mas não tem 
tantas que precisam 
de cuidados especiais, 
como os que tem Sín-
drome de Down? Inclu-
sive, ele tem um irmão 
com essa síndrome [se 
referindo ao filho que estava ao lado] e leva uma 
vida quase normal e os pais amam e se dedicam 
para dar o melhor para essa criança. Não sei, acho 
que o aborto é uma medida extrema. Quando se 
descobre que tem microcefalia já é um feto de uns 
três meses, eu não teria coragem de tirar".
EdglEidE CordEiro
Autônoma

"Não, não deve ser 
feito o aborto em 
caso de microcefalia 
porque se a criança 
veio para o mundo 
daquele jeito então 
tem que criar com 
amor e carinho, inde-
pendente se ela vai 
ter deficiências e nunca vai ser uma pessoa 
normal. Eu não sou a favor da realização do 
aborto em nenhum caso, nem de estupro, 
porque cada vida é sagrada e do jeito que 
a criança vier ou for gerada ela tem que ser 
cuidada e ter a chance de viver".
AndErson PAz 
Cobrador

"No instante que um 
ser humano realiza 
um aborto, ele está 
destruindo uma 
vida, por isso eu 
sou contra. Mesmo 
que ela tenha uma 
vida especial, com 
deficiências, eu 
ainda sou contra porque o instinto materno 
aceita o seu filho da forma como ele vier. Sou 
totalmente contra em qualquer condição de 
doença ou coisa do tipo. Pode vir do jeito que 
vier, eu sou contra o aborto. A minha única 
exceção é em caso de estupro".
MAriA José
Autônoma

"Em casos normais não, 
mas se for comprovado 
que a criança tem 
algum problema da 
mesma gravidade da 
microcefalia, então eu 
sou favorável, assim 
como em casos de 
estupro também. Se a 
mãe resolver tirar, então ela deveria ter a estru-
tura do Estado para realizar o procedimento de 
maneira segura e não correr riscos. Sou a favor 
porque no caso da microcefalia a criança corre 
o risco de não falar, não ouvir, não andar e pode 
até ter uma expectativa de vida bem curta".
EduArdo CArvAlho 
Comerciante

"Eu não acho que 
deve ser realizado 
o aborto nesse 
caso [microcefalia] 
porque mesmo 
apesar das doenças 
e complicações, é 
uma vida, então eu 
acho que o aborto 
não é necessário. Eu penso assim: 
quem deu a vida foi Deus e só quem 
pode tirar a vida dele é o próprio Deus. 
Então por esse fator eu não concordo 
com você tirar uma vida em qualquer 
circunstância".
ElildE CristinA 
Costureira

"Eu sou de acordo 
com o procedimento 
do aborto em alguns 
casos. Por exemplo, 
em estupro e outras 
doenças graves como 
a leucemia, a anence-
falia e nesse caso a 
microcefalia. Cada um 
tem uma opinião e a minha é essa: estou 
de acordo nos casos que eu citei porque 
são condições graves que trazem perigo à 
mãe e ao próprio bebê e pode ocasionar na 
morte de ambos, que é algo que ninguém 
quer".
CArlos tosCAno
Aposentado

"No caso da microcefa-
lia, eu acho assim, se 
Deus mandou, é porque 
ele se responsabiliza, 
então se a criança veio 
ao mundo do jeito que 
ela é, então temos que 
amar ela daquele jeito. 
Agora se for um caso 
severo, que a criança não vai pensar direito, não 
vai nem olhar para a mãe e demonstrar afeto, aí 
eu acho que poderia ser feito sim o procedimen-
to do aborto. Também sou favorável em casos de 
estupro, porque aquela criança foi gerada com 
força e violência e não com amor".
EdivâniA FrEitAs 
Doméstica

"Eu sou contra, 
porque é uma vida. 
Para mim, aborto em 
nenhum caso deve 
ser feito. Tem esse 
imbróglio aí para 
legalizar o aborto 
nos casos da micro-
cefalia, mas mesmo 
tendo ciência dos problemas que a criança vai 
ter, é uma vida. Pode ser até que essa criança 
que teve a oportunidade de nascer lá na 
frente surja algum remédio, alguma coisa que 
possa ajudar a ter uma vida mais normal. É um 
assunto muito complexo e complicado".
zElMA MACiEl 
Comerciante

Janielle Ventura e Feliphe Rojas
Especial para A União
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Foram confirmados 56 
casos e notificados 14 
óbitos suspeitos 

PB tem 766 casos suspeitos este ano
MicroceFALiA reLAcionAdA Ao ZiKA

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB), 
recebeu até a 6ª Semana 
Epidemiológica deste ano 
766 notificações de casos 
suspeitos de microcefalia 
relacionada ao vírus zika, 
distribuídos em 122 muni-
cípios paraibanos.

De acordo com a SES-PB, 
dos 766 casos notificados, 
423 estão em investigação, 
56 foram confirmados para 
microcefalia relacionada à 
infecção congênita e 287 
foram descartados. Os mu-
nicípios com o maior núme-
ro de notificações de casos 
suspeitos são João Pessoa 
(306), Patos (36), Sapé (22) 
e Bayeux (21). Quanto ao 
número de óbitos, foram no-
tificados 14 suspeitos.

De acordo com a Ge-
rência Executiva de Vigi-
lância em Saúde da SES-PB, 
a microcefalia, indepen-
dente da causa, já é uma 
condição confirmada. No 
entanto, se tratando da vi-
gilância de microcefalias 
relacionadas ao vírus zika, 
todos os casos que após 
revisão da aferição das me-
didas, dos exames ou do 
critério de enquadramento 
não estejam contemplados 
nas definições estabeleci-
das para relação com infec-
ção pelo zika vírus são des-
cartados, de acordo com o 
Protocolo de Vigilância e 
Resposta à Ocorrência de 
Microcefalia Relacionada 
à Infecção pelo Vírus Zika, 
da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS).

“O Sistema de Informa-
ção sobre Nascidos Vivos 

(Sinasc) é o sistema de in-
formação oficial para regis-
tro de todas as anomalias 
congênitas identificadas no 
pós-parto. Por conseguinte, 
todos os casos diagnostica-
dos de microcefalia, rela-
cionados ou não à infecção 
pelo vírus zika deverão ser 
notificados oficialmente 
neste sistema, que tem o 
objetivo de fornecer infor-
mações sobre as caracte-
rísticas dos nascidos vivos”, 
explicou a gerente executi-
va de Vigilância em Saúde, 
Renata Nóbrega.

O protocolo de vigilân-
cia e resposta à ocorrência 
de microcefalia relacionada 
à infecção pelo vírus zika 
da SVS/MS está disponí-
vel na íntegra no seguin-
te endereço eletrônico: 
http://portalsaude.saude.
gov.br/images/pdf/2015/
dezembro/08/Microcefa-
l ia—Protocolo-de-vigi l–
ncia-e-resposta—vers–o-
1—08dez2015-14h30.pdf

Para outros esclareci-
mentos, deve-se entrar em 
contato com o Centro de 
Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde 
(CIEVS), por meio do ende-
reço eletrônico cievs.pb@
gmail.com ou pelo telefone 
0800-281-0023.

Responsável pela primei-
ra pesquisa que estabeleceu a 
relação entre o vírus  zika e o 
surto de casos de microcefalia, 
a médica Adriana Melo, do Ins-
tituto de Saúde Elpídio de Al-
meida (Isea), em Campina Gran-
de, viajou a Miami nos Estados 
Unidos, para apresentar os re-
sultados dos estudos desenvol-
vidos em Campina Grande no 
12o Simpósio Internacional de 
Ultrassonografia em Obstetrícia 
e Ginecologia. O evento, que 
começou ontem, reúne especia-
listas em medicina fetal de todo 
o mundo até o próximo sábado.

A médica paraibana vai par-
ticipar de debate com outros três 
especialistas. Com o tema “Infec-
ção Intrauterina por zíka Vírus. O 
que procurar?”, a discussão será 
transmitida para médicos e pes-
quisadores de 12 países. A médi-
ca Adriana Melo apresentará os 
avanços das descobertas da equi-
pe liderada por ela em relação 
à síndrome congênita do zika 
e também mostrará como fun-
ciona o serviço municipal criado 
em Campina Grande que oferece 
atendimento às gestantes e aos 
bebês com malformações em de-
corrência do vírus.

Adriana Melo ganhou noto-
riedade em todo o mundo pelas 
descobertas acerca desse novo 
problema mundial de saúde. Ela 
acompanha gestantes de Cam-
pina Grande no próprio Isea e 
conseguiu detectar a presença 
do vírus zika em gestantes com 
bebês com microcefalia e nos 
próprios bebês. Além disso, a 
especialista em medicina fetal 
identificou que os danos causa-

Médica de CG apresenta pesquisa nos EUA
siMPÓsio eM MiAMi

dos pela doença nas crianças são 
maiores que a microcefalia. Ela 
observou o aparecimento de cal-
cificações e de líquido existentes 
nos cérebros, responsáveis por 
restringir o desenvolvimento de 
várias funções do corpo, a exem-
plo da artrogripose e ventriculo-
megalia.

A médica possui dois douto-
rados pela Universidade de São 

Paulo e participa do Instituto de 
Pesquisa Joaquim Amorim Neto, 
Ipesq. Esta semana, o prefei-
to Romero Rodrigues anunciou 
que a prefeitura vai destinar 
uma bolsa de estudo mensal à 
médica, que trabalha com medi-
cina fetal há 17 anos, para que 
ela dê continuidade às pesquisas 
desenvolvidas no Isea, em parce-
ria com a UniFacisa e o Ipesq.   

Adriana Melo vai mostrar os avanços das descobertas em relação à síndrome congênita

FOTO: Divulgação

Os municípios 
com o maior 
número de 
notificações de 
casos suspeitos 
são João 
Pessoa, Patos, 
Sapé e Bayeux
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Hospital Arlinda Marques participa 
da campanha sobre a motricidade
A ação acontece em todos 
os países com especialidade 
em Motricidade Orofacial

O Complexo de Pedia-
tria Arlinda Marques, que 
integra a rede hospitalar do 
Estado, participou durante 
todo o dia de ontem das ati-
vidades alusivas ao Dia In-
ternacional de Motricidade 
Orofacial, um ramo da fono-
audiologia responsável pelo 
tratamento de disfunções 
relacionadas à articulação 
temporomandibular, masti-
gação, sucção e deglutição, 
que são as chamadas funções 
estomatognáticas, conjun-
to de estruturas bucais com 
funções em comum.  A ação 
acontece em todos os países 
que têm a especialidade de 
motricidade orofacial. O pú-
blico alvo são as crianças que 
estão em atendimento para 
essas especialidades em par-
ceria com o Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê).  
A equipe de atendimento é 
formada por profissionais do 
Arlinda Marques e por estu-
dantes do 7º e 8º períodos 
da disciplina Motricidade 
Orofacial.

O Hospital Arlinda Mar-
ques atende a cerca de 80 
crianças por semana. De 
acordo com a fonoaudióloga 
Cecília Cavalcanti Bernardo 
Guedes, coordenadora do se-
tor de Fonoaudiologia, 90% 
apresentam problemas de 
motricidade orofacial. Cecília 
Cavalcanti ressaltou que os 
atendimentos ocorrem todos 
os dias, nos setores de clíni-
ca médica e cirúrgica, assim 
como na unidade de terapia 
intensiva (UTI). 

Uma das crianças que 
passou pela avaliação médi-

ca foi Júlio César, de quatro 
anos. A mãe, Ivone Luciana, 
que mora no bairro do Ran-
gel, em João Pessoa, disse 
que percebeu dificuldades 
do filho em pronunciar as 
palavras corretamente. Ela 
contou que tentou por diver-
sas fazer marcar uma con-
sulta com um especialista 
pelo Programa de Saúde da 
Família (PSF), mas não ob-
teve sucesso.  “Eu tomei co-
nhecimento dessa campanha 
pelos meios de comunicação. 
Por isso, não perdi tempo e 
vim em busca de ajuda para 
o meu filho. Está sendo ofe-
recido um atendimento es-

pecializado, o que me deixa 
confiante de que encontrare-
mos a solução para esse pro-
blema”, disse.  

Homenagem 
A coordenadora do se-

tor de Fonoaudiologia do 
Arlinda Marques, Cecília Ca-
valcanti, destacou que a cam-
panha também é uma home-
nagem a Irene Marquezan, 
fonoaudióloga que trouxe a 
motricidade orofacial para o 
Brasil. “Tivemos uma grande 
adesão. Contamos com par-
ceiros como a Universidade 
Federal da Paraíba e Funad, 
só para citar alguns”, afirmou 

ao destacar que o evento tem 
como proposta difundir a es-
pecialidade de motricidade 
oral e a importância da fono-
audiologia na adequação das 
funções de sucção, mastiga-
ção, deglutição e respiração.

Ainda de acordo com 
Cecília Cavalcanti, a Paraíba 
optou por focar a campanha 
na área pediátrica, com ên-
fase no teste da língua. As 
crianças com microcefalia 
terão atenção especial. Após 
detectados problemas de 
motricidade orofacial, os pa-
cientes serão encaminhados 
para tratamento no Arlinda 
Marques e nas clínicas-esco-

la da UFPB e do Unipê. 

Motricidade orofacial   
O paciente que tem pro-

blemas de motricidade oro-
facial   sente fortes dores de 
cabeça que irradiam para o 
ombro e pescoço, busca di-
versos tratamentos e não 
obtém resultados. O trabalho 
do fonoaudiólogo aliado ao 
do odontólogo possibilita a 
eliminação desses sintomas, 
proporcionando melhor qua-
lidade de vida. A motricidade 
orofacial trata de pessoas 
com problemas de bruxis-
mo ou deslocamento man-
dibular. Muitos pacientes 

com problemas mentais têm 
disfagia (dificuldade de de-
glutição) ou fissura labiopa-
latina, que dificultam a mas-
tigação, deglutição e sucção. 
Atualmente, a motricidade 
orofacial abrange também 
a estética facial, modelando 
a musculatura do rosto de 
acordo com o paciente. Essa 
terapia só pode ser feita por 
um fonoaudiólogo, de acordo 
com o Conselho Federal de 
Fonoaudiologia.

Deve-se ressaltar a enor-
me importância do trabalho 
conjunto entre a fonoaudio-
logia e a ortodontia. Sabe-se 
que alterações dentárias e 
ósseas podem interferir nas 
funções de mastigar, deglutir, 
falar e respirar. Assim, quan-
do não estão sendo realiza-
das de maneira adequada, 
podem causar ou contribuir 
para o surgimento de altera-
ções dentárias. 

A fonoaudiologia tem 
como um de seus objetivos 
o restabelecimento destas 
funções visando o equilíbrio 
oromiofuncional. O trabalho 
da fonoaudiologia visa, so-
bretudo, prevenir, habilitar 
ou reabilitar as funções esto-
matognáticas. Sendo assim, 
deve-se sempre levar em 
consideração a tão discutida 
relação forma x função. Prio-
ridade é a ortodontia, quan-
do a forma está interferindo 
na função. 

A prioridade é o trata-
mento fonoaudiológico e, 
por isso, a parceria entre 
fonoaudiologia e ortodontia 
é fundamental quando pos-
sibilita a discussão de casos, 
cabendo aos profissionais 
envolvidos analisarem as 
prioridades de tratamento 
para cada paciente. 

O tratamento em crianças (foto) é feito hoje em parceria com unidades hospitalares especializadas, como o centro do Unipê, em JP

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com
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Governo e Exército fazem novas visitas domiciliares
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), em 
parceria com o Exército Bra-
sileiro e prefeitura, reali-
zou ontem mais uma visita, 
casa a casa, no município de 
Bayeux. Mais de 20 homens 
do Exército estão engajados 
na ação no município, com 
o objetivo de exterminar 
possíveis criadouros e focos 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika vírus.

De acordo com o apoia-
dor técnico da 1ª Gerência 
Regional de Saúde (GRS), Gil-
van Duzino da Silva, as ativi-
dades entraram no segundo 

ciclo, reforçando as visitas, 
desde o dia 2 de fevereiro em 
todo o município de Bayeux. 
“O trabalho é emergencial 
e pontual. Nossa missão é 
orientar a população e eli-
minar qualquer possível foco 
do mosquito. Neste segun-
do ciclo já visitamos 16.200 
imóveis”, disse.

Dos imóveis visitados, 
foram encontrados focos em 
73 deles. “Notamos que cada 
vez menos encontramos fo-
cos do mosquito e esse fato 
mostra que a população tem 
se conscientizado, impedindo 
que a água parada se acumu-
le. Os moradores têm recebi-
do nossa equipe muito bem, 

até então não tivemos nenhu-
ma recusa e isso é ótimo para 
que possamos fazer nosso 
trabalho e ajudar a todos”.

Gilvan alertou que, mes-
mo com a redução do número 
de focos encontrados, ainda é 
preciso reforçar os cuidados. 
“Geralmente os focos são en-
contrados em descartáveis, 
então pedimos que a popu-
lação não mantenha copos, 
potes de margarina e utensí-
lios de plástico em locais em 
que haja a possibilidade de 
acúmulo de água parada. Em 
casos de baldes ou reserva-
tórios, colocamos o larvicida 
e a água pode ser utilizada 
normalmente – exceto para 

criar peixes, pois o produto 
elimina o oxigênio”, declarou.

Um dos imóveis visitados 
ontem foi a residência do mi-
litar Antônio Cavalcanti. Ele 
já teve dengue e, desde então, 
redobrou os cuidados para 
impedir o acúmulo de água 
parada em sua casa. “Troco 
sempre a água dos reserva-
tórios destinados aos animais 
que crio, mantenho a pisci-
na coberta e sempre cuido 
para que não exista nenhum 
recipiente que possa acumu-
lar água parada. Muita gente 
ainda não toma cuidado ou 
não sabe como proceder, por 
isso as visitações são muito 
importantes para orientar a 

população e combater de vez 
o Aedes aegypti”, observou.

O trabalho com o Exér-
cito vem sendo realizado nos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Cabedelo, 
Santa Rita e Bayeux. Com o 
Corpo de Bombeiros, a ati-
vidade está acontecendo 
nos municípios de Alhandra, 
Conde, Malta e Monteiro. 
Nos demais municípios, as 
visitas são realizadas pelos 
Agentes de Controle de En-
demias (ACE).

O horário de atuação das 
equipes do Exército e Bom-
beiros está acontecendo em 
dias úteis, das 7h30 às 11h30 
e das 13h30 às 17h30.

COMBATE AO AEDES AEGYPTI EM BAYEUX

O Governo do Estado enviou 
na última semana ao município 
de Quixaba, localizado no sertão 
paraibano, material de campo 
para combate ao mosquito Ae-
des aegypti. Munidos de bolsa 
em lona, lanterna, prancheta, 
protetor solar, vestimenta, boné, 
dentre outros instrumentos para 
melhorar o trabalho preventivo, 
os agentes de endemias da 6ª 
Gerência Regional de saúde vem 
fazendo o dever de casa contra o 
temido mosquito. 

sob coordenação da secre-
taria Municipal de saúde, a equi-
pe de agentes de endemias vem 
realizando ações preventivas a 

fim de evitar a proliferação do 
mosquito, que se tornou foco 
de atenção mundial devido a 
sua relação com a microcefalia. 
Transmitido pelo zika vírus, que 
tem como hospedeiro o Aedes, a 
doença provoca graves sequelas 
no desenvolvimento da criança, 
inclusive a morte.

Arrastões de limpeza pela 
cidade, visitas in loco em todas 
as residências, inclusive do cam-
po, tudo tem recebido o olhar 
atento do pessoal da saúde, que 
aproveita para conscientizar 
e orientar os habitantes sobre 
como evitar possíveis criadouros 
do mosquito. Todas as secreta-

rias estão unidas nas atividades 
de combate ao Aedes.

José Francisco segundo, se-
cretário de saúde de Quixaba, 
explica que a população sempre 
foi bastante participativa quando 
convidada a envolver-se em cam-
panhas de prevenção a doenças. 
“Especialmente os alunos, que 
abraçam as campanhas e levam 
conhecimento para casa, para 
seu vizinho. A conscientização é 
nossa melhor arma contra o mos-
quito e se cada cidadão cumprir 
seu papel, venceremos essa guer-
ra”, comentou.

Nesta última terça-feira (17), 
o prefeito de Quixaba, Júlio Ce-

zar, manteve mais uma reunião 
com o secretário José segundo e 
com todos os coordenadores de 
saúde, a exemplo da atenção bá-
sica, epidemiologia, Núcleos de 
Apoio à saúde da Família (NAsF) 
e de endemias, com intuito de 
traçar metas de trabalho de com-
bate ao mosquito da dengue. 
“Essas reuniões são importantes, 
pois permite-nos trabalhar de 
forma bastante coesa e cientes 
do que temos que fazer. O resul-
tado de todo esse trabalho, das 
ações de campo é que Quixaba 
não teve nenhum caso confirma-
do de dengue de 2014 aos dias 
atuais”, acrescentou segundo.

Saúde do Estado envia material de campo ao município de Quixaba

Procon-PB faz 
reunião amanhã 
para discutir as 
carteiras estudantis

A Superintendência da 
Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon/PB) 
realiza amanhã reunião com 
todas as entidades estudan-
til envolvidas no processo da 
emissão e distribuição da Car-
teira de Identidade Estudantis 
(CIE) 2016. A reunião, que será 
realizada às 9h, na sede do Pro-
con, tem como objetivo tratar 
da formalização de Termo de 
Ajustamento de Conduta .

Oito entidades estão cre-
denciadas para emitir a car-
teira conforme o decreto esta-
dual 34.763 de 21 de janeiro 
de 2014. Estão habilitadas 
para confecção da carteira dos 
estudantes universitários a 
União Estadual dos Estudantes 
(UNE), Centro Estudantil Uni-
versitário Paraibano (CEUP) e 
Diretório Central dos Estuda 
tes (DCE).

Estão habilitadas para fa-
zer a carteira nas instituições 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio a União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (UBES), 
União Paraibana de Estudan-
tes Secundaristas (UPES/
PB), Associação dos Estudan-
tes Secundaristas da Paraíba 
(AESP), União dos Estudantes 
da Paraíba (UEP) e a União 
dos Estudantes Secundaristas 
das Paraíba (UESP).  Procon-JP 
também realiza reunião ama-
nhã, às 10h.
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Polícia prende homens suspeitos de 
assassinar travesti em Mangabeira
A vítima foi espancada e 
assassinada com mais de 
20 golpes de arma branca

Manejo clínico para 
área de saúde 

Com o objetivo de qualificar e 
atualizar os profissionais de saúde, 
a exemplo de médicos, enfermeiros 
e coordenadores de epidemiologia 
da rede de atenção à saúde, o Go-
verno do Estado, por meio da Secre-
taria da Saúde, realiza hoje e ama-
nhã o Manejo Clínico para Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus. A quali-
ficação acontece neste mês para os 
hospitais da rede estadual e da 2ª 
macrorregião. Haverá apresentação 
da situação epidemiológica dessas 
doenças, além do Manejo Clínico, 
que trata do diagnóstico clínico e 
diferencial nos protocolos de cada 
agravo, com participação de infecto-
logistas dos hospitais de referência 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

Campanha da 
Fraternidade 2016

A Arquidiocese da Paraíba 
abre amanhã em João Pessoa a Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica 
2016, que tem como tema: “Casa 
comum, nossa responsabilidade” 
e como lema: “Quero ver o direito 
brotar como fonte e correr a justi-
ça qual riacho que não seca” (Am 
5,24). A solenidade será às 20h30, 
no Seminário Arquidiocesano da Pa-
raíba Imaculada Conceição (Sapic), 
no Castelo Branco, em João Pessoa. 
Antes da solenidade de abertura,  
será aberto o Ano Pastoral na Arqui-
diocese da Paraíba, com a dimensão 
litúrgica, com a presença do bispo 
da Diocese de Afogados da Ingazeira 
(PE), dom Egídio Bisol, que é o bispo 
referencial da Liturgia no Regional 
Nordeste 2 da CNBB. 

Algodão colorido 
paraibano em Paris

O algodão colorido paraibano 
é o único produto brasileiro presen-
te no Maison D’Exceptions, realizada 
em Paris, durante a Première Vision 
Paris, considerado um dos maiores 
eventos de moda do mundo. Até 
hoje, as peças fabricadas pela Na-
tural Cotton Color, marca de moda 
sustentável produzida com algodão 
colorido orgânico na Paraíba, serão 
apresentadas a grandes marcas 
de luxo mundiais.  A exposição co-
meçou na última terça-feira (16). 
No evento, a Natural Cotton Color 
vai apresentar técnicas artesanais 
e produtos inovadores para vários 
atores internacionais da indústria 
da moda. O evento reúne artesãos, 
produtores e designers que mos-
tram suas criações para estilistas 
e empresários de grandes marcas.

Procon-JPmóvel no 
Costa e Silva

O projeto Procon-JPmóvel con-
templa hoje o bairro Costa e Silva, na 
Zona Sul de João Pessoa. O veículo 
ficará estacionado na Praça Dona Nal-
va, com atendimento para o público 
das 13h às 17h. O morador que de-
sejar ser atendido pelo serviço deve 
levar originais e cópias do CPF, iden-
tidade, comprovante de residência e 
a documentação referente ao bem ou 
serviço reclamado. O Procon-JPmóvel 
também atenderá solicitações das 
associações de bairro, bastando o in-
teressado solicitar o serviço na sede 
da Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumido, na Avenida D. 
Pedro I, 473. O atendimento realizado 
nos bairros está ligado ao Sistema 
Nacional de Informações e Defesa 
do Consumidor (Sindec). O próximo 
atendimento do Procon-JPmóvel será 
no dia 23 deste mês, no bairro José 
Américo (Praça Ruy Carneiro – próxi-
mo ao Centro Comunitário).  No dia 1º 
de março, será na Praia da Penha.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra a Pessoa (Homicídios) 
prendeu na tarde da terça-
-feira (16), os dois homens 
suspeitos de assassinar uma 
travesti no bairro de Manga-
beira. O crime aconteceu du-
rante a madrugada, quando 
Esmarlei Lima do Nascimen-
to, de 18 anos e Rafael Hen-
rique Chagas da Costa, de 21 
anos, teriam espancado a ví-
tima e atingido com mais de 
20 golpes de arma branca. 

As prisões aconteceram 
nos bairros de Mangabeira e 
José Américo, após 12 horas 
do assassinato. De acordo 
com o delegado responsável 
pelas investigações, Luiz Co-
trim, a vítima era conhecida 
pelo codinome de ‘Cicareli’ e 
era envolvida com o tráfico 
de drogas na região da Zona 
Sul da capital. 

“Após os levantamentos, 
entendemos que a vítima, 
que possuía o nome de Ro-
gério Diógenes Teodósio de 
Carvalho, de 36 anos, tinha 
envolvimento com um grupo 
responsável pelo tráfico de 
drogas, ali na área de Manga-
beira, onde ocorreu o crime. 
Porém, há alguns dias, ela 
estaria encaminhando usu-
ários para outro ponto de 

venda de drogas, de um gru-
po rival. Isso causou o desen-
tendimento e os suspeitos 
decidiram executar a vítima, 
de forma cruel. Essas infor-
mações nos dão base para 
afirmar que até o momento 
não há indícios de homofo-
bia”, disse o delegado. 

Ainda segundo o delega-

do Luiz Cotrim, ainda existe 
uma terceira pessoa, que 
está foragida, que tem envol-
vimento direto com o crime. 
“Quando realizamos a prisão 
e colhemos os depoimen-
tos dos suspeitos, descobri-
mos que ainda existe outra 
pessoa que participou dire-
tamente da execução. Nós 

também temos informações 
colhidas no local do crime, 
com testemunhas que apon-
tam para essa outra pessoa. 
Quem tiver mais dados que 
possam ajudar a polícia para 
a prisão do foragido pode li-
gar para o número 197- Dis-
que Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa 

Social. A ligação é gratuita e 
o sigilo da fonte é garantido”, 
frisou Cotrim. 

Os suspeitos presos res-
ponderão pelo crime de ho-
micídio duplamente qualifi-
cado e serão encaminhados 
para uma unidade prisional, 
onde deverão aguardar deci-
sões da Justiça.  

Os dois acusados foram apresentados ontem à imprensa na Central de Polícia pelo delegado Luiz Cotrim, responsável pelas investigações 

Investigações desenvol-
vidas pela Polícia Civil da 
Paraíba, por meio do traba-
lho da Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) 
de João Pessoa, resultaram 
na expedição de mandado 
de prisão preventiva em des-
favor do empresário Victor 
Souza de Lucena na terça-fei-
ra (16). Ele é casado com a 
empresária Mariana Martins 
Reis Lucena, que também 
teve prisão preventiva decre-
tada pela 6ª Vara Criminal da 
Capital. Ambos são sócios e 
estão sendo investigados por 
fraudes que superam o valor 
de R$ 500 mil na venda de 
pacotes de viagens em agên-
cias de turismo das quais 
eram proprietários. 

De acordo com o titular 
da DDF, delegado Lucas Sá, a 
suspeita é de que os golpes 
estavam sendo aplicados há 
pelo menos seis meses em 
todas as agências de turis-
mo do casal. “Acreditamos na 
participação direta de Victor 
nas fraudes, que causaram 
considerável prejuízo finan-
ceiro às vítimas. O golpe con-
sistia na negociação de paco-
tes de viagens com elevados 
valores, geralmente cruzei-
ros marítimos, e posterior 
descumprimento total das 
negociações firmadas. Eles 
ainda induziam as vítimas a 
erro, informando ser repre-
sentantes de empresas de 
cruzeiros marítimos de nível 
internacional. Assim, assi-
navam contratos em nome 
dessas empresas e recebiam 
os valores contratados”, ex-
plicou o delegado. 

A autoridade policial 
ainda revelou que durante 

Casal acusado de fraude 
de R$ 500 mil é procurado

VENDA DE PACOTES DE VIAGENS

Uma equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
resgatou, na manhã de on-
tem, na altura do quilômetro 
74 da BR-101, próximo ao 
acesso para Lucena, um casal 
de cães da raça labrador. Os 
policiais encontraram os la-
bradores perambulando pelo 
acostamento da rodovia. 

De imediato, a equipe 
parou para recolher os ani-
mais, que corriam risco de 
serem atropelados. Eles po-
dem ter fugido de alguma re-
sidência ou propriedade lo-
calizada nas redondezas, ou, 
simplesmente, abandonados. 

Os PRFs ficaram no local por 
mais de uma hora na espe-
rança de que o proprietário 
aparecesse, o que não acon-
teceu.

Os policiais rodoviários 
federais encontraram um mo-
rador da região que se dispôs 
a ficar com os cães (lar tem-
porário) até que o proprietá-
rio apareça para resgatá-los. 
Esta ação visa proteger a vida 
dos animais, pois também é 
competência da PRF a defesa 
da fauna e da flora, quando 
os fatos acontecem nas rodo-
vias federais ou nas áreas que 
margeiam as BRs. 

PRF resgata casal de 
cães da raça labrador

PM realiza reintegração 
de posse sem conflitos

as investigações foi apurado 
que Mariana Reis e Victor 
Lucena chegaram a utilizar 
de maneira indevida cartões 
de crédito de seus clientes, 
pelo fato de possuírem todas 
as informações bancárias 
das vítimas. “Depois que as 
fraudes foram descobertas, 
os dois fecharam seus esta-
belecimentos, situados em 
dois shoppings de João Pes-
soa e no bairro de Tambauzi-
nho, e passaram a não mais 
responder às pessoas que le-
saram e com as quais haviam 
assinado contrato. Foram es-
sas pessoas que procuraram 
a Polícia Civil para noticiar as 
fraudes”, acrescentou o dele-
gado Lucas Sá.

Disque Denúncia
Os suspeitos não foram 

localizados em João Pessoa 
e a polícia trabalha com a 

informação de que ambos 
fugiram para os Estados Uni-
dos. Por isso, a delegacia es-
pecializada está divulgando 
imagens de Mariana e Victor. 
“Quem souber informações 
sobre a localização dos dois 
pode ligar para o 197 – Dis-
que Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa So-
cial, ou mesmo para a nossa 
unidade policial, cujo núme-
ro é 3218-5333. Qualquer 
cidadão pode contribuir 
para que as medidas cabíveis 
sejam tomadas e essas duas 
pessoas respondam pelos 
atos praticados”, frisou o ti-
tular da DDF.

A Polícia Civil ainda 
orienta que outras vítimas 
do casal compareçam à de-
legacia, que fica na Central 
de Polícia, bairro do Geisel, e 
funciona de segunda a sexta-
-feira, de 8h às 18h. 

Os empresários são sócios e teriam fugido para os Estados Unidos Um levantamento di-
vulgado pela Coordenadoria 
de Gerenciamento de Crises 
da Polícia Militar mostra que 
100% das reintegrações de 
posse realizadas em 2015 pela 
instituição ocorreram sem 
registrar nenhum tipo de con-
flito. Ao todo, foram 54 ações 
para desocupar propriedades 
urbanas e rurais em 30 municí-
pios paraibanos, sem nenhuma 
incidência de casos de reação 
negativa das famílias.

O resultado foi consequên-
cia do trabalho social realizado 
pela Coordenadoria de Geren-
ciamento de Crise. Além do 
cumprimento das decisões judi-
ciais emanadas, a coordenado-
ria também buscou alternativas 
de mediação com outros órgãos 
para assistência às famílias reti-
radas dos locais.

O coordenador de Geren-
ciamento de Crises, tenente co-
ronel Roberto Costa Rodrigues, 
explicou que esta preocupação 

da PM em trabalhar o aspecto 
humano destas questões inci-
de nesta ausência de reações 
negativas. “Esta visão mais so-
lidária traz uma perspectiva 
diferente dessas famílias em 
relação à nossa instituição”.

De acordo com o tenente-
-coronel, a Corporação tem le-
vado cerca de 15 dias para cum-
prir a ordem de desapropriação 
depois que esta chega da Justi-
ça, podendo ocorrer a redução 
desse prazo em casos que re-
querem maior urgência devi-
do ao risco de conflitos. Neste 
período é feito um diagnóstico 
do local e iniciado um proces-
so de negociação que envolve 
a mediação com as secretarias 
municipais e outros atores so-
ciais que possam contribuir de 
forma incisiva para o proces-
so de mediação, de forma que 
cada um possa atuar dentro de 
sua competência, para melhor 
direcionar o acolhimento das 
famílias.  

FOTO: Secom-PB

FOTO: Divulgação
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VitóRia de aliadO dO gOVeRnO

Liderança escapa de Hugo por 7 votos
Leonardo Picciani volta 
a ocupar o posto de líder 
do PMDB na Câmara 

luciano nascimento 
Repórter da Agência Brasil

Com 37 votos, o depu-
tado Leonardo Picciani (RJ) 
foi reconduzido ao cargo de 
líder da bancada do PMDB 
na Câmara dos Deputados. 
Mais próximo ao Palácio do 
Planalto, Picciani venceu 
Hugo Motta, que obteve 30 
votos. Motta era o candida-
to do presidente da Casa, 
o também peemedebista 
Eduardo Cunha (RJ). 

Dos 71 deputados ap-
tos a votar, dois votaram 
em branco e dois não com-
pareceram.

Além do apoio do go-
verno, Picciani teve a seu 
favor a ampliação da ban-
cada na Câmara com o re-
torno de titulares que ocu-
pavam cargos no Executivo 
e foram exonerados para 
participar das eleições de 
hoje à tarde. É o caso de 
Marcelo Castro, que foi 
exonerado do cargo de mi-
nistro da Saúde somente 
para participar da votação. 
Castro foi indicado para a 
pasta por Picciani nas ne-
gociações com o Planalto 

na última reforma minis-
terial. Os deputados Pedro 
Paulo (RJ) e Marco Antônio 
Cabral (RJ), que são secre-
tários no governo do Rio de 
Janeiro também deixaram 
seus postos para participar 
da eleição, com a missão 
de apoiar a recondução de 
Picciani. A escolha da lide-
rança da bancada do parti-
do é uma das mais espera-
das neste início de ano em 
função dos reflexos que o 
nome terá sobre as deci-
sões na Câmara, entre elas 
a pauta de votações do go-
verno e o processo de im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff.

A eleição de Picciani é 

entendida como favorável 
ao Planalto e enfraquece 
uma parcela do PMDB que 
defende o rompimento com 
o governo. A escolha tam-
bém pode ter impacto no 
destino de Cunha, que en-
frenta um processo de cas-
sação de mandato no Con-
selho de Ética. 

Maior bancada na Câ-
mara, o PMDB tem força 
sobre a tramitação de pro-
jetos importantes para o 
governo. Além disso, tam-
bém compete ao líder a in-
dicação dos oito integran-
tes do partido na comissão 
especial que analisará o 
pedido de impedimento da 
presidente.

Os integrantes do 
Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) 
iniciaram ontem, o jul-
gamento da ação direta 
de inconstitucionalidade 
proposta pelo Ministé-
rio Público da Paraíba 
(MPPB) contra a lei or-
gânica do município de 
Cabedelo, que autoriza 
o vereador a assumir a 
suplência de deputado 
estadual ou federal sem 
perder o mandato.

Seguindo o desem-
bargador relator, Lean-
dro dos Santos, nove vo-
tos já se somam em favor 
do deferimento da limi-
nar solicitada pelo Minis-
tério Público. Votaram a 
favor os desembargado-
res Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, Luiz Sílvio Ra-
malho Júnior, Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
Romero Marcelo da Fon-

seca Oliveira, Frederico 
Martinho da Nóbrega 
Coutinho, José Ricardo 
Porto, Carlos Martins 
Beltrão Filho e Maria das 
Graças Morais Guedes. O 
desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho pediu 
vista do processo.

Em julho do ano 
passado, o MPPB abriu 
procedimento com uma 
ação direta de incons-
titucionalidade (ADI) 
contra a Emenda 22, de 
24 de abril de 2015, que 
alterou a redação da Lei 
Orgânica de Cabedelo, 
permitindo que os verea-
dores suplentes de depu-
tado estadual ou federal 
se licenciassem para assu-
mir na Assembleia Legis-
lativa ou na Câmara dos 
Deputados, sem perder 
o mandato. A alteração 
beneficiou o deputado 
Arthur Filho (PRTB).

TJ inicia julgamento 
contra lei de Cabedelo

inCOnStitUCiOnalidade
AL aprova 
projetos pela 
preservação do 
meio ambiente

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba apreciou nessa 
quarta-feira, 17, 148 matérias 
constadas na pauta da Ordem 
do Dia. Entre os textos aprova-
dos estavam 29 projetos de lei, 
dois objetos de recurso e 106 
requerimentos. Os deputados 
aprovaram por unanimidade 
o PL nº 389/15, de autoria do 
deputado Hervázio Bezerra, 
que trata a respeito do recolhi-
mento e destinação de pneus 
inservíveis no Estado. 

Segundo o deputado Her-
vázio Bezerra, já existe no Bra-
sil legislação vigente a respei-
to de normas para o descarte 
de pneus e é preciso que estas 
normas sejam obedecidas. 
“Com a aprovação do projeto 
de lei, os distribuidores, re-
vendedores, borracharias, e os 
diversos segmentos que ma-
nuseiam pneus inservíveis, fi-
cam obrigados a possuir locais 
seguros para recolhimento 
desses produtos, atendendo as 
normas técnicas e legislação 
em vigor no País”, ressaltou.

Deputado paraibano era o indicado do presidente Eduardo Cunha

FOtO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Supremo permite prisão logo após 
condenação em segunda instância

Admirável mundo novo
Em 11 de fevereiro de 2016, o LIGO, Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory, (Observatório de Ondas 
Gravitacionais por Interferometria a Laser) divulgou que, em 
setembro de 2015, seus equipamentos registraram os sinais 
das “ondas gravitacionais” preditas pela Teoria da Relatividade 
Geral de Einstein em 1915. Em Washington D. C., capital 
dos Estados Unidos, a comunidade científica internacional 
festejou o experimento que corrobora a mais consistente teoria 
gravitacional e cosmológica em vigor. As ondas gravitacionais 
são desprendidas por corpos celestes supermassivos, ao 
converterem matéria em energia, causando enrugamentos no 
tecido do espaço-tempo; a metáfora descritiva do fenômeno 
remete ao exemplo de uma pedra atirada a um lago, onde 
as ondulações em sua superfície corresponderiam às ondas 
gravitacionais. 

As metáforas e as teorias acompanham a humanidade 
desde eras remotas, a disputa e seleção entre elas seduzem ou 
aprisionam os espíritos na odisseia do pensamento. A primeira 
centelha da onda gravitacional do edifício científico se fez 
sentir entre os gregos, na Jônia- e foi entre os gregos que se 
deu o primeiro embate com seu antípoda, o edifício mítico-
teológico. A teogonia de Hesíodo explica a criação do mundo 
e da humanidade em termos mágicos; deuses, semi-deuses e 
homens convivem em um mesmo teatro onde o inverossímil 
é o fio que os une. A ideia de “cosmos” nasce também entre 
os gregos, é na Jônia de Tales de Mileto, Herácito de Êfeso 
e Demócrito de Abdera que a humanidade descobre, pela 
primeira vez, que o mundo possui uma ordem passível de ser 
estudada e descrita através da observação e experimentação. 
O cosmos é a ordem subjacente à natureza, é também a fonte 
de sua inteligibilidade. A ciência só é possível porque ela 
parte da ideia de um cosmos, uma ordem inteligível a reger os 
fenômenos (aquilo que se apresenta aos sentidos). Os filósofos 
jônicos foram os primeiros a acreditar em uma explicação 
causal dos fenômenos, rompendo com a tradição mítica da 
teogonia. Tales, Herácito, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito 
se diziam físicos, no sentido de que procuravam a causa 
material dos fenômenos, da natureza (Physis).

Pitágoras da ilha de Samos criou as palavras “filósofo” e 
“cosmos”, construiu uma escola de sábios que serviria de modelo 
para Platão, tempos depois, criar a Academia em Athenas- e 
construiu uma doutrina, para Pitágoras os números eram 
entidades reais, cada número tem um significado, a numerologia 
remonta a Pitágoras de Samos, o mesmo que acreditava que os 
corpos celestiais eram regidos pelas músicas das esferas e nos 
cinco sólidos perfeitos. A escola pitagórica está na base do uso 
da linguagem  matemática para descrever objetos e relações, 
mas ao mesmo tempo defendeu e propagou o misticismo e 
a negação do experimentalismo surgido na Jônia. Platão, no 
sec. V a.c., criou sua escola, a Academia tinha em sua entrada 
uma placa onde se dizia que quem ignorava a geometria, ali 
não era bem-vindo. Assim como Pitágoras, Platão venerava a 
geometria e os cinco sólidos perfeitos; assim como Pitágoras, 
Platão desprezava o experimentalismo jônico, para a doutrina 
das ideias platônicas bastava apenas pensar sobre os fenômenos 
para entendê-los; eles, fenômenos, que eram apenas pálidas 
sombras das ideias, a realidade genuína. Platão, assim como 
Pitágoras, era um aristocrata, descendente de Sólon tolerava a 
opressão escravocrata ateniense, advogando uma divisão entre 
corpo e mente, entre fenômeno e ideia, entre experimentalismo 
e pensamento teórico. No embate entre esses dois corpos 
celestes supermassivos, jônicos e pitagórico-platônicos, o 
materialismo experimentalista saiu perdendo, a escola que 
permitiu aos homens, pela primeira vez em milênios, conceber 
ideias como átomos e uma teoria embrionária da evolução, foi 
suplantada pela força mítica de sábios-aristocratas que fizeram 
o mundo mais mágico e também mais apartado daquilo que hoje 
chamamos de ciência.

O Platonismo sobreviveria em corações e mentes, o 
misticismo se renovaria em novas teorias teogônicas, no mundo 
ocidental o mito deixaria de ser helênico para se tornar hebreu; 
já se disse que a diferença entre a mitologia e a religião é que a 
mitologia é uma religião que já não tem mais nenhum seguidor. 
A teogonia hebraica, gestada no útero do Império romano 
se propagaria alimentando-se de sua ruína. O Platonismo 
filosófico ganharia contornos teológicos em Santo Agostinho. 
Mas o choque entre os corpos celestes supermassivos e suas 
ondas gravitacionais produziriam ecos em Guilherme de 
Ockham, o pai da era moderna fundaria as bases da nova 
catedral. Ao negar os universais (as ideias platônicas), Ockham 
inaugurou o individualismo moderno e sua fé na liberdade, 
resgatando também o experimentalismo jônico. O filósofo 
inglês é o elo entre o antigo e o moderno, entre o mito e a 
razão. Johannes Kepler, Galileu-Galilei e Nicolau Copérnico 
completariam alguns séculos depois a retomada do ideal 
experimentalista dos físicos jônicos.

As divulgações do LIGO, sobre a constatação das ondas 
gravitacionais preditas pelo físico alemão Albert Einstein, são 
mais um eco nessa extensa cadeia de ondas que ecoa ao longo de 
25 séculos, ondas sujeitas a choques, refluxos em um lago nada 
calmo em que metáforas e teorias seduzem e aprisionam mentes. 
Ao mesmo tempo em que se celebra a comprovação (não nos 
esqueçamos que sempre parcial e precária, segundo os preceitos 
do falseasionismo) de mais um aspecto da Teoria da Relatividade 
Geral, a sociedade tecnológica dos computadores em rede e 
dos satélites artificiais é constituída de um corpo massivo de 
bilhões de pessoas que ignoram princípios básicos da ciência. O 
fundamentalismo religioso cada vez mais vivo, ganha contornos 
políticos. Se a religião oferece um alento diante do incognoscível,  
foi a ciência que permitiu aos homens explorar as estrelas. No 
choque entre dois buracos-negros, o abalo das ondas ecoa do 
confronto entre o xamã de 10 mil anos e o cientista moderno 
de 300 anos, a conquista tecnológica ainda é pequena diante do 
apelo místico ao inconsciente coletivo que clama por soluções 
mágicas, a ciência um edifícil sempre em construção.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Nessa quarta-feira, 17, 
por sete votos a quatro, o 
Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) in-
deferiu pedido de Habeas 
Corpus (HC 126292) e de-
cidiu pela possibilidade do 
cumprimento da sentença 
condenatória após o julga-
mento de apelação. 

No caso em análise, a 
Corte entendeu válido ato 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) que, ao 
negar recurso da defesa, 
determinou o início da exe-
cução da pena imposta a 
um condenado por roubo 
qualificado.

O entendimento fir-
mado ontem altera a juris-
prudência da Corte sobre 
a matéria, que condiciona-
va a execução da pena ao 
trânsito em julgado da con-
denação, mas ressalvava 
a possibilidade de prisão 
preventiva.

O voto do relator do 
HC, ministro Teori Zavas-
cki, foi seguido pelos mi-
nistros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Fux, 
Dias Toffoli, Cármen Lú-
cia e Gilmar Mendes. De 

Jurisprudência previa 
execução somente após 
trânsito em julgado

FOtO: Nelson Jr/STF

Corte entende que ao negar recurso de habeas corpus, deve-se iniciar o cumprimento da pena

acordo com o relator, a 
manutenção da sentença 
condenatória pela segunda 
instância encerra a análise 
de fatos e provas que as-
sentaram a culpa do con-
denado. Eventuais recursos 
cabíveis ao Superior Tribu-
nal de Justiça e ao Supremo 
restringem-se à análise de 
questões de direito.

Para o ministro Luís 
Roberto Barroso, a impos-
sibilidade de execução ime-
diata da pena após a decisão 
de um juiz de segundo grau 
estimula a apresentação de 
recursos protelatórios para 
evitar o cumprimento da 
pena. Em seu voto, Barroso 
lembrou que nenhum país 
do mundo impede a execu-
ção da pena para esperar a 
manifestação da Suprema 

Corte, como ocorre atual-
mente no País.

‘A conclusão de um 
processo criminal muitos 
anos depois do fato é inca-
paz de dar à sociedade a sa-
tisfação necessária. E acaba 
o Direito Penal não desem-
penhando o mínimo que ele 
deve desempenhar.”, disse o 
ministro.

O ministro Luiz Fux 
acompanhou a maioria a fa-
vor da prisão antes do trân-
sito em julgado. De acordo 
com ele, toda pessoa tem 
direito à presunção de ino-
cência, garantido na Decla-
ração Universal dos Direi-
tos Humanos. No entanto, a 
presunção cessa após a de-
finição de sua culpabilida-
de pela segunda instância.

“Ninguém consegue 

entender a seguinte equa-
ção. O cidadão tem a de-
núncia recebida, ele é con-
denado em primeiro grau, 
ele é condenado no juízo 
da acusação, ele é conde-
nado no STJ e ingressa pre-
sumidamente inocente no 
Supremo Tribunal Federal. 
Isso não corresponde à ex-
pectativa da sociedade em 
relação ao que seja pre-
sunção da inocência.”, afir-
mou Fux.

A ministra Rosa Weber 
e os ministros Marco Auré-
lio, Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski, presidente 
da Corte, ficaram vencidos. 
Eles votaram pela manu-
tenção da jurisprudência 
do Tribunal que exige o 
trânsito em julgado e con-
cediam o habeas corpus.

Um pedido de vista coletivo 
adiou o início da discussão da re-
presentação contra o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha, no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

A próxima reunião está marca-
da para a terça-feira, 23. O relator 
Marcos Rogério (PDT-RO) apresen-
tou parecer pela admissibilidade 
do processo e acatou aditamento 
apresentado pelo PSol com novas 
denúncias contra Cunha, que ale-
ga inocência. “Não há como, em 
juízo preliminar, retirar a força 
indiciária das provas. Somente a 
instrução será capaz de permitir a 
este colegiado concluir pela pro-
cedência ou não da representação 
e pelo nível de gravidade das con-
dutas imputadas”, disse Rogério.

O relator não acolheu o adi-
tamento apresentado pela depu-
tada Clarissa Garotinho (PR-RJ) 
por entender que ela não tem 
legitimidade para fazê-lo. De 
acordo com Marcos Rogério, a 
parlamentar deveria ter apresen-
tado as novas denúncias perante 
a Mesa Diretora, e não no Conse-
lho de Ética.

Quanto ao aditamento apre-
sentado pelo Psol, Marcos Rogério 
considerou a representação apta. 
No aditamento, é acrescentado o 
pedido para investigar o fato de 
Eduardo Cunha ter dito na CPI da 
Petrobras que nunca encontrou o 
lobista Fernando Baiano em sua 
residência, o que teria sido contes-
tado por Baiano em delação pre-
miada. Outra investigação trata 

de “indícios acerca da existência 
de cinco novas contas em dife-
rentes países de titularidade do 
representado [Cunha], das quais 
três teriam sido abertas na Suíça, 
uma nos Estados Unidos e uma em 
Israel”, conforme apresentado no 
parecer.

Marcos Rogério reiterou o 
argumento de que a decisão pro-
ferida pelo 1o vice-presidente da 
Câmara, deputado Waldir Mara-
nhão (PP-MA), de anular todas as 
fases do processo foi ilegal e an-
tirregimental: “É algo sem prece-
dente em nenhum outro processo 
disciplinar que já teve curso pe-
rante este órgão; a independên-
cia e autonomia do Conselho de 
Ética estarão inegavelmente com-
prometidas”.

Discussão de representação contra 
Cunha é adiada no Conselho de Ética

PEDIDO DE VIStA

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil

Dois senadores do PDT 
anunciaram ontem, oficial-
mente, que estão deixando 
o partido. O senador Cris-
tovam Buarque (DF) anun-
ciou, em plenário, que está 
indo para o PPS e o senador 
Antônio Reggufe (DF) tam-
bém usou o plenário para 
informar sua saída do PDT 
e que passará um ano sem 

filiação partidária.
Ao subir à tribuna do 

Senado para anunciar sua 
filiação ao PPS, o senador 
Cristovam Buarque justifi-
cou a mudança pela posição 
governista do PDT. “Creio 
que o PDT deixou de ofere-
cer a possibilidade de lutar 
pelas transformações, de-
vido à sua imbricação com 
o governo atual, sua imbri-
cação com um governo que 
– pior do que crise – está 

provocando uma decadên-
cia no rumo do Brasil para 
um progresso democrático, 
justo, eficiente”, disse.

No discurso, Cristovam 
lembrou que já foi filiado 
ao PT, pelo qual foi ministro 
da Educação. Segundo ele, 
em 2005 decidiu trocar o 
partido pelo PDT, porque o 
PT tinha “perdido o vigor” 
para promover as trans-
formações do País.  Agora, 
disse o senador, ele deixa o 

PDT por não ter conseguido 
fazer prevalecer a sua ideia 
de o PDT ser um partido de 
esquerda, independente, 
querendo levar adiante as 
transformações que o Bra-
sil precisa.

Logo após o discurso 
de Cristovam, foi a vez do 
senador Antônio Reguffe 
subir à tribuna para tam-
bém anunciar sua desfilia-
ção do PDT, pelo mesmo 
motivo do colega. 

Senadores Cristovam Buarque e 
Antônio Reguffe deixam o PDT

DESFILIAÇÃO
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Governo lista sete pontos para 
dicutir a reforma da Previdência
O Planalto não tem ainda  
posição fechada e quer 
abrir o diálago ao máximo 

O governo apresentou 
ontem  a um grupo de em-
presários e sindicalistas re-
unidos no Fórum de Deba-
tes de Políticas de Emprego, 
Trabalho e Renda e de Pre-
vidência Social uma lista de 
sete pontos para a reforma 
do sistema previdenciário. 
“O governo não tem posição 
fechada”, explicou o ministro 
do Trabalho e Previdência, 
Miguel Rossetto. A orien-
tação da presidente Dilma 
Rousseff, disse ele, é abrir o 
diálogo ao máximo.

A lista, explicou, é ape-
nas um roteiro do que o go-
verno considera importante 
para garantir a sustentação 
do sistema de aposentado-
rias e pensões no médio e 
longo prazos. “A referência é 
a preservação de um modelo 
previdenciário solidário, que 
é um grande instrumento 
de inclusão social no País”, 
acrescentou o ministro. Ci-
tando Dilma, o ministro-
chefe da Casa Civil, Jaques 
Wagner, disse que o atual 
momento é “tão duro e difí-
cil que não temos direito de 
desperdiçá-lo olhando só 
para nós mesmos.”

Os sete pontos apresen-
tados contemplam muito do 
que a equipe do ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa, já 
vinha discutindo. Estão na 
lista a convergência entre os 
regimes de aposentadoria 
dos trabalhadores privados e 
dos funcionários públicos, as 
pensões por morte, a aposen-
tadoria rural, a “idade média 
de aposentadoria” (Barbosa 
quer fixar uma idade mínima), 
os regimes próprios de previ-
dência e as renúncias fiscais.

Lu Aiko Otta
Da Agência Estado

Porém, a apresentação de 
Barbosa tocou apenas gene-
ricamente na reforma. “A me-
lhora das expectativas fiscais 
reduz a volatilidade cambial, 
possibilita a queda das taxas de 
juros de longo prazo e incentiva 
o investimento e a geração de 
emprego”, disse o ministro.

A despeito do novo re-
baixamento da nota de cré-
dito do Brasil divulgado on-
tem pela agência Standard & 
Poors, o governo vai usar o 
tempo programado. O objeti-
vo é dialogar com entidades e 
com parlamentares ao longo 
dos próximos 60 dias, e só 
então enviar uma proposta.

“Para nós, o diálogo não 
é perda de tempo”, afirmou 
Rossetto. A construção de 
pontos de consenso, explicou, 

reduz o tempo na tramitação 
das propostas no Legislativo.

Para conduzir os deba-
tes, foi formada uma comis-
são tripartite (governo, tra-
balhadores e empresários). 
Esse primeiro teste, porém, 
não se mostrou promissor. 
Mesmo sem apresentar um 
“prato feito”, o governo pas-
sou a ser atacado.

“As mulheres têm tri-
pla jornada e não podem ser 
igualadas aos homens. Seria 
uma injustiça com as traba-
lhadoras do Brasil. Nós sabe-
mos que os homens não cum-
prem as mesmas tarefas que 
as mulheres quando chegam 
em casa”, afirmou o presiden-
te da CUT, Wagner Freitas. O 
fim da diferença de regras de 
aposentadoria de homens e 

mulheres é um dos pontos do 
roteiro apresentado ontem.

“Eles usaram o encon-
tro para justificar a reforma 
da Previdência, mas nossa 
prioridade é o emprego”, 
afirmou o vice-presidente da 
Federação Nacional dos En-
genheiros, Carlos Abraham. 
Ele acrescentou que cabe ao 
governo, e não aos sindicatos, 
resolver o problema das con-
tas públicas.

Já na véspera do encon-
tro, parlamentares do PT que 
estiveram com a presidente 
haviam criticado a iniciativa, 
por considerar que o tema 
não é prioritário. Eles suge-
rem contornar o rombo nas 
contas públicas com medi-
das como a taxação de gran-
des fortunas. A Força Sindi-

cal também havia divulgado 
nota criticando a reforma.

O consenso foi difícil até 
mesmo dentro do governo. O 
ministro da Fazenda preten-
dia apresentar uma proposta 
na reunião de hoje. Já Rossetto 
queria apenas fazer um calen-
dário de debates. O ministro 
do Trabalho e Previdência 
negou divergências. “Não há 
antagonismo, há uma soma de 
opiniões positivas. A proposta 
que o governo pretende cons-
truir não deverá ter implica-
ções sobre as contas públicas 
no curto prazo”, disse Rossetto. 
Por isso, ele defendeu a recria-
ção da Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação Finan-
ceira (CPMF), já proposta ao 
Congresso Nacional. “Estamos 
seguros da aprovação.”

Ministros do governo Dilma participaram de fórum para debater a reforma da Previdência, realizado no Palácio do Planalto

FOTO: Reprodução/Internet

Gustavo Aguiar
Da Agência Estado

A Rede Sustentabilidade, 
partido liderado pela ex-se-
nadora e ex-presidenciável 
Marina Silva, passará a fazer 
parte do rateio entre as le-
gendas do fundo partidário. 
A decisão, concedida por una-
nimidade na terça-feira, 16, 
pelo plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), garan-

te ao 34º partido brasileiro 
registrado na Corte Eleitoral 
recursos públicos para paga-
mento de campanhas eleito-
rais, de pessoal e de manu-
tenção de suas sedes.

Segundo o TSE, cerca de 
R$ 737,9 milhões do orça-
mento da União foram des-
tinados ao fundo em 2016. 
No ano passado, a presiden-
te Dilma Rousseff sancio-
nou uma lei ampliando os 

recursos, que são uma das 
principais fontes de renda 
dos partidos políticos, que 
enfrentam dificuldades de 
financiamento por causa da 
Operação Lava Jato.

Neste ano, a Rede deve-
rá receber R$ 87.844,05, ou 
seja ou 0,01% do fundo, con-
forme os critérios de distri-
buição estabelecidos por lei. 
Segundo a norma, a maior 
parte dos recursos deve ser 

dividida entre os partidos na 
proporção dos votos obtidos 
na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados.

Os recursos do fundo 
partidário vêm do orçamen-
to da União, além de ver-
bas provenientes de multas 
como as que são pagas por 
eleitores em situação irregu-
lar e as que são fruto de con-
denação judicial eleitoral de 
políticos e candidatos.

TSE inclui Rede no rateio de fundo 
RECURSOS PÚBLICOS

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Ricardo Le-
wandowski, disse ontem que não 
há previsão para a realização da 
sessão que vai analisar se o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), será ou não réu em 
uma ação penal por peculato.

“Por enquanto, ainda não há 
previsão, porque temos prazos re-
gimentais de intimação de todo 
mundo, temos que examinar tudo 
isso”, disse o presidente do STF aos 
jornalistas, após sessão extraordi-
nária realizada hoje. O ministro 
disse ainda que “há sempre novas 
prioridades” na pauta da Corte, ao 
se referir ao tema tratado em ses-
são, pela manhã, sobre uso de da-

dos bancários pela Receita Federal. 
Calheiros teria, supostamente, 

usado o lobista de uma empreitei-
ra para pagar pensão à filha. Na 
ação, o presidente do Senado é 
acusado também de ter adultera-
do documentos para justificar os 
pagamentos. O caso veio à tona 
em 2007 e, desde 2013, está no 
Supremo. O relator é o ministro 
Edson Fachin.

Indefinida sessão sobre atos de Renan
AÇÃO POR PECULATO

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

União pode perder 
exclusividade de leis

A União poderá perder a 
exclusividade de legislar sobre 
matérias ligadas à trânsito, 
transporte, licitação e contra-
tação. Uma proposta de emenda 
à Constituição, que permite aos 
estados e ao Distrito Federal 
legislarem de forma concorrente 
sobre esses temas, foi aprovada 
nessa quarta-feira (17) pela Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado. 

Proposta por Assembleias 
Legislativas, o texto amplia 
a competência legislativa es-
tadual também para instituir 
normas sobre organização, efe-
tivos, material bélico, garan-
tias, convocação e mobilização 
das Polícias Militares e corpos 
de bombeiros Militares. Hoje, 
todas essas atribuições são de 
competência privativa da União, 
previstas pelo Artigo 22 da 
Constituição Federal.

Processos sigilosos: 
SNJ aprova mudança

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou ontem resolução que 
prevê a obrigatoriedade de abertura 
de investigação sobre vazamento de 
informações de processos que trami-
tam em segredo de Justiça, atendendo 
a pedido da Ordem dos Advogados do 
brasil (OAb) para preservar investiga-
ções em curso. De acordo com a norma, 
o juiz relator do processo que tramita 
em segredo deverá determinar imedia-
tamente a apuração do vazamento.

A resolução complementa a 
Lei 9.296/96, conhecida como Lei das 
Interceptações Telefônicas, que prevê 
prazo de até 15 dias, renovável por 
igual período, para autorização judicial 
de grampos telefônicos. Com a nova 
norma, a investigação deverá conter 
a degravação completa das conversas 
relevantes para justificar a prorrogação 
do prazo, relatório completo sobre o 
resultado das investigações e as justi-
ficativas para renovação do prazo.
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Plano global da OMS contra o
vírus zika vai custar US$ 50 mi
A estratégia visa mobilizar 
e coordenar parceiros para 
ajudar países contra o vírus 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) lançou um 
plano estratégico global no 
valor de US$ 56 milhões 
para combater a epidemia 
do vírus zika. O projeto, de-
nominado Quadro de Res-
posta Estratégica e Plano 
de Operações Conjuntas, 
deve servir para orientar 
a resposta internacional à 
propagação da infecção e 
de casos de malformação 
congênita e síndromes neu-
rológicas possivelmente as-
sociados ao zika.

A estratégia, segundo a 
OMS, visa a mobilizar e coor-
denar parceiros, especialis-
tas e recursos para ajudar os 
países a ampliar a vigilância 
em torno do vírus e de de-

sordens que possam estar 
associadas a ele; melhorar o 
controle do vetor; comunicar 
riscos de forma eficaz; elabo-
rar medidas de orientação e 
proteção; providenciar cui-
dados médicos aos afetados 
e acelerar pesquisas relacio-
nadas ao desenvolvimento 
de vacinas, técnicas de diag-
nóstico e terapias.

Dos US$ 56 milhões defi-
nidos pela organização, US$ 25 
milhões serão destinados à 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), enquanto 
US$ 31 milhões financiarão o 
trabalho de parceiros.

No dia 1º de fevereiro, 
a OMS declarou situação in-
ternacional de emergência 
em saúde pública em razão 
do aumento de casos de in-
fecção pelo vírus zika em di-
versos países e de uma pos-
sível relação da doença com 
quadros registrados de mal-
formação congênita e síndro-
mes neurológicas.

Um atentado com carro-
-bomba contra forças mili-
tares em Ancara provocou 
pelo menos 18 mortes e 
deixou 45 pessoas feridas, 
informou ontem o governa-
dor da capital turca, Mehmet 
Kiliclar. O ataque teve como 
alvo um comboio de veículos 
que transportava militares, 
disse Kiliclar, de acordo com 
informações dos canais tele-
visivos CNN-Turk e NTV.

Na sequência do aten-
tado, o primeiro-ministro 
turco, Ahmet Davutoglu, 
decidiu cancelar uma via-
gem a Bruxelas, onde par-
ticiparia nesta quinta-feira 
de encontro dos líderes da 
União Europeia para discu-
tir a crise dos refugiados.

Autoridades do gover-
no, do Exército e dos ser-
viços de informações tur-
cos reuniram-se no Palácio 
Presidencial de Ancara, na 
presença do chefe de Esta-
do, Recep Tayip Erdogan, e 
de Davutoglu, informou a 
imprensa local.

Bombeiros e ambulân-
cias foram enviados para o 
local do atentado, perto do 
quartel-general das Forças 
Armadas turcas e do Par-
lamento. A área foi isolada 
pela polícia.

A NTV disse que a ex-
plosão aconteceu perto 
de um bloco residencial 
destinado a oficiais su-
periores. O porta-voz do 
Partido da Justiça e do 
Desenvolvimento (AKP, 
no poder), Omer Celik, já 

condenou firmemente o 
ataque. “O terror atacou 
Ancara traiçoeiramente. 
Amaldiçoamos esse ata-
que”, afirmou.

Diversos jornais e te-
levisões publicaram nas 
suas páginas da internet 
fotografias de uma colu-
na de fumaça perto de um 
complexo militar no centro 
da capital da Turquia, en-
quanto testemunhas indi-
caram que a explosão pôde 
ser ouvida em diversas 
áreas da cidade.

A Turquia registra uma 
série de atentados desde o 
verão passado, atribuídos 
pelas autoridades ao grupo 
jihadista Estado Islâmico.

Os ataques com explo-
sivos a comboios de veícu-
los militares são uma das 

táticas do ilegalizado Par-
tido dos Trabalhadores do 
Curdistão (PKK). No entan-
to, a guerrilha curda tem 
atuado apenas no Sudeste 
da Turquia, e seria a pri-
meira vez que lançou um 
ataque dessa dimensão no 
coração da capital turca, 
onde há muitas instalações 
militares e oficiais.

A capital da Turquia já 
estava em alerta após dois 
homens-bomba terem cau-
sado a morte de 101 pes-
soas, em 10 de outubro, 
durante uma manifesta-
ção de ativistas pela paz 
perto da principal estação 
ferroviária de Ancara, o 
mais grave atentado ter-
rorista na história moder-
na do país e atribuído ao 
Estado Islâmico.

Paula Laboissière
Da Agência BVrasil

Foto: IHA-Associated Press-Estadão Conteúdo

A explosão do carro-bomba  em Ancara, capital da Turquia, teve como alvo um comboio de veículos que transportava militares

Explosão de carro-bomba deixa 18
mortos e 45 feridos na capital turca

 AtEntAdo tERRoRIStA

Da Agência Lusa 

O grupo farmacêuti-
co norte-americano Inovio 
Pharmaceuticals informou 
ontem que iniciará testes 
da vacina contra o vírus 
zika em humanos antes do 
fim deste ano. A decisão foi 
anunciada após testes con-
clusivos em ratos.

“Os testes pré-clínicos 
mostraram que a vacina 
sintética contra o vírus 
zika desencadeia respostas 
duradouras e imunes, de-
monstrando o potencial (…) 
para prevenir e tratar as 
infeções causadas por esse 
patógeno”, disse a Inovio 
em comunicado.

O grupo farmacêutico vai 
começar imediatamente os 
testes em macacos, para de-
pois avançar para os seres hu-
manos, antes do fim do ano.

Essa última etapa de-
verá conduzir, em seguida, a 
um pedido de colocação da 
vacina no mercado, indicou a 
Inovio, que pretende pedir às 
autoridades sanitárias uma 
análise acelerada do seu caso.

A vacina é sintética, ou 

seja, não é desenvolvida em 
um vírus vivo, mas em um 
pedaço de DNA do vírus e 
pode, por isso, ser conserva-
da sem refrigeração durante 
várias horas.

Na Bolsa de Wall Street, 
as perspetivas positivas fize-
ram subir de US$ 6,16 para 
US$ 6,98 as ações Inovio nas 
primeiras transações.

Além da Inovio, mais de 
uma dezena de grupos far-
macêuticos, como o francês 
Sanofi Pasteur e o indiano 
Bharat Biotech, trabalham 
numa vacina contra o zika, se-
gundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

Não existe, até agora, 
qualquer medicação para 
combater o vírus, suspeito de 
ter uma relação direta com 
casos de microcefalia e de es-
tar também ligado à síndrome 
neurológica de Guillain-Barré.

A OMS prevê uma propa-
gação “explosiva” do zika no 
Continente Americano, com 
entre três milhões e quatro 
milhões de casos este ano. 
(Agência Lusa).

Teste de vacina em humanos

Cidades sírias recebem 
alimentos e remédios

Após dois anos de seca, qua-
se um milhão de crianças em paí-
ses do Leste do continente Afri-
cano – África Oriental e Austral 
– sofre de “desnutrição aguda 
grave”. O alerta foi feito ontem 
pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância, Unicef.

As crianças das regiões Leste 
e sul do continente enfrentam 
uma situação de falta de alimen-
tos e de água, agravada pelo au-
mento dos preços, que força as 
famílias a pularem refeições e 
venderem os bens que têm para 
adquirir alimentos.

A “desnutrição aguda grave” 
é definida como fome extrema e 
é a principal causa de morte de 
crianças até 5 anos no mundo, 
segundo o Unicef.

Angola é um dos países que 
desperta a preocupação da ONU. 
O país tem cerca de 1,4 milhão de 

pessoas afetadas por condições 
meteorológicas extremas e cerca 
de 800 mil que necessitam de aju-
da alimentar, a maioria nas pro-
víncias mais áridas, ao sul do país.

A agência da ONU apelou 
hoje para aportes financeiros a 
fundos humanitários de emer-
gência em sete países, sendo os 
principais de $ 78 milhões de eu-
ros para a Etiópia; $ 23,3 milhões 
de euros para a Angola; e $ 13,4 
milhões de euros para a somália.

“O fenômeno meteorológico 
El Niño vai diminuir, mas o cus-
to para as crianças – muitas das 
quais já lutavam para sobreviver 
– será sentido durante anos”, dis-
se a diretora regional da Unicef, 
Leila Gharagozloo-Pakkala, cita-
da pela agência France Presse.

“Os governos respondem 
com os recursos disponíveis, mas 
esta é uma situação sem prece-
dente. A sobrevivência das crian-
ças depende de ações a serem to-

madas hoje”, acrescentou.
Lesoto, Zimbabue e a maior 

parte da África do sul declara-
ram emergência por causa da 
seca.

Na Etiópia, o número de pes-
soas que precisam de ajuda ali-
mentar deve aumentar este ano 
de 10 milhões para 18 milhões, 
e no Malaui a situação é a mais 
grave dos últimos nove anos: 2,8 
milhões de pessoas, o equivalen-
te a mais de 15% da população, 
estão em risco de desnutrição 
aguda grave.

“As estatísticas são impres-
sionantes”, disse Megan Gilgan, 
consultora do Unicef. “A situa-
ção deve agravar-se ao longo 
deste ano e em 2017”.

O Programa Alimentar Mun-
dial (PAM) já tinha alertado em 
janeiro que 14 milhões de pes-
soas podem ficar sem comida su-
ficiente este ano nestas regiões 
da África.

Nutrição afeta 1 milhão de crianças
ContInEntE AFRICAno

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Os primeiros cami-
nhões de ajuda humani-
tária entraram ontem na 
cidade sitiada de Muada-
miya al-Sham, a sudoeste 
da capital síria de Damasco. 
A informação foi  divulgada 
pelo Observatório Sírio dos 
Direitos Humanos.

De acordo com a orga-
nização não governamental, 
o comboio de ajuda humani-
tária, composto por dezenas 
de veículos, transportava 
alimentos e outros bens es-
senciais para as cidades si-
tiadas de Al Zabadani e de 
Madaya, nos subúrbios de 
Damasco, e também para 
Fua e Kefraya, na província 
de Idleb, no norte da Síria.

As cidades de Muada-
miya al-Sham, Madaya e Al 
Zabadani estão cercadas 
pelas forças do regime do 
presidente sírio, Bashar al-
-Assad, e pelos seus aliados; 
enquanto Fua e Kefraya, de 

maioria xiita, estão sitiadas 
pela Frente Al-Nusra, ramo 
sírio da Al-Qaida, e por ou-
tras facções armadas de 
oposição.

Antes da entrada da 
ajuda humanitária, uma de-
legação do Crescente Ver-
melho Árabe Sírio (SARC), 
organização que trabalha 
com a Cruz Vermelha Inter-
nacional, entrou ontem em 
Madaya com uma clínica 
móvel para avaliar os casos 
de doentes que precisam 
de ser transportados para 
hospitais fora da cidade.

Na terça-feira (16), o 
porta-voz das Nações Uni-
das, Farhan Haq, informou 
que o governo sírio auto-
rizou a Organização das 
Nações Unidas (ONU) a 
enviar ajuda humanitária 
para estas localidades si-
tiadas e também para as 
zonas de Kafr Batna, nos 
arredores de Damasco, e 
de Deir al-Zur, no nordeste 
do país.
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CSP empresta Senegal 
para o Mirassol do 
Estado de São Paulo

SELETIVA NO JUDô

Formando a seleção paraibana
Escolhidos representarão 
o Estado no Campeonato 
Brasileiro no mês de abril Câmara fixa regras 

para treinadores

Messi marca o gol 
10 mil do Barcelona

Goiás impede que 
juiz apite seus jogos

A Comissão do Esporte da Câmara 
dos Deputados aprovou proposta que fixa 
regras de trabalho para treinadores e atletas 
profissionais de futebol. Entre as várias 
medidas previstas, o texto permite que 
atletas atuem como técnicos, determina que 
os contratos de treinador durem pelo menos 
seis meses, estipula indenização em caso de 
demissão antecipada e regulamenta férias. 
As ações estão previstas no substitutivo 
apresentado pelo deputado Evandro Roman 
(PSD-PR) ao Projeto de Lei 7560/14.

Lionel Messi atingiu duas marcas 
históricas na carreira em um intervalo de seis 
minutos  ontem, na vitória do Barcelona sobre 
o Sporting Gijón, fora de casa, por 3 a 1. O 
argentino abriu o placar e chegou ao seu 300º 
gol no Campeonato Espanhol, e pouco depois 
fez o gol de número 10.000 da história do 
Barça. Suárez marcou o último gol dos catalães, 
enquanto Castro descontou para os donos da 
casa. O resultado deixou o Barcelona com 60 
pontos, na liderança isolado, contra 54 pontos 
do Atlético de Madri e 53 do Real Madrid. 

Descontente com a atuação do 
árbitro Wilton Pereira Sampaio, comumente 
selecionado para jogos da Série A do 
Brasileiro, no clássico contra o Atlético-GO, no 
último domingo, a diretoria do Goiás enviou 
um ofício à Federação Goiana de Futebol na 
última terça-feira para tentar impedir que 
o juiz apite jogos da equipe no Estadual. A 
Federação Goiana admitiu que avalia o caso 
e deve divulgar um parecer sobre a relação 
entre Wilton Pereira Sampaio e o Goiás, time 
filiado à entidade.

Curtas

Com câncer, atleta 
foca as Olimpíadas

A nadadora holandesa Inge Dekker, 
medalhista de ouro, prata e bronze nos 
últimos três Jogos Olímpicos no revezamento 
4 x 100 nado livre, foi diagnosticada com 
câncer de colo do útero. A notícia foi divulgada 
no site oficial da Confederação Holandesa de 
Natação. A nota divulgada explica que o foco 
da atleta no momento é em seu tratamento, 
mas que, apesar disso, a sua participação nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro não está 
descartada. A atleta, porém, diz que pretende 
disputar os Jogos Olimpícos do Rio de Janeiro 
e quer voltar a fazer história.

Dekker que ir às Olimpíadas

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Judocas das mais variadas idades estarão participando de seletiva, visando integrar a equipe paraibana que buscará pódio no brasileiro

Paraibanos continuam brilhando na temporada, e até domingo miram o pódio em mais uma edição do Circuito brasileiro de Vôlei de Praia

 A seletiva estadual que 
vai escolher os 100 atletas 
(ambos os sexos) para o Cam-
peonato Brasileiro de Judô 
- Região 2 - que acontecerá 
nos dias 2 e 3 de abril - será a 
primeira atração da Federa-
ção Paraibana da modalida-
de na temporada. A disputa 
em todas as categorias acon-
tecerá no dia 5 de março, a 
partir das 10h, no Ginásio do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê). Só poderão 
participar da seletiva atletas 
filiados ou vinculados à en-
tidade paraibana. O objetivo 
é formar a delegação que vai 
representar a Paraíba no de-
safio em solo potiguar.

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Judô 
(FPJ), Adjailson Fernandes, 
a expectativa é a melhor 
possível em contar  com um 
grande número de partici-
pantes de todas as partes do 
Estado. Segundo ele, será o 
primeiro grande evento da 
entidade, entre outros que 
estão programados para este 
ano. “Começar a temporada 
com uma seletiva importan-
te para escolher os melhores 
do esporte paraibano é sen-
sacional. Queremos levar um 

grupo forte para fazer bonito 
no Brasileiro que ocorrerá 
no Rio Grande do Norte”, ob-
servou. Ele frisou que depois 
da seletiva será a vez do Es-
tadual, que terá início no mês 
de abril, com promessa de 
uma grande disputa.

“Queremos fazer uma 
competição de alto nível que 
motive os participantes de 
todos os níveis. O judô pa-

raibano sempre fez bonito 
nas disputas e não será desta 
vez que iremos decepcionar, 
mas brigar por pódios”, fri-
sou. Uma das participantes 
da seletiva, Valesca Silva dos 
Santos, disse que parou de 
treinar alguns dias, em vir-
tude do Carnaval, mas que  
aproveitará o período que 
resta para ficar pronta para 
o desafio. “Vou treinar duro 

para conseguir uma das va-
gas e garantir presença na 
delegação que vai ao Brasi-
leiro. Acredito que será uma 
disputa bastante acirrada, 
onde todos querem partici-
par”, comentou Valuska.

Outra novidade para os 
amantes do esporte será o 
lançamento do novo site da 
entidade, que deve aconte-
cer possivelmente em abril. 

Uma forma dos interessa-
dos conhecerem os atletas, 
professores e técnicos filia-
dos ou vinculados, o que a 
federação vem fazendo e o 
que fará nos próximos me-
ses. “Todos conhecerão o 
esporte paraibano dentro 
e fora das competições, os 
atletas e o que vamos fazer 
durante a temporada”, co-
mentou Adjanilson.

A dupla Álvaro Filho e 
Vitor Felipe viaja hoje, às 9h, 
com destino a Natal-RN, para 
participar da segunda etapa 
do Circuito Brasileiro de Vô-
lei de Praia, que acontecerá 
de amanhã a domingo (21), 
na Praia do Forte, na capital. 
Após a etapa de Natal, será a 
vez de Fortaleza-CE (de 21 a 
24 de abril). A expectativa é 
com relação ao SuperPraia, 
que ocorrerá na Praia do 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, no período de 5 a 8 de 

maio. Os paraibanos buscam 
fazer uma melhor apresenta-
ção para brigar pelo título no 
desafio potiguar. Durante o 
período de Carnaval a dupla 
intensificou os treinos com 
o treinador Ernesto Vogado 
nas areias do Cabo Branco.

De acordo com Vitor 
Felipe a expectativa é que 
o ritmo volte o mais rápido 
possível, acabando a fase 
de entrosamento entre os 
paraibanos. Na opinião do 
parceiro de Álvaro, os trei-

nos intensivos que realiza-
ram durante o período de 
momo foram fundamentais 
para uma melhor apresen-
tação. “Tentaremos corrigir 
os erros que aconteceram 
na última etapa e brigar pelo 
pódio. Estamos mais motiva-
dos e apostando que faremos 
uma melhor apresentação”, 
observou Vitor.

Considerado o “canga-
ceiro” do esporte nordesti-
no, Álvaro Filho vai a Natal 
com um novo astral para en-

carar mais outra etapa com-
plicada. Da mesma opinião 
do parceiro, Alvinho, reco-
nhece que a dupla ainda não 
está 100%, mas que pode 
melhorar a cada etapa. “A 
sequencia dos jogos será im-
portante para que possamos 
voltar a realizar boas parti-
das e brigar por títulos. Es-
tou mais confiante e otimis-
ta que a etapa de Natal pode 
ser o início de uma nova era 
para os paraibanos no vôlei 
de praia”, avaliou Alvinho.

Álvaro e Vitor disputam em Natal 
etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei

NA PRAIA DO FORTE

Atletas da Apace 
convocados para 
torneio na China 
com a seleção

Três atletas paraibanos 
foram convocados para de-
fender a Seleção Brasileira de 
Futebol de 5 para Cegos, que 
participará do Torneio Interna-
tional Blind Football Training 
Camp, no período de 10 a 21 
de março, em Fuzhou, na Chi-
na. Estão confirmados Milton 
Ferreira da Silva, Marcos José e 
Severino Gabriel, todos da As-
sociação Paraibana de Cegos 
(Apace/PB). Além do trio, o 
treinador Fábio Luiz Ribeiro, 
também é paraibano. Ele re-
lacionou ainda para o grupo: 
Luan de Lacerda (Agafuc-RS); 
Cassio Lopes (ICB-BA); Gled-
son da Paixão (ICB-BA); Tiago 
da Silva (APADV-SP); Jeferson 
da Conceição (ICB-BA); João 
Batista (AMC-MT) e Raimun-
do Nonato (ADVP-PE).

A competição faz par-
te da preparação da seleção 
para os Jogos Paralímpicos do 
Rio/2016, que acontecerão 
de 7 a 18 de setembro. Seve-
rino Gabriel, mais conhecido 
como Bill, é uma das novida-
des na convocação. Ele ficou 
fora do Mundial de 2014 e 
dos Jogos Parapan-America-
nos de Toronto, em 2015. Mas 
as suas boas atuações nas 
competições nacionais e re-
gionais da temporada passa-
da lhe renderam o retorno ao 
selecionado nacional. “Ainda 
estou vibrando com a chance 
de voltar à seleção para ten-
tar participar do desafio no 
Rio de Janeiro. Irei aproveitar 
o máximo o torneio e fazer o 
melhor pelo Brasil”, frisou.

FOTOS: Divulgação
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Brasil terá 14 judocas na disputa 
do Grand Prix de Dusseldorf
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Érika Miranda é uma das 
esperanças de medalha
do torneio na Alemanha

Gostei da decisão tomada 
pela diretoria do Treze em 
não aceitar a antecipação do 
clássico com o Campinense 
de domingo para sábado 
desta semana. Realmente 
não tem sentido algum tirar o 
jogo mais badalado do fute-
bol paraibano de um domingo. 
Os dois clubes sabem que é 
o momento de se ganhar um 
dirnheiro extra e até defendem os confrontos em 
maior número no Campeonato. É a chance de até 
pagar uma folha de salários. Como não cedeu aos 
caprichos da Esporte Interativo, o Galo fez bonito 
ao manter o clássico no dia tradicional. Que a TV 
transmita o jogo.

Parabéns ao Treze

Vistorias precisam
ser antecipadas

Com a liberação do Almeidão e entrega dos laudos 
também do Amigão e Perpetão acredito que não tere-
mos mais problemas este ano com os nossos principais 
estádios, tão bem cuidados pelo Governo do Estado, 
depois de grandes investimentos Os novos laudos, 
inclusive, já encaminhados a CBF, tem prazo de validade 
até fevereiro de 2017 e seria interessante que a Comis-
são de Prevenção e Combate a Violência nos Estádios 
já traçasse um cronograma de vistorias já visando a 
temporada de 2017.  

Já conversei sobre o assunto com o Dr. Valberto 
Lira na última reunião no Ministério Público, ideia que 
acho interessante, mas precisa ser oficializada. O ideal 
seria realizar as novas vistorias para emissão de todos 
os laudos em novembro deste ano. Acaba com essa 
confusão de quem pediu ou deixou de pedir. A Comissão 
fica na obrigatoriedade, de acordo com o seu cronogra-
ma a ser estabelecido, para realizar as inspeções inde-
pendente das solicitações da FPF ou clubes.

O mais importante é respeitar o torcedor que se 
viu um grande idiota no fim de semana. E aproveito a 
oportunidade para sugerir, também aos órgãos compe-
tentes, providências para a liberação do Teixeirão que, 
mesmo vistoriado, não se tem notícia de sua liberação. 
Santa Rita está sendo prejudicada por não sediar jogos 
do Campeonato Paraibano que foram realizados no ano 
passado até em condições inferiores de uso do está-
dio. Ainda não estive por lá, mas as informações são de 
melhorias.

O caso do Marizão, pelo visto, se refere ao gramado 
e tenho certeza que as providências para a sua melho-
ria estão sendo feitas. Que a bola continue rolando no 
Campeonato Paraibano que está tão bem disputado e 
as competições nacionais como a Copa do Nordeste 
e depois venham a Copa do Brasil e Campeonato Bra-
sileiro. A Paraíba tem estádios de excelente qualidade. 
Chega de interdição no momento impróprio.

O comportamento da imprensa esportiva paraibana nos 
jogos da Copa do Nordeste é digno de elogios, não crian-
do nenhum problema seja no credenciamento ou acesso 
ao gramado nos dias de jogos. Fui testemunha ocular.

Agradecimento

O técnico Marcelo Vilar, do 
Treze, marcou presença no 
jogo do Campinense contra 
o Imperatriz, terça-feira 
passada no Almeidão. Ele 
veio fazer suas anotações já 
para o clássico de domingo. 

Espião

A CBF já está recebendo 
pedidos de credenciamento 
para os jogos Campinense x 
Salgueiro, no Amigão, no dia 
25 deste mês; e Botafogo 
x Fortaleza, no Almeidão, 
previsto para 2 de março.

Credenciamento

O volante Senegal ganhou a sua oportunidade depois 
da excelente Copa São Paulo que fez pelo CSP no mês 
passado. Esse garoto tem futuro, assim como o volante 
Matheus Guará que deve seguir nos próximos dias para 
o Atlético do Paraná. Os dois são frutos do excelente 
trabalho desenvolvido pelo Tigre dos Funcionários.

Senegal

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Depois de conquistar 
sete medalhas nos Abertos 
Europeus de Roma e Ober-
wart, a seleção brasileira de 
judô segue para a Alemanha 
para disputar o Grand Prix 
de Dusseldorf. A equipe con-
tará com um total de 14 atle-
tas no torneio, com destaque 
para Érika Miranda. Eleita a 
melhor judoca de 2015 pelo 
Comitê Olímpico brasileiro 
(COb), ela fará sua estreia na 
temporada 2016.

“Minha primeira compe-
tição no ano com certeza dá 
uma ansiedade maior. Dus-
seldorf sempre foi forte e, 
neste ano, não será diferente. 
Até os Jogos Olímpicos não 
haverá competição fácil e to-
das servirão de termômetro. 
Tem muita menina que ainda 
não está na zona de ranquea-
mento olímpico e vai tentar 
entrar, além das que estão 
em cima e tentarão se man-
ter. Apesar da ansiedade, 
as minhas expectativas são 
as melhores, porque treinei 

bem e me sinto preparada 
para lutar”, comentou Érika, 
da categoria 52kg.

Além dela, a equipe fe-
minina contará ainda com 
Nathália brígida (48kg), Ra-
faela silva (57kg), Mariana 
silva (63kg), Ketleyn Qua-
dros (63kg), Maria Portela 
(70kg) e Maria suelen Althe-

man (+78kg). Entre os ho-
mens, competem na Alema-
nha Eric Takabatake (60kg), 
Charles Chibana (66kg), 
Marcelo Contini (73kg), 
Leandro Guilheiro (81kg), 
Tiago Camilo (90kg), Rafael 
buzacarini (100kg) e Rafael 
silva (+100kg).

Na última edição do 

Grand Prix de Dusseldorf, o 
Brasil ficou em quarto lugar 
geral com uma medalha de 
ouro, conquistada por Ra-
faela silva, e um bronze, de 
Phelipe Pelim. será o sexto 
torneio do brasil na tempo-
rada. O País soma 18 pódios 
até agora, sendo quatro ou-
ros, três pratas e 11 bronzes.

Érika Miranda (D) vai disputar a sua primeira competição internacional e diz que está muito ansiosa

Duas brasileiras disputam Copa do Mundo
A Copa do Mundo de Gi-

nástica Artística de baku, no 
Azerbaijão, abre a tempora-
da de etapas da competição 
em 2016. Pelo brasil, duas 
atletas da seleção feminina 
estarão no torneio. Danie-
le Hypolito e Flávia saraiva, 
em preparação para o even-
to-teste, que dará vagas por 
equipe para os Jogos Olímpi-
cos, entram em cena a partir 
de amanhã, na National Gym-
nastics Arena. Rebeca Andra-
de, que a princípio voltaria 
às competições já em baku, 
foi poupada pela comissão 
técnica. As qualificatórias 
seguem no sábado (20) e as 
finais por aparelhos serão no 
domingo (21).

Enquanto Daniele se 
apresenta nas barras assimé-
tricas, trave e, possivelmen-
te, no salto, Flávia faz barras 
assimétricas, trave e também 
a estreia da nova coreografia 
de solo. "A coreografia faz re-
ferência ao Charleston, é um 
rock dos anos 60, mas com 
batidas modernas. Está bem 
diferente da série anterior, 
com um estilo russo e um 

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Tiago Splitter vai ficar fora da Rio 2016
Uma lesão no qua-

dril deve tirar o pivô Tiago 
splitter dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016. O atleta do 
Atlanta Hawks, da NbA (liga 
norte-americana de bas-
quete), passará por uma 
cirurgia ainda em fevereiro 
para corrigir o problema. O 
tempo estimado de recupe-
ração é de oito meses.

splitter participou dos 
Jogos de Londres pela sele-
ção brasileira. Em seis par-
tidas, o pivô teve médias de 
10,8 pontos, 5,3 rebotes e 1,7 
assistências. Naquela oca-
sião, o brasil foi eliminado 
nas quartas de final pela Ar-
gentina: 82 x 77.

“Estou com dores no 
quadril, é uma coisa que vem 
incomodando já faz uns dias, 
mais que dias, uns meses na 
verdade. A gente está tentan-
do levar o quanto pode, não é 
uma situação fácil, chegou a 
um ponto que tive que parar, 
tive que cuidar disso e agora 
a gente está tratando. Eu pa-
rei porque a dor não estava 
mais suportável, mas eu jo-
guei boa parte da temporada 
com dor”, contou Tiago split-
ter à EsPN.

Além do brasil estão 
classificados na Rio 2016 os 
EUA, Austrália, Nigéria, Ve-
nezuela, Argentina, Espanha, 
Lituânia e China.

BASQUETE

pouco mais lenta. Essa é mais 
rápida e foi especialmente 
feita para a Flávia. Espera-
mos que ela consiga se sair 
tão bem nesse ritmo dife-
rente", contou o técnico Ale-
xandre Carvalho. A novidade 
foi montada pelo coreógrafo 
Rhony Ferreira, o mesmo que 

fez a série 'brasileirinho', de 
Daiane dos santos.

A etapa será uma parte 
importante da preparação 
das atletas para o evento-tes-
te, de 16 a 20 de abril. "Por 
ser um ano olímpico, acredi-
to que as etapas de Copa do 
Mundo devem estar mais for-

tes", completou Alexandre. 
Para esta edição, estão inscri-
tos cerca de 70 ginastas, da 
Alemanha, Áustria, Azerbai-
jão, bélgica, Canadá, Croácia, 
Eslovênia, Espanha, Hungria, 
Irã, Israel, Japão, Letônia, No-
ruega, suécia, Turquia, Ucrâ-
nia e Uzbequistão.

Daniele Hypolito 
vai se apresentar 

nas barras 
assimétricas

O jogador do Atlanta Hawks sofre com uma lesão no quadril

FOTOS: COB/Divulgação



Título engorda conta bancária
CLUBES NA LiBErtAdorES
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Em média, o lucro chega
a R$ 50 milhões após a 
conquista do torneio

FotoS: Reprodução

Apesar de os clubes 
brasileiros frequentemente 
reclamarem das premiações 
pagas pela Conmebol, dispu-
tar (e vencer) a Copa Liberta-
dores segue significando um 
belo reforço no cofre ao final 
da temporada. Desde que os 
times começaram a divulgar 
seus balanços ao público, no 
início da década passada, fi-
cou provado que um ano com 
título de Libertadores vale, 
na média, pelo menos R$ 50 
milhões adicionais na conta 
bancária.

Quem mais teve suas 
receitas ampliadas pelo tí-
tulo continental foi o San-
tos. Entre 2010 e 2011, ano 
em que levantou o tri da 
Libertadores, o "Peixe" viu 
sua receita crescer de R$ 
117 milhões para R$ 189 
milhões, um acréscimo de 
R$ 72 milhões.

Já quem viu sua recei-
ta chegar a um valor nunca 
antes visto foi o Corinthians: 

entre 2011 e 2012, quando 
sagrou-se campeão sul-a-
mericano pela primeira vez, 
o clube do Parque São Jorge 
viu a receita aumentar de R$ 
290 milhões para incríveis 
R$ 358 milhões.

Já quem menos teve o 
cofre reforçado foi o Inter, em 
seu segundo título da Liber-
tadores. Entre 2009 e 2010, 
ano do bi, a receita cresceu 
"apenas" R$ 12 milhões: de 
R$ 167 milhões para R$ 179 
milhões.

Após muitos protes-
tos dos clubes, a Conmebol 
anunciou para esse ano a 
ampliação dos valores das 
premiações. Para cada par-
tida em casa, uma equipe re-
cebe atualmente US$ 600 mil 
(R$ 2,43 milhões).

Como cada clube dispu-
ta três duelos em casa, o total 
ficará em US$ 1,8 milhão de 
dólares, ou R$ 7,128 milhões. 
Assim, o campeão continen-
tal poderá ganhar US$ 7,75 
milhões (R$ 30,7 milhões, se 
iniciou o torneio nos grupos) 
ou US$ 8,15 milhões (R$ 32,3 
milhões, caso tenha começa-

do na primeira fase, como o 
São Paulo).

Além dos bônus, entram 
na conta as gordas bilhete-
rias das partidas de Liberta-
dores, sempre com ingres-
sos mais caros e certeza de 
casa cheia. A diferença é que, 
como alguns clubes contam 
agora com arenas moder-
nas, como Palmeiras e Co-

rinthians, os valores podem 
explodir ainda mais.

Outro fator que ajuda a 
faturar mais é a participação 
no Mundial de Clubes, con-
sequência do título sul-ame-
ricano. A Fifa paga prêmios 
entre US$ 500 mil (para o 7º 
colocado) e US$ 5 milhões 
(para o campeão) aos parti-
cipantes.

Ganhos
São Paulo
2004:  ..........................R$ 84 milhões

2005:  ....................... R$ 114 milhões

Saldo:  .......................+ R$ 30 milhões

Internacional
2005:  ..........................R$ 50 milhões

2006:  ....................... R$ 109 milhões

Saldo:  .......................+ R$ 59 milhões

Internacional
2009:  ....................... R$ 167 milhões

2010:  ....................... R$ 179 milhões

Saldo:  ....................... +R$ 12 milhões

Santos
2010:  ....................... R$ 117 milhões

2011:  ....................... R$ 189 milhões

Saldo:  .......................+ R$ 72 milhões

Corinthians
2011:  ....................... R$ 290 milhões

2012:  ....................... R$ 358 milhões

Saldo:  .......................+ R$ 68 milhões

Atlético-MG
2012:  ....................... R$ 163 milhões

2013:  ....................... R$ 228 milhões

Saldo:  .......................+ R$ 65 milhões

O Atlético Mineiro que conquistou títulos em 2012 e 2013 da Taça Libertadores teve um ganho de R$ 65 milhões entre as temporadas. Quem mais lucrou até gora foi o Santos com receita de R$ 117 mi

A Conmebol defi-
niu a divisão das sele-
ções para o sorteio da 
Copa América Cente-
nário. O Brasil ficará 
no pote 1 ao lado de 
Estados Unidos, Mé-
xico e Argentina. Por 
conta disso, o time co-
mandado por Dunga 
poderá enfrentar na 
fase de grupos do tor-
neio, que será disputa-
do entre os dias 3 e 26 
de junho, na Terra do 
Tio Sam, o Chile, atual 
campeão da competi-
ção ou o Uruguai de 
Luis Suárez.

Os chilenos e uru-
guaios foram alocados 
no pote 2 ao lado de 

Equador e Colômbia. 
O sorteio dos grupos 
do torneio acontecerá 
no próximo domingo. 
As outras seleções es-
tão nos potes 3 (Costa 
Rica, Haiti, Jamaica e 
Panamá) e 4 (Bolívia, 
Paraguai, Peru e Ve-
nezuela).

Antes da Copa 
América, porém, o 
Brasil terá dois com-
promissos pelas elimi-
natórias da Copa do 
Mundo. No dia 25 de 
março, o rival será o 
Uruguai, em Recife. 
Quatro dias depois, a 
equipe de Dunga vai 
enfrentar o Paraguai, 
em Assunção. 

O Comitê de Ética 
da Fifa, presidido por 
Jack Kariko, anunciou 
ontem uma punição a 
Franz Beckenbauer. O 
alemão foi advertido e 
multado em 7 mil fran-
cos suíços (R$ 28,5 mil) 
pela entidade máxima 
do futebol mundial por 
conta de investigações 
a respeito das eleições 
para sedes das Copas 
do Mundo de 2018 e 
2022, vencidas respec-
tivamente por Rússia e 
Qatar.

Segundo comuni-
cado oficial, a decisão 
foi tomada “com base 
em averiguações con-
duzidas pela chefe de 
investigações, Vanessa 
Allard, integrante da 

câmara investigatória 
do Comitê de Ética”.

Em junho de 2014, 
Beckenbauer havia sido 
banido da Fifa por 90 
dias, acusado de não 
cooperar com a investi-
gação da entidade a res-
peito das eleições para 
sede das próximas duas 
Copas do Mundo. O 
alemão protestou, mas 
posteriormente aceitou 
fornecer informações.

A Fifa alega, porém, 
que Beckenbauer não 
cooperou de fato com 
a investigação do Comi-
tê de Ética, “apesar de 
repetidas requisiões por 
sua assistência”. A puni-
ção não tem nada a ver 
com a  organização da 
Copa de 2006.

Conmebol define potes 
para sorteio de grupos

Comitê da Fifa decide 
punir Franz Beckenbauer

COPA DO CENTENÁRIO

FALTA DE COOPERAÇÃO

Neymar pode não jogar as Olimpíadas
Embora não tenha tanto 

prestígio na Europa e envol-
va, em sua maioria, jogado-
res com menos de 23 anos, o 
torneio de futebol dos Jogos 
Olímpicos é quase uma ob-
sessão para a Seleção Brasi-
leira. Em 2016, jogando em 
casa, o time de Dunga tem 
uma chance especial de bus-
car o inédito ouro, mas pode 
acabar desfalcado de seu 
melhor jogador: Neymar.

Ao lado de Alisson e 
Miranda, o atacante do Bar-
celona é um dos três nomes 
com mais de 23 anos que a 
comissão técnica brasileira 
pretende convocar. O UOL 
Esporte apurou, entretanto, 
que o clube catalão não tem 
intenção de liberar Neymar 
para a disputa da Olimpíada, 
e, caso o faça, colocará uma 
série de exigências.

Dependendo de como 
terminar a temporada, 
Neymar nas Olímpiadas po-
derá desfalcar o Barça em 
duas finais: a Supercopa da 
Europa (disputa entre os 
campeões da Liga dos Cam-
peões e da Liga Europa) e a 
Supercopa da Espanha (dis-
puta entre os campeões do 
Campeonato Espanhol e da 

VETO DO BARCELONA

Copa do Rei). Líder do Espa-
nhol, finalista da Copa do Rei 
e na disputa da fase final da 
Liga dos Campeões, o clube 
da Catalunha tem chances de 
levar os três títulos.

No ano passado, a Se-
leção Brasileira contribuiu 
para a ausência de Neymar 
na Supercopa: por ter dis-
putado a Copa América, o 
brasileiro recebeu um mês 
de férias, e contraiu amig-
dalite. Acabou fora dos dois 
confrontos contra o Athletic 
Bilbao, e viu o Barcelona cair 
e deixar o clube basco com o 
título. A situação gerou mal 

estar e irritação na diretoria 
catalã.

Mesmo caso acabasse 
liberando o jogador – um 
cenário bem improvável - o 
Barcelona faria uma série de 
exigências, que passam por 
pagamento de salário duran-
te a disputa e um seguro mi-
lionário para caso de alguma 
lesão.

Pessoas próximas a 
Neymar garantem que ele 
quer jogar os Jogos Olímpi-
cos, mas não baterá de fren-
te com o Barcelona caso seja 
impedido. O discurso oficial 
no clube espanhol é de que 

isso será discutido com a CBF 
perto da disputa dos jogos.

Oficialmente, a CBF não 
admite que pretende con-
vocar Neymar como um dos 
atletas acima de 23 anos para 
a disputa no Rio de Janeiro.

A entidade também afir-
ma que ainda não foi comu-
nicada pelo Barcelona so-
bre a exigência de seguro e 
pagamento de salários, mas 
sabe que a competição não 
faz parte do calendário Fifa e 
das limitações que isso pode 
significar. Por isso, tem mo-
nitorado de perto o caso de 
Neymar.

Neymar está entre os três jogadores acima de 23 anos que serão chamados pelo técnico Dunga

Beckenbauer 
foi multado 
em R$ 28,5 mil 
pela Fifa
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Preocupação na Raposa 
é com o clássico contra 
o Treze no domingo

Atenções voltadas para o rival
CAMPINENSE

Foto: Paraíbapress/Divulgação

O Campinense começa 
agora a pensar no primei-
ro Clássico dos Maiorais de 
2016, programado para o 
próximo domingo, no Ami-
gão, em Campina Grande. O 
clube chega no clássico con-
tra o maior rival, numa situa-
ção privilegiada. É o líder do 
Grupo A da Copa do Nordes-
te, após vencer o Imperatriz, 
na última terça-feira em João 
Pessoa, e também estar na 
liderança de todo o Campeo-
nato Paraibano, com 3 vitó-
rias e um empate.

O elenco se reapresen-
tou ontem à tarde, depois da 
vitória sobre o Imperatriz. A 
prioridade agora é dar um 
descanso aos jogadores, e é 
possível até que alguns se-
jam poupados do jogo de 
domingo, devido a maratona 
desgastante que o clube vem 
fazendo nos últimos dias, 
com jogos e viagens segui-
dos. A Raposa foi ao Sertão 
enfrentar o Atlético, retor-
nou a Campina Grande, e 
viajou para Natal, para enca-
rar o ABC, outra vez voltou a 
Campina Grande, de onde se-
guiu para João Pessoa, para 
enfrentar o Imperatriz. 

Já é notório o desgaste 
de alguns jogadores. No se-
gundo tempo contra o Impe-
ratriz, alguns atletas estavam 
visivelmente exaustos, e por 
pouco não tropeçaram no 

time do Maranhão. Jogado-
res como Adalgísio Pitybull, 
Gil Bala e Filipe Ramon, que 
vêm entrando bem no decor-
rer das partidas, podem ser 
escalados de primeira para 
encarar o Galo.

Para todos no elenco e na 
comissão técnica, uma vitória 
sobre o Treze seria como ga-
nhar um campeonato a parte, 
tamanha a rivalidade entre os 
dois clubes. Do ano passado 
pra cá, a Raposa tem levado 
a melhor sobre o Galo. No 
Campeonato Paraibano do 
ano passado, as duas equipes 
se enfrentaram quatro vezes, 
com dois empates na primei-
ra fase (2 a 2 e 1 a 1) e duas 
vitórias do Rubro-Negro, na 
fase final ( 3 a 1 e 2 a 0). Este 
último jogo foi em 13 de ju-
nho do ano passado.

Após o jogo contra o 
Treze, o Campinense voltará 
a atuar pela Copa Nordes-
te, na quinta-feira dia 25 de 
fevereiro, contra o Salguei-
ro, no Amigão, em Campina 
Grande.

O Treze, ao contrário do 
Campinense, não está atra-
vessando uma grande fase. 
Com um time todo novo, a 
equipe se ressente de um 
melhor entrosamento. O téc-
nico Marcelo Vilar ainda está 
arrumando a casa, ao con-
trário do Campinense, que já 
vem com a base do ano pas-
sado.

Acreditando que em 
clássico não existe favoritos, 
o Galo promete botar água 
no chopp do Campinense, e 
desbancar o favoritismo ru-
bro-negro neste momento.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense encontrou muita dificuldade para vencer o Imperatriz, do Maranhão, no Almeidão na última terça-feira pelo placar de 2 a 1

O atleta Senegal, do 
Centro Sportivo Paraibano, 
viajou ontem para São Pau-
lo, onde vai passar um ano 
no Mirassol paulista. Ele foi 
por empréstimo, e fará parte 
da equipe Sub-20 do clube. É 
mais uma promessa do clube 
que mais revela craques no 
futebol paraibano. O jogador 
esteve com o CSP na última 
Copa São Paulo, e o seu fu-
tebol chamou a atenção de 
vários clubes e empresários. 
Ele vinha já participando do 
profissional no Tigre, mas 
apenas como opção, no ban-
co de reservas.

Enquanto isso, o técnico 
Tazinho segue preparando 
o time, durante a folga no 
Campeonato Paraibano. O 

Tigre volta a jogar no próxi-
mo domingo, às 16 horas, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, contra o Santa Cruz 
de Santa Rita. Depois de um 
empate em 2 a 2 com o Sou-
sa, no Sertão, o clube segue 
na vice liderança do Grupo 
B, com 7 pontos, 1 apenas a 
menos do que o líder Bota-
fogo. 

Tazinho promete um 
time mais ofensivo contra o 
Santa Cruz. Ele já deixou es-
capar que haverá mudanças 
na escalação da equipe, em 
relação ao time que enfren-
tou o Sousa, mas mantém o 
mistério.  Ele deve definir o 
time titular para domingo, 
no coletivo apronto de ama-
nhã à tarde.

CSP cede Senegal para 
jogar no futebol paulista

EMPRÉSTIMO

O volante Senegal vai passar um ano na equipe do Mirassol-SP

Enquanto o Botafogo se des-
gasta com viagens e jogos na 
Copa do Nordeste, o Auto Espor-
te aproveita a folga para corrigir 
os erros apresentados nos quatro 
primeiros jogos do Campeonato 
Paraibano, e  ao mesmo tempo, 
entrosar os novos contratados do 
clube. Tudo isso, visando o clássico 
do próximo sábado, contra o Bo-
tafogo. Em caso de vitória, o Clu-
be do Povo dará um grande salto 
em busca da classificação.

Entre os jogadores que fazem 
parte hoje do elenco, o zagueiro 
Júlio é o único que já disputou um 
Botauto, e sabe da importância 
da partida. "É um jogo cercado de 
grande expectativa. Há uma moti-
vação especial para os jogadores 
e torcedores. O Botafogo é uma 
grande equipe, nosso maior rival, 
e um dos favoritos a conquistar o 
título. Se vencermos, daremos um 
passo muito importante rumo a 
classificação, e uma grande ale-

Índio corrige erros já pensando no Botafogo
AUTO ESPORTE

gria ao nosso torcedor", disse o 
zagueiro.

Um dos novatos mais anima-
dos do grupo é o meio campo 
Baco, que espera com expectati-
va o clássico de sábado. "Tivemos 
aí uma semana para trabalhar 
pesado, e focar nos erros come-
tidos para chegar no Botauto 
com tudo. Eu espero que a tor-
cida compareça e nos ajude a 
conseguir um resultado positivo 
no clássico, para alcançar a nossa 
classificação", disse o meia.

Ontem, o time treinou a par-
te física pela manhã, e à tarde, 
houve um treino técnico e um 
mini coletivo. O técnico Índio Fer-
reira ainda tem muitas dúvidas 
em relação a escalação da equipe 
para sábado. No treinamento, ele 
armou a defesa com Edson, Yuri, 
Renan, Júlior (depois David), e 
Mercinho. No meio campo, ele 
começou com Juan, Tita, Rafael 
Speda, Ítalo e Baco. E no ataque, 
apenas André Neles. Guilherme, 
Izaque Buiu e Ricardinho (que se 
recupera de uma contusão), tam-
bém foram testados, e são opções 
do treinador.

O Jogo Botafogo e Auto Es-
porte será no próximo sábado, às 
18 horas, no Almeidão, em João 
Pessoa, e será válido pela quinta 
rodada do Campeonato Paraiba-
no de 2016.

A antecipação do jogo que 
seria no domingo, dia 21, se deu 
em virtude da participação do 
Botafogo na Copa do Nordeste já 
que seu jogo contra o Fortaleza, 
na capital cearense, será no dia 
23, na Arena Castelão, portanto 
antecipado.O zagueiro Rafael Speda já está regularizado e pode enfrentar o Botafogo

Foto: FPF/Divulgação

Foto: Divulgação
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Br 230, km 09, Lote 129, Qd. E, Amazônia Park, Condomínio Bosque de Intermares, Cabedelo – PB.

RPA LOCAÇÕES DE ANDAIMES E FORMAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.625.461/0001-85, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 279/2016 em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS METALICOS PARA LOCAÇÃO DE ESCORAMEN-
TOS METALICOS, ANDAIMES E FORMAS PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. 
Na(o) – LOTEAMENTO MORADA NOVA, Nº 111, VL 26, LT-7A, QD-O, Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2013-000941/TEC/LO-4752.

JOÃO FREIRE FILHO – CNPJ/CPF Nº 032.652.894-60 Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 128/2016 em João 
Pessoa, 19 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PROPAGANDA VOLANTE 
COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS – VEICULO FORD/F4000, PLACA – CRY-5011/PB DE 
COR AZUL Na(o) -  EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  Município: UF: PB. Processo: 2016-000123/
TEC/LO-1402.

WILLINGTON ALVES FREIRE – ME – CNPJ/CPF Nº 12.923.249/0001-58 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
99/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – PROPAGANDA VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS Na(o) – EM 
TODO ESTADO DA PARAÍBA. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000111/TEC/LO-1394.

WILLINGTON ALVES FREIRE – ME – CNPJ/CPF Nº 12.923.249/0001-58 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
100/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – PROPAGANDA VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS Na(o) – EM 
TODO ESTADO DA PARAÍBA. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000115/TEC/LO-1397.

WILLINGTON ALVES FREIRE – ME – CNPJ/CPF Nº 12.923.249/0001-58 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 131/2016 em João Pessoa, 19 de janeiro de 2016 – Prazo: 729 dias. Para a atividade de: PRO-
PAGANDA VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇO E EVENTOS. VEICULO FORD/F4000 – PLACA 
KJU-4647/PB Na(o) – PERCURSO: TODO ESTADO DA PARAÍBA Município: UF: PB. Processo: 
2016-000332/TEC/LO-1467.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 011/2016 para Reforma do Pavilhão do Chá, no município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 012/2016 para Construção da Quadra Poliesportiva para Escola Zumbi dos 
Palmares, no município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 013/2016 para Construção da UPA Bancários, no município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de uma 
Academia de Saúde no Parque Dom Bosco no Município de Cajazeiras/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 17 de Fevereiro de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão

“Heloina de Sousa Falcão (CPF: 04282357436) torna público que requereu a SEMAM - Secretaria 
de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação, para a empresa Farmácia e Drogaria 
Falcão Ltda (CNPJ: 18223424/0001-80) situado na Rua Maria Florentina Calixto, n.12A, Cuia,  
CEP:58077-196, João Pessoa-PB.”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 170.080,50.

Gado Bravo - PB, 17 de Fevereiro de 2016
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 017/2016 para Reforma e ampliação da Escola Municipal Profº Agostinho Fonseca 
Neto, no município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 
Prévia N° 016/2016 para Reforma e ampliação da Escola Municipal João Monteiro da Franca, no 
município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 014/2016 para Reforma e ampliação da Escola Municipal Santos Dumont, no 
município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 015/2016 para Revitalização da Escadaria Gabriel Malagrida, no município de  
João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto 

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo, para o transporte de médicos e enfermeiros 
de João Pessoa à Jacaraú - vice e versa, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 17 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

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

Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos hospitalares, medicamen-
tos e psicotrópicos básicos e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 17 de Fevereiro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 08 de Março de 2016 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Obra civil publica de Construção de 01 Campo de Futebol no município de 
Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Caldas Brandão - Rua José 
Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000. Informações através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas. 

Caldas Brandão, 17 de Fevereiro de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 25 

de Fevereiro de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 17 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

Facebook expõe atos praticados por professores

Assédio sexual
Daniel Isaia
Correspondente da Agência Brasil

Em pouco mais de uma 
semana, alunas de escolas e 
universidades de todo o país 
enviaram para uma página do 
Facebook mais de 750 relatos 
de agressão moral e sexual 
que sofreram de seus profes-
sores. Dos depoimentos re-
cebidos, mais de 500 foram 
publicados,  ultrapassando 16 
mil “curtidas” na rede social 
em apenas sete dias.

A página Meu professor 
Abusador foi criada no dia 9 
de fevereiro por quatro jovens 
mulheres de porto Alegre, que 
concluíram recentemente o 
Ensino Médio, depois que uma 
delas descobriu um caso de as-
sédio na escola que frequentou.

Os relatos publicados em 

Meu professor Abusador pre-
cisam seguir algumas regras. 
O nome do agressor não pode 
ser revelado, mas algumas 
características que o tornem 
identificável são autorizadas. 
O nome da instituição de en-
sino em que o fato aconteceu 
também é permitido. A autora 
tem o anonimato garantido pe-
las moderadoras.

Uma das criadoras da pá-
gina concordou em dar entre-
vista pelo bate-papo da rede 
social. Ela pediu, no entanto, 
que sua identidade não fosse 
revelada por questões de se-
gurança.

“Esse projeto mexe com 
homens que detêm muito 
mais poder social e monetário 
do que nós”, explicou a mode-
radora escolhida para a entre-
vista. Ela revelou que o grupo 

buscou auxílio jurídico com 
advogadas para se proteger de 
possíveis ameaças e processos.

Mesmo assim, a entre-
vistada garantiu que a pá-
gina está aberta a críticas 
construtivas. “Estamos acos-
tumadas, por militarmos no 
movimento feminista. Há, 
também, os discursos de 
ódio, que ignoramos”.

Uma das críticas mais 
frequentes diz respeito à difi-
culdade de comprovar a vera-
cidade dos relatos anônimos. 
“Sempre respondemos que 
sim, alguns poderiam [ser 
falsos]. Mesmo assim, temos 
como segurança as mais de 16 
mil “curtidas” que comprovam 
que casos de abuso em sala 
de aula não são exceções, mas 
uma realidade”.

Algumas vezes, os de-

poimentos enviados para 
Meu professor Abusador são, 
também, pedidos de socorro 
de vítimas atuais de assédio. 
Nesses casos, as moderadoras 
costumam ajudar a autora a 
denunciar o agressor.

“Há um caso em particu-
lar, mais grave, em que esta-
mos colocando a vítima em 
contato com uma advogada”, 
revelou a entrevistada. Ela 
conta que chorou algumas ve-
zes ao ler os textos enviados 
para a página, especialmente 
quando foi possível conversar 
com a autora através do bate
-papo do Facebook.

“Essa oportunidade de 
abrir portas para que vítimas 
de abuso se libertem do medo 
que as aprisiona é incrivel-
mente engrandecedora e emo-
cionante”, disse a militante.

Sete alunos do curso 
de agronomia da Facul-
dade da amazônia, em 
Vilhena (RO), ficaram 
feridos durante a calou-
rada, depois de serem 
atingidos por uma pro-
vável mistura de creoli-
na e larvicida. O líquido 
provocou queimaduras 
de primeiro grau no cor-
po dos estudantes.

as agressões ocor-
reram na última segun-
da-feira, primeiro dia de 
aula. Segundo o relato 
de uma das vítimas, Lu-
cas Ribeiro Boehm, de 17 
anos, cerca de 40 vetera-
nos coagiram os calou-
ros a participar do trote.

Ele explicou que os 
veteranos disseram que 
quem não participasse 
do trote, não participa-
ria das festas, não parti-
ciparia de nada. “Todo 
mundo resolveu parti-
cipar. Daí, mandaram 
tirar a camiseta e ajoe-
lhar. Eles começaram 
a passar larvicida com 
creolina. aí começou a 
arder... eu não aguen-
tei, tive que ir para o 
hospital e fiquei inter-
nado”, relatou Lucas.

Ele fez exame de 
corpo de delito na 
manhã de ontem. Se-
gundo informações da 
polícia, outros dois es-
tudantes fizeram bo-
letim de ocorrência. O 
universitário revela que 
acionou a Justiça para 
cobrar punição aos ve-
teranos e a expulsão 
deles da faculdade.

Em nota, a diretoria 
da Faculdade da amazô-
nia repudiou o episódio 
e informou que instau-
rou um processo discipli-
nar para apurar o trote. 
a diretoria não descarta 
a possibilidade de sus-
pensão e até mesmo a 
expulsão dos envolvidos 
no episódio.

Trote em estudantes 
provoca queimaduras

RONDÔNIA

Em nota, a 
diretoria da 
Faculdade da 
Amazônia 
repudiou o epi-
sódio

O crescimento rápido de Meu 
Professor abusador na rede social 
superou as expectativas das jovens, 
que agora planejam produzir um 
guia para incentivar e facilitar o 
processo de denúncias formais.

“Todos os depoimentos estão 
sendo arquivados, e a possibili-
dade de autorizar o acesso a esse 
banco de dados para acadêmicos 
e pesquisadores simpáticos à cau-
sa não está descartada, adiantou a 
moderadora.

Com pouco mais de uma se-
mana de dedicação ao projeto, é 
difícil para as criadoras da página 
vislumbrarem o futuro desse es-
paço virtual. Por enquanto, elas 

preferem comemorar os resulta-
dos dos primeiros passos dessa 
caminhada. “Colocamos as cartas 
na mesa, sabemos que professores 
abusam, e queremos fazer parte 
da construção de um futuro em 
que isso não aconteça mais. ago-
ra, esse assunto não pode mais ser 
ignorado”, disse a entrevistada.

Bons e maus profissionais
O presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), Roberto Leão, 
disse que a entidade condena todo 
e qualquer tipo de abuso cometi-
do contra os alunos, mas lembrou 
que em todas as profissões existem 

bons e maus profissionais. “No ma-
gistério, isso não é exceção. Posso 
lhe afirmar que a imensa maioria 
dos professores são pessoas dedi-
cadas ao serviço e que se esforçam 
diuturnamente para oferecer uma 
educação de qualidade”, afirmou. 
Para que casos de abusos sejam 
evitados em sala de aula, Leão re-
força a importância de professores 
e trabalhadores em educação es-
tarem sempre atentos ao tipo de 
relação que desenvolvem com os 
alunos. “Tomar cuidado com o que 
fala, com as palavras que dizem, 
com a maneira como conversam 
com os alunos. Respeito é sempre 
fundamental”, alertou.

Guia para incentivar as denúncias formais



Protocolo: 2016 - 003024
Responsavel.: CAMILA RAYANA ANGELO DE FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ: 019148894/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  577,29
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 004730
Responsavel.: NADJA SOLANGE QUEIROZ DO BU 
DOBROES
CPF/CNPJ: 690491224-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.222,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 008053
Responsavel.: REGINA CHELY LOPES FERNANDES
CPF/CNPJ: 981489664-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$13.777,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 008402
Responsavel.: IVAN DE MIRANDA FREIRE BRITO 
GUERRA
CPF/CNPJ: 324711654-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$11.179,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 008452
Responsavel.: MARCIANO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 760610434-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.382,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 008120
Responsavel.: FABIO SIMOES LOPES
CPF/CNPJ: 056310564-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.141,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 009292
Responsavel.: SILVANA BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 016273044-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.131,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 008461
Responsavel.: MAURILIO MARQUES ESTRELA
CPF/CNPJ: 251362084-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$15.540,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 009351
Responsavel.: SERGIO ANIBAL PEIXOTO TOLEDO
CPF/CNPJ: 237310524-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  114,64
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008494
Responsavel.: AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E 
CONECTIV
CPF/CNPJ: 005610193/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$21.980,13
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008492
Responsavel.: D N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA
CPF/CNPJ: 009125965/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.176,53
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008550
Responsavel.: PADARIA MANAIRA INTER-PAO LTDA
CPF/CNPJ: 004443266/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  741,59
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008575
Responsavel.: PADARIA MANAIRA INTER-PAO LTDA
CPF/CNPJ: 004443266/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  428,24
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008576
Responsavel.: PADARIA MANAIRA INTER-PAO LTDA
CPF/CNPJ: 004443266/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  413,77
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008577
Responsavel.: FERNANDO LUIZ MARQUES
CPF/CNPJ: 592494477-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.084,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 009205
Responsavel.: FERNANDO LUIZ MARQUES
CPF/CNPJ: 592494477-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.633,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 009204
Responsavel.: SIMONE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 065779854-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  137,95
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008582
Responsavel.: SIMONE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 065779854-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  144,77
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008583
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/02/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL
CPF/CNPJ: 011821032/0001-74
Titulo: CED CRE BAN IND  R$128.339,49
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 006891
Responsavel.: ALEXANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 020144921/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  741,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 005957
Responsavel.: ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTE-
LEIROS LT
CPF/CNPJ: 018881584/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  473,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 006934
Responsavel.: ERICA LIZANCA FREIRE TRINDADE-ME
CPF/CNPJ: 017172095/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.047,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007046
Responsavel.: GEORGIA SOARES 05967703403
CPF/CNPJ: 019547508/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  247,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007694
Responsavel.: JOSE CARLOS FERREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ: 930898134-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.883,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009885
Responsavel.: JOSE ROBERTO RAMOS DIAS
CPF/CNPJ: 003362802/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  373,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007187
Responsavel.: JOSE ROBERTO RAMOS DIAS ME
CPF/CNPJ: 003362802/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  154,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007223
Responsavel.: KELLY CRISTINA BRAGANTE SILVA
CPF/CNPJ: 039013644-12
Titulo: CED CRE BAN IND  R$5.120,47
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 006893
Responsavel.: LOURIVALDO MARCELINO DE LIMA
CPF/CNPJ: 207203434-53
Titulo: CED CRE BAN IND  R$4.387,36
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 006895
Responsavel.: MARIA DE LOURDES PAULINO
CPF/CNPJ: 084060304-53
Titulo: CED CRE BAN IND  R$95.020,87
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 006892
Responsavel.: MICHAEL VIRGINIO FREIRE
CPF/CNPJ: 009085874/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  143,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007273
Responsavel.: PERCEP CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 003478769/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007466
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  925,23
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007734
Responsavel.: S & T CONST. E PROJETOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 018776501/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.050,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007368
Responsavel.: TF CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 012500334/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  293,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 006927
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.315,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009821
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ: 002608999/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.403,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076339
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  246,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000906
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  390,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000913
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  842,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000900
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 023305146/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.758,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

  EDITAL 
Responsável: Francisco de Assis Barros Filho
CNPJ: 100.523.534-19
Título/Valor – CDA – R$ 3.808,82
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106134
Responsável: Eliane Ferreira da Silva Barboza
CPF: 486.886.304-53
Título/Valor – DMI – R$ 364,00
Protestante: Ronaldo Cesar Vilela
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106151
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor –DMI – R$ 22.346,66
Protestante: MEGA – PROT PRODUTOS
Apresentante: Banco do Bradesco
Protocolo: 106183
Responsável: Irinete de Souza
CPF: 066.874.804-48
Título/Valor – CDA – R$ 3.096,86
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106101
Responsável: Luiz Correa dos Santos
CPF:B101.787.328-34
Título/Valor – CDA – R$ 5.615,04
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106137
Responsável: Aurino Rodrigues Pereira

CPF: 276.915.194-00
Título/Valor – CDA – R$ 4.228,90
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106111 
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 686,97
Protestante: Saber Quimica LRDA
Apresentante: Banco Itau
Protocolo: 106158
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor –DMI – R$ 20.336,00
Protestante: Transbezerra LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106199
Responsável: Framacia Bem Estar Eireli
CNPJ:15.226.994/0001-36
Título/Valor – DMI – R$ 168,22
Protestante: Daniela Nicolli
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106209
Responsável: Josefa Vieira Angelo Franco
CPF: 067.544.888-32
Título/Valor – CDA – R$ 5.794,83
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106093
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 17 de fevereiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
GURINHEM, no dia 03 de Março de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição de frutas e 
verduras destinadas à merenda escolar e demais programas municipais. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 17 de Fevereiro de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
  CHAMADA PÚBLICA 001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 10h00min, do dia 10 de Março de 
2016, “Chamada Pública 001/2016”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa 
de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2016, no endereço supra mencionado. O Preço de 
compra dos Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências 
do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 
2013. Informações: no horário das 14h00min às 18h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 17 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Locações de Veículos 
tipo ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE SOUZA - R$ 
46.200,00; ANTONIO DE SOUSA - R$ 46.200,00; ANTONO MANOEL DA SILVA - R$ 22.000,00; 
EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 41.800,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO 
- R$ 44.000,00; EDSON DA COSTA CARVALHO - R$ 41.800,00; ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA 
- R$ 189.000,00; ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 25.300,00; GUARATAN EN-
GENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - R$ 88.000,00; JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO 
- R$ 41.800,00; JAILTON DOS SANTOS CRUZ - R$ 46.200,00; JOÃO DE SOUZA - R$ 22.000,00; 
JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 64.900,00; JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA - R$ 46.200,00; JOSÉ 
ALBINO FILHO - R$ 46.200,00; JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 41.800,00; LEONARDO DA 
SILVA PEREIRA - R$ 22.000,00; MARIA DA CONCEIÇÃO - R$ 41.800,00; MARIA JUCILEIDE DA 
SILVA SOUZA - R$ 65.450,00; MARINALDO MOURA DA SILVA - R$ 24.200,00; MARTA RIBEIRO 
DAMACENA SOUSA - R$ 46.200,00; SILVAN GOMES ELEOTÉRIO - R$ 46.200,00; VICENTE DE 
SOUZA - R$ 46.200,00.

Guarabira - PB, 15 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde 
e outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGAFONTE 
LTDA - R$ 701.033,60; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 454.170,00.

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Contrat. de empr. 
especializada para realização de exames diversos para melhor atender a população carente do 
Municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA RADIO-
LÓGICA DR WANDERLEY - R$ 712.380,00.

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 02 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.
br . Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

AVISO DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº 002/2016-PCAD 002/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016.

OBJETIVO: Comprar 4.900 litros de gasolina comum para abastecer o automóvel da Câmara 
Municipal de Manaíra-PB, para atender a Mesa da Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, durante 
o exercício financeiro de 2016.

DATA DO JULGAMENTEO DO CERTAME: 07/03/2016, às 08:30 horas.
LOCAL: Prefeitura Municipal, sediado na Rua José Rosas, n º 164, centro, nesta cidade de 

Manaíra-PB.
Maiores informações e cópia do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas no endereço acima 

indicado, no horário das 08:00 às 11:30, com a Equipe de Apoio.
Forma de Pagamento: A Prazo/parcelado.

Manaíra-PB, 17 de fevereiro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

- Pregoeiro Oficial–

AVISO DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº 003/2016-PCAD 003/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016.

OBJETIVO: Contratar (01) uma Empresa Especializada em Contabilidade Pública, para realizar 
Assessoria Contábil nos serviços de contabilidade para a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, para 
atender a Mesa da Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, durante o exercício financeiro de 2016.

DATA DO JULGAMENTEO DO CERTAME: 07/03/2016, às 09:30 horas.
LOCAL: Prefeitura Municipal, sediado na Rua José Rosas, n º 164, centro, nesta cidade de 

Manaíra-PB.
Maiores informações e cópia do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas no endereço acima 

indicado, no horário das 08:00 às 11:30, com a Equipe de Apoio.
Forma de Pagamento: A Prazo/parcelado.

Manaíra-PB, 17 de fevereiro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

- Pregoeiro Oficial–

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO n° 00006/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2016.
OBJETO: Locação de veículos para o Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do Muni-

cípio de Brejo dos Santos/PB.
ABERTURA: 16/02/2016 as 08h30min horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 17/02/2016

Brejo dos Santos/PB, 17 de Fevereiro de 2016.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 010/2016, Processo nº 311/2015, PP/SRP nº 005/2015 Contratante: Fundo Muni-

cipal de Assistência Social  CNPJ: 09.159.666/0001-61 Contratado: JF Cavalcanti Comércio de 
Combustíveis LTDA CNPJ: 06.3501720001/71 Objeto: Contratação para aquisição de combustíveis 
( Gasolina, Diesel Comum,  e Diesel S10) para a Secretaria de Assistência Social do Município.  
Valor: R$ 312.700,00 ( Trezentos e doze mil e setecentos Reais ). Dotação Orçamentária: 02.110-
08.122.2701.2065-02.111-08.122.2701.2072 Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei 
Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 12/02/2016.

Sebastião Bastos Freire Filho
Secretário de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 011/2016, Processo nº 311/2015, PP/SRP nº 005/2015 Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita CNPJ: 09.159.666/0001-61 Contratado: JF Cavalcanti Comércio de Com-
bustíveis LTDA CNPJ: 06.350.172/0001-71 Objeto: Contratação para aquisição de combustíveis 
( Gasolina, Diesel Comum,  e Diesel S10) para as diversas secretarias do município.  Valor: R$ 
1.195,600 ( Hum milhão, cento e noventa e cinco e seiscentos Reais ). Dotação Orçamentária: 
02.010-04.128.2104.2002-02.080-12.361.1404.2016-12.361.1404.2017-02.160-04.122.2951.2102-
02.101-10.122.2605.2041-10.302.1612.2042-10.301.2605.2051-02.120-15.122.2801.2087-02.170-
04.122.2981.2105-02.060-04.123.2304.2013-02.070-04.123.2304.2015-02.140-22.122.2901.2099-
02.160-04.122.2951.2102-02.050-04.122.2102.2009-02.040-04.122.2201.2008-02.030-
04.124.2102.2007-02.150-04.122.2981.2100-02.110-08.122.2701.2065-02.111-08.122.2701.2072 
Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº 
10.520/2002. Data da assinatura: 12/02/2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeitura Municipal de Santa Rita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 009/2016, Processo nº 311/2015, PP/SRP nº 005/2015 Contratante: Fundo Municipal 

de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63 Contratado: JF Cavalcanti Comércio de Combustíveis LTDA 
CNPJ: 06.350.172/0001-71 Objeto: Contratação para aquisição de combustíveis ( Gasolina, Diesel 
Comum,  e Diesel S10) para a Secretaria Municipal de Saúde Valor: R$ 433.999,88 ( Quatrocentos e 
trinta e três mil, novecentos e noventa e nove Reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: 
02.101-10.122.2605.2041-10.302.1612.2042-10.301.2605.2051  Vigência: Até 31/12/2016 Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 12/02/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 

 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 019/2016, Processo nº 006/2016 Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social 
de Santa Rita-PB Contratado: Aurílio Almeida de Souza - ME CNPJ: 10.737.596/0001-60 Objeto: 
Contratação para aquisição de materiais e equipamentos de Informática conforme especificações 
da Adesão de Registro de Preços nº 001/2016 Valor: R$ 301.884,00 (Trezentos e um mil, oitocen-
tos e oitenta e quatro Reais). Dotação Orçamentária: 02.111. 0812227012072. 0824417032074. 
0824417032075. 08244 17072076. 0824417072077. 0824317042078.  0824317042079. 
0824117062080. 0824317042081. 0824417072082. 0824317042083. 0824417032085.  Vigência: 
Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93,  Lei Federal nº 10.520/2002. Data 
da assinatura: 05/02/2016.

Sebastião Bastos Freire Filho
Secretário Municipal de Assistência Social

JORGE LUIZ DIAS PAZOS – CNPJ/CPF nº 537.258.404-15, Venho através desta Solicitar a 
LICENÇA PRÉVIA a SEMAPA – Secretaria de meio ambiente de Cabedelo, em 16 de fevereiro 
de 2016. Para a atividade de CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR  –Lt-13, Qd-074, 
Loteamento Bela vista II,Intermares,  Município Cabedelo – PB  Obs: A NÃO PUBLICAÇÃO EM 
ATÉ 30(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NA NUDILIDADE DESTA LICENÇA, NOS TERMOS DA LE-
GISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de lim-
pezas diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversos destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 

 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 017/2016, Processo nº 006/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita-
-PB Contratado: Aurílio Almeida de Souza - ME CNPJ: 10.737.596/0001-60 Objeto: Contratação 
para aquisição de materiais e equipamentos de Informática conforme especificações da Adesão 
de Registro de Preços nº 001/2016 Valor: R$ 722.216,50 (Setecentos e vinte e dois mil, duzentos 
e dezesseis Reais e cinquenta centavos. Dotação Orçamentária: 02.050.08.122.2102.2010.02.0
60.04.123.2304.2014.02.080. 12.361.1404.2018. 12.361.1404.2019. 12.361.1404.2027 Vigência: 
Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93,  Lei Federal nº 10.520/2002. Data 
da assinatura: 05/02/2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 

 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 018/2016, Processo nº 006/2016 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Santa 
Rita-PB Contratado: Aurílio Almeida de Souza - ME CNPJ: 10.737.596/0001-60 Objeto: Contratação 
para aquisição de materiais e equipamentos de Informática conforme especificações da Adesão de 
Registro de Preços nº 001/2016 Valor: R$ 562.829,50 (Quinhentos e sessenta e dois mil, oitocen-
tos e vinte nove Reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: 02.101. 10.122.2605.2042. 
10.302.1612.2043. 10.301.1608.2044. 10.303.1613.2045. 10.304.1615.2046. 10.301.1603.2047. 
10.305.1607.2048. 10.305.1614.2049. 10.124.2605.2050. 3390.30.99.002. 10.128.2605.2051. 
10.301.2605.2052. 10.301.1604.2053. 10.302.1604.2054. 10.302.1612.2055. 10.302.1617.2056. 
10.303.1613.2057. 10.303.1613.2058. 10.302.1612.2059. 10.302.1611.2060. 10.302.1604.2061. 
10.301.1603.2062.  Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93,  Lei 
Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 05/02/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO SISTEMA M. DE SAÚDE NO EXERCÍCI. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00074/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00039/2016 - 05.02.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 443.362,30 CT Nº 00040/2016 - 
05.02.16 - CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 390.460,40 CT Nº 00041/2016 - 05.02.16 - NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 560.740,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁ-

RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00075/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00042/2016 - 05.02.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO. HOSPITALAR 
LTDA - R$ 88.644,50 CT Nº 00043/2016 - 05.02.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 197.451,70 CT Nº 00044/2016 - 05.02.16 - STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 12.565,00 CT Nº 00045/2016 - 05.02.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO 
NORDESTE LTDA - ME - R$ 268.419,00 CT Nº 00046/2016 - 05.02.16 - A. COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 98.990,00 CT Nº 00047/2016 - 05.02.16 
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 105.270,00 CT Nº 00048/2016 - 05.02.16 
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 334.107,50 CT Nº 00049/2016 - 05.02.16 - COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 478.544,00 CT Nº 00050/2016 - 05.02.16 - DISMENE DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA ME - R$ 21.045,00 CT Nº 00051/2016 
- 05.02.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 789.034,00

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Segundo termo aditivo ao Contrato nº 176/2014. Processo nº 051/2016.Convite nº 008/2014. 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: ILR – Construções e Serviços 
LTDA - EPP CNPJ: 13955682/0001-38 Objeto: Aditivo de valor – acréscimo de R$ 6.061,57 (Seis 
mil, sessenta e um Reais e cinquenta e sete centavos) correspondente a aproximadamente acrés-
cimo de 4,56% ao contrato originário para construção da Praça Antônio Franciscano Sobrinho no 
Bairro Popular. Dotação Orçamentária: 02.120-15.122.2801.2087-4490.51.99.000 Fundamentação 
legal: Art 65, inc. I, “b” e §1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores . Data da 
assinatura: 16 de Fevereiro de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA Nº 006/2016 
O Prefeito Municipal de DONA INÊS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos 

aprovados na Prova Objetiva para o cargo de Operador de Máquinas para se apresentarem, no dia 
21/02/2016, às 08:30, na Piçarreira, localizada no Sítio Chã de Palhares, na saída para a cidade de 
Bananeiras, na cidade de Dona Inês-PB, para se submeter à Prova Prática, conforme previsto no 
Edital do Concurso, Cláusula XI. O Edital de Convocação para a Prova Prática contendo todas as 
informações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Dona Inês e no site www.conpass.com.br. Dona Inês, 16 de Fevereiro de 2016 – Antonio Justino 
de Araújo Neto – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Juridica para fornecimento de gêneros Alimentícios, para 

atender as necessidades da SSTP (Superint. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/1993 e 
Pregão Presencial nº 00014/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
Funcional Programática 04.122.2001.2154 Ações Administrativas Natureza da despesa 3.3.90.30 
Material de Consumo Fonte de recurso 000 Recursos Próprios - Adm. Indireta. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00002/2016 - 17.02.16 - BRENO VASCONCELOS 
TOME EPP - R$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de material de higiene, limpeza, 

descartáveis e consumo em geral. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: Funcional Programática 
04.122.2001.2154 Ações Administrativas Natureza da despesa 3.3.90.30 Material de Consumo. Fonte 
de recurso 000 Recursos Próprios - Adm. Indireta. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00005/2016 - 17.02.16 - BRENO VASCONCELOS TOME EPP - R$ 54.000,00. CT 
Nº 00006/2016 - 17.02.16 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 22.235,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de material de expediente 

e para escritório em geralFUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 05.010 Superintendência de Trânsito 
Transportes Públicos 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 3390.30 Material de Con-
sumo. Fonte de recurso 000 Recursos Próprios - Adm. Indireta VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públi-
cos de Campina Grande e: CT Nº 00008/2016 - 17.02.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA 
BATISTA SANTOS - R$ 35.131,19.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00074/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA M. 
DE SAÚDE NO EXERCÍCI; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 443.362,30; CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 390.460,40; 
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 560.740,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00075/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO MEDICA-
MENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 98.990,00; 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 105.270,00; CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 334.107,50; COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 478.544,00; DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA ME - R$ 21.045,00; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 789.034,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO. HOSPITALAR LTDA 
- R$ 88.644,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 
197.451,70; STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 12.565,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO 
NORDESTE LTDA - ME - R$ 268.419,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de lim-
peza diversos destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversas, destinado a secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 16 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna Público que a SUDEMA – 
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

REPUBLICA CONSTRUÇES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF nº 09.472.746/0001-72 
Torna Público que A SEMAPA – Secretaria de meio ambiente de Cabedelo, emitiu a licença de 
Instalação nº 023/2016 em Cabedelo, 28 de janeiro e 2016 – prazo 365 dias. Para a atividade 
de CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR (EDIFICIO 07 PAVIMENTOS) – Rua Golfo de 
Wash, Qd 75, Lt-02, Loteamento Intermares,  Município Cabedelo – PB  Obs: A NÃO PUBLICAÇÃO 
EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NA NUDILIDADE DESTA LICENÇA, NOS TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR
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Responsavel.: HANNIMAN DENIZARD COSME 
BARBOSA
CPF/CNPJ: 007534364/0001-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$424,22
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008496
Responsavel.: IARA APARECIDA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 451437224-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$184,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007581
Responsavel.: JORGE SIDNEY RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 910237004-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.710,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008360
Responsavel.: JERRY CAVALCANTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 704388924-37
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.448,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008414
Responsavel.: JOSE PEDRO ALVES
CPF/CNPJ: 135167441-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.363,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008101
Responsavel.: JOANA CECILIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 119777837-32
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.356,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008249
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DE PAULA
CPF/CNPJ: 501916598-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007661
Responsavel.: JONARQUE HONORIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 132294604-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.206,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008105
Responsavel.: JULLES CARDOSO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 705096044-63
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.094,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008408
Responsavel.: JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA
CPF/CNPJ: 056052034-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.935,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008186
Responsavel.: JOSE DO EGITO MORAIS
CPF/CNPJ: 041769604-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.694,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008113
Responsavel.: JOABSON FABRICIO MOREIRA DA 
SILVA
CPF/CNPJ: 060350674-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.775,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008002
Responsavel.: JORGE NUNES ERLICH
CPF/CNPJ: 132680824-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.131,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008464
Responsavel.: LEILAH LUAHNDA GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 010093814-07
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.974,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008136
Responsavel.: LAERCIO ESTRELA GALDINO
CPF/CNPJ: 203001744-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007770
Responsavel.: LUIZ ANTONIO BARBOSA FILHO
CPF/CNPJ: 704661474-14
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.666,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008410
Responsavel.: MARCELO CAMPELLO PARANHOS 
FERREIRA
CPF/CNPJ: 000285835/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007643
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$23.530,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 007995
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.994,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008466
Responsavel.: REJANE MARIA OLIVEIRA DIAS 
SANTANA
CPF/CNPJ: 343250004-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.182,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008029
Responsavel.: RENATO DE SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ: 132486774-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.758,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008243
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ: 054707364-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007589
Responsavel.: SEVERINO PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 440161907-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$157,94
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008574
Responsavel.: SEVERINO PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 440161907-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$165,92
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008573
Responsavel.: SUELY VELOSO PESSOA CORTE 
REAL COUT
CPF/CNPJ: 263374874-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.406,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008076
Responsavel.: WALTER DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ: 147723374-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.454,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008099
Responsavel.: VAMBERTO DO NASCIMENTO SOUZA
CPF/CNPJ: 131912414-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.085,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008435

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,  18/02/2016
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.: ALEKSANDRO HERCULANO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 008110994-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$359,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007873
Responsavel.: ANTONIO ROBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 703337614-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.084,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008416
Responsavel.: ALPHONSOS DE MELO SILVEIRA
CPF/CNPJ: 060699786-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.400,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008182
Responsavel.: ANA LUIZA NETTO SCHULER DE 
MENEZES
CPF/CNPJ: 569170904-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.004,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008311
Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 016520040/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$118,56
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007871
Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 016520040/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$181,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007870
Responsavel.: ANTONIO AURELIO SILVA
CPF/CNPJ: 499117594-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.172,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008348
Responsavel.: ADROALDO ADEMAR MARKUS
CPF/CNPJ: 078378790-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.321,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008489
Responsavel.: BONIFACIO AFONSO DE LAVOR NETO
CPF/CNPJ: 691539064-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.262,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008052
Responsavel.: CABO VERDE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013071546/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$428,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007805
Responsavel.: CARLOS ELY SOARES MARTINS
CPF/CNPJ: 707465264-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.551,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008407
Responsavel.: CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
DE PAIVA
CPF/CNPJ: 027676174-03
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.896,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008204
Responsavel.: COM ATACADISTA DE RESIDUOS 
METALICO
CPF/CNPJ: 007735621/0002-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$319,87
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008557
Responsavel.: COM ATACADISTA DE RESIDUOS 
METALICO
CPF/CNPJ: 007735621/0002-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$ 76,58
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008551
Responsavel.: COM ATACADISTA DE RESIDUOS 
METALICO
CPF/CNPJ: 007735621/0002-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.152,30
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008545
Responsavel.: COM ATACADISTA DE RESIDUOS 
METALICO
CPF/CNPJ: 007735621/0002-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$424,22
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008543
Responsavel.: DIAS NETO MIRAMAR COM DE 
COMBUSTIVE
CPF/CNPJ: 000380540/0001-48
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.567,98
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008549
Responsavel.: ELZA DA COSTA BANDEIRA
CPF/CNPJ: 690860954-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.256,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008132
Responsavel.: ELEVE CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ: 017814408/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.045,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007679
Responsavel.: FERNANDO LEONEL DA SILVEIRA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 626039223-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.187,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008059
Responsavel.: FERNANDA RIBEIRO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 046579974-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.205,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008112
Responsavel.: FRED MARTINS FABRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 070542844-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007591
Responsavel.: FRANCISCO CRISTIANO SOARES 
MACENA
CPF/CNPJ: 022006994-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.848,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007725
Responsavel.: GIVANILDO CAMELO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 019520104-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.184,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008065
Responsavel.: GILMAR FRANCISCO DE JESUS
CPF/CNPJ: 290581538-86
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.429,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008238
Responsavel.: HANNIMAN DENIZARD COSME 
BARBOSA
CPF/CNPJ: 007534364/0001-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$361,85
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008497
Responsavel.: HANNIMAN DENIZARD COSME 
BARBOSA
CPF/CNPJ: 007534364/0001-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$396,45
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008495

EDITAL DE CHAMAMENTO n.08
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  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

ASSERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES RÁDIO TABAJARA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, em acordo com os Art.(s) 21, 24 e 28 dos Estatutos, ficam convocados 
os sócios da entidade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária que terá a seguinte PAUTA: 
apreciação, votação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal, em relação ao Balancete Patrimonial 
da prestação de contas dos exercícios 2013, 2014 e 2015. 

LOCAL: Sede da API – Associação Paraibana de Imprensa, Rua Visconde de Pelotas, 149 – 1º 
andar – Centro – João Pessoa(PB)

DATA: 25/02/2016 - HORÁRIO: 09:00 hs.
A DIRETORIA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 

 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 013/2016, Processo nº 192/2014 Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB 
Contratado: YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP CNPJ: 07.841.319/0001-
99 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de ar/Split, conforme 
especificações do Pregão nº 048/2014 Valor: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Dotação 
Orçamentária: 02.050. 08.122.2102.2010. 02.060. 04.123.2304.2014. 02.080. 12.361.1404.2018. 
12.361.1404.2019. 12.361.1404.2027. Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal 
nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 02/02/2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 

 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 012/2016, Processo nº 192/2014 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Santa Rita-PB Contratado: YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP CNPJ: 
07.841.319/0001-99 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de ar/
Split, conforme especificações do Pregão nº 048/2014 Valor: R$ 198.500,00 (Cento e Noventa e 
oito mil e quinhentos Reais). Dotação Orçamentária: 02.101. 10.122.2605.2042. 10.302.1612.2043. 
10.304.1615.2046. 10.301.1603.2047. 10.305.1607.2048. 10.305.1614.2049. 10.301.2605.2052. 
10.301.1604.2053. 10.302.1604.2054. 10.302.1612.2055. 10.302.1617.2056. 10.303.1613.2058. 
10.302.1612.2059.  10.302.1611.2060. 10.302.1604.2061. 10.301.1603.2062. Vigência: Até 
31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002. Data da 
assinatura: 02/02/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Praça Getúlio Vargas, 40B, 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 004/2016. Processo nº 097/2015. Tomada de Preços nº 001/2016. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratado: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME. 
CNPJ: 05.881.170/0001-46.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER SENDO NA PRAÇA 
DO PARQUE DO POVO E PRAÇA DO CHAFARIZ NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA Valor Total: 
R$ 288.537,93 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três 
centavos). Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Dotação Orçamentária: 02.070 - 04.123.2304.2017. 
4490.51-99.000. Fundamentação legal: Art. 23, Inciso I, ̈ b¨, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Data 
da assinatura: 11 de Janeiro de 2016. 

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de Santa Rita

Rua Juarez Távora, 93, Centro, CEP: 58.300-410
CNPJ: 09.159.666/0001-61.
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 008/2016. Processo nº 299/2015. Dispensa de Licitação nº 046/2015. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratada: – INSTITUTO 
PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL LTDA. CNPJ: 07.950.212/0001-89. Objeto: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ATEN-
DIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA 
E DENSITOMETRIA ÓSSEA E PACIENTES DO SUS. Valor: R$ 76.736,62 (Setenta e seis mil, 
setecentos e seis reais Oitenta mil, seiscentos e vinte cinco reais). Vigência: 60 (sessenta) dias 
a contar da data da assinatura do contrato. Dotação Orçamentária: 02.101. 10.302.1612.2043. 
3390.39.99.000. Fundamentação legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Data 
assinatura do contrato: 21/01/2016

JACINTO CARLOS DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
N.º 0010/2012, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA  
MANNES NORDESTE LTDA. E A COMPANHIA DE DE-
SENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

Aos  doze dias do mês de fevereiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍ-
BA – CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, 
Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, 
por seus Diretores Presidente e de Desenvolvimento Econômico, THOMPSON FERNANDES 
MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, inscrito no CPF nº 160.623.704-78, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 751.599 (SSP/PB), e JARBAS DE LUCENA AGUIAR, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade n° 1.555.256 (SSP/PB) e CPF n° 826.306.664-68, com 
base na legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 
Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 0010/2012, celebrado com a empresa  MANNES 
NORDESTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 11.229.114/0001-09, cujo objeto perfez-se na promessa 
de compra e venda de um imóvel para uso industrial, com área total de 29.640,00 m²  (vinte e nove 
mil, seiscentos e quarenta metros quadrados), localizado na área de expansão do Distrito Industrial 
de João Pessoa, no Município de João Pessoa/PB,  operando-se tal rescisão pelos fundamentos 
seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 
n.º 0010/2012 entre a empresa MANNES NORDESTE LTDA., representada neste ato por seu 
administrador, e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 19 de março de 2012;

CONSIDERANDO que a empresa em tela violou disposições contratuais, enquadrando-se nas 
previsões contidas na CLÁUSULA SEGUNDA, parágrafo único e na CLÁUSULA SÉTIMA, alíneas 
“a” e “c” - DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS - do Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda n.º 0010/2012, que se referem, respectivamente, ao prazo para implantação e funcionamento 
do empreendimento e ao pagamento das parcelas do saldo devedor;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n.º 0010/2012, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presi-
dente e de Operações, infra-assinados, conforme  Resolução de Diretoria n° 119/2015, datada de 
19 de outubro  de 2015, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir 
desta data (12/02/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal;

CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 0010/2012.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

THOMPSON FERNANDES MARIZ      JARBAS DE LUCENA AGUIAR
  Diretor Presidente (Interino)    Diretor de Desenvolvimento Econômico

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº11-2015-SEIRHMACT
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria GAB. Nº001/2016 de 30 de 
Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da Tomada 
de Preços nº011/2015/SEIRHMACT, cujo objeto é o fornecimento de caixas d’água (reservatório 
cônico), de acordo com o Processo SERHMACT nº 3548/2015. EMPRESAS. HABILITADAS: JEP 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, HLR DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME, 
em razão deste resultado ficam as licitantes habilitadas convocadas para a sessão de abertura da 
proposta de preços marcada para 25/02/2016, às 13:30h. João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2016.

Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SERHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016
A Secretaria de Educação do Município de Ingá, torna público que realizará, através da Comissão de 

Licitação do Município, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, no dia 03/03/2016 às 10:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na 
Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - 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 pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 02/03/2016.

Ingá(PB), 17 de fevereiro de 2016.
Adjane Valeriano de Oliveira Chaves 

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar no Município de Ingá, no dia 03/03/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - 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 pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 02/03/2016.

Ingá(PB), 17 de fevereiro de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, do Projovem, do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e das Secretarias de: Saúde, Administração e Ação Social 
e das Creches, do Município de Mogeiro, no dia 01/03/2016 às 09:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até o dia 
29/02/2016.

Mogeiro, 16 de fevereiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, 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, objetivando a locação de dois veículos tipo caminhão caçamba e uma mini carregadeira, 
para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e locação de um veículo tipo caminhonete, 
para suprir as necessidades da Secretaria de Educação no transporte de Supervisores e Orientadores 
Escolares, no Município de Mogeiro, no dia 01/03/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até o dia 
29/02/2016.

Mogeiro, 16 de fevereiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2016, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, para atender as 
necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e dos Postos de Saúde 
do Município de Mogeiro, no dia 01/03/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até o dia 
29/02/2016.

Mogeiro, 16 de fevereiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

GABINETE DO PREFEITO 
Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: 

Aquisição de Material de Consumo (Material Escolar, Material de Expediente, Oficinas Pedagógicas, 
Jogos, Brinquedos e outros), destinado as diversas secretarias do Município de Água Branca - PB.; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): 

- EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA.
ENDEREÇO: RUA DEP. PLÍNIO SALGADO, 318 - MANGABEIRA - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 13.433.905/0001-05.
Valor: R$ 82.960,45.
- JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME.
ENDEREÇO: RUA POMBAL, 40 - DOS MUNICÍPIOS - SANTA RITA – PB.
CNPJ: 17.428.078/0001-04.
Valor: R$ 122.110,20.
Publique-se e cumpra-se. 

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO 
Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: 

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas do 
Município; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): 

- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEABRIAND , 4755 - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 07.526.979/0001-85.
Valor: R$ 215.623,70. 
Publique-se e cumpra-se. 

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO 
Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: 

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da Creche do Município de Água 
Branca/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): 

- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEABRIAND, 4755 - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 07.526.979/0001-85.
Valor: R$ 99.127,35. 
Publique-se e cumpra-se.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO 
Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00017/2016, que obje-

tiva: Aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas da Secretaria de Ação Social do 
município de Água Branca PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA.
ENDEREÇO: RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 173 - CENTRO - PATOS - PB
CNPJ: 09.323.745/0001-66.
Valor: R$ 85.865,70.
Publique-se e cumpra-se.  

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
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 12:00 horas do dia 02 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente diversos, destinado ao fundo Municipal de Saúde 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) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 17 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
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 02 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, tipo 
pick-up derivada de automóvel entre eixos curto Carroceria com duas portas para transporte. 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, 17 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
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 02 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente diversos, destinado a prefeitura de Marcação. 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, 17 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser 
ADJUDICADO  nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação 
de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da 
SSTP, em favor de: BRENO VASCONCELOS TOME - EPP - CNPJ 17.312.837/0001-79. Valor R$ 
16.000,00 (Dezesseis Mil Reais).Campina Grande - PB, 15 de Fevereiro de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente.

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E 
S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso 
VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJU-
DICADO  nos termos do relatório o Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de 
Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da SSTP, 
em favor de: XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ 04.949.494/0001-06.Valor: R$ 
33.700,00. BRENO VASCONCELOS TOME EPP. CNPJ 17.312.837/0001-79. Valor: R$ 108.000,00. 
Campina Grande - PB, 15 de Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser 
ADJUDICADO  nos termos do relatório o Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contra-
tação de empresa para aquisição de forma parcelada de material de expediente e para escritório 
em geral.; em favor de: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS - R$ 70.000,00. 
Campina Grande - PB, 15 de Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
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 11:00 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 do Municipal de Saúde 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) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 16 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016 
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Material Escolar, Material de Expediente, Oficinas 

Pedagógicas, Jogos, Brinquedos e outros), destinado as diversas secretarias do Município de 
Água Branca - PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E: 
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: 

Aquisição de Material de Consumo (Material Escolar, Material de Expediente, Oficinas Pedagógicas, 
Jogos, Brinquedos e outros), destinado as diversas secretarias do Município de Água Branca - PB.; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA.
ENDEREÇO: RUA DEP. PLÍNIO SALGADO, 318 - MANGABEIRA - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 13.433.905/0001-05.
Valor: R$ 82.960,45.
- JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME.
ENDEREÇO: RUA POMBAL, 40 - DOS MUNICÍPIOS - SANTA RITA – PB.
CNPJ: 17.428.078/0001-04.
Valor: R$ 122.110,20.

 Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da rede de 

Escolas Públicas do Município. 
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: 

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas 
do Município; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEABRIAND , 4755 - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 07.526.979/0001-85.
Valor: R$ 215.623,70.  

Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da Creche do 

Município de Água Branca/PB.  
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: 

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da Creche do Município de 
Água Branca/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEABRIAND , 4755 - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 07.526.979/0001-85.
Valor: R$ 99.127,35. 

Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas da Secretaria de Ação 

Social do município de Água Branca PB.  
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: 

Aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas da Secretaria de Ação Social do 
município de Água Branca PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA.
ENDEREÇO: RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 173 - CENTRO - PATOS - PB
CNPJ: 09.323.745/0001-66.
Valor: R$ 85.865,70. 

Água Branca - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E 
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, 
NESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PADARIA E CONFEITARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINE-
RAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO - GLP. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-

mento da Tomada de Preços n° 00004/2016, para aquisição de gêneros alimentícios e ADJUDICO 
o seu objeto à empresa COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA, CNPJ n° 09.287.657/0001-
56, com proposta no valor global de R$ 571.345,00 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais).

Aguiar - PB, 17 de fevereiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00005/2016, para aquisição de materiais de limpeza e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA, CNPJ n° 09.287.657/0001-56, com 
proposta no valor global de R$ 141.727,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais).

Aguiar - PB, 17 de fevereiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00006/2016, para aquisição material de expediente e escolar, 
destinados a diversas Secretarias e ao PDDE e ADJUDICO o seu objeto à empresa COMERCIAL 
DE ESTIVAS SOARES LTDA, CNPJ n° 09.287.657/0001-56, com proposta no valor global de R$ 
260.461,50 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Aguiar - PB, 17 de fevereiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:30 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus automotivos, câme-
ras e protetores de ar diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 
12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 17 de Fevereiro de 2016
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e outros serviços correlatos 
neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 17 de Fevereiro de 2016
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00006/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento 

parcelado, destinados a diversas secretarias do município.
A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 

dia 23/02/2016, às 08:30 horas.
Vieirópolis - PB, 17 de Fevereiro de 2016

JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Contratação de 
serviços para fornecimento de refeições que atendam às necessidades diárias de alimentação de 
servidores desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JORGE MAIA BARBOSA - R$ 81.000,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Fevereiro de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços para fornecimento de refeições que atendam às necessidades 

diárias de alimentação de servidores desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS,PAB FIXO,PAIF, 
QSE,PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00004/2016 - 01.02.16 - JORGE MAIA BARBOSA - R$ 81.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Leite In Natura, que tem como objetivo atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 
02 anos de idade e ao Café da Manhã dos Garis deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA AMÉLIA DA COSTA - R$ 88.000,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Fevereiro de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Leite In Natura, que tem como objetivo atender as ne-

cessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café da Manhã dos Garis deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00005/2016 - 01.02.16 - MARIA AMÉLIA DA COSTA - R$ 88.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Locação de Veículos 
para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, conforme especificados no 
anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAIO CE-
SAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP - R$ 22.000,00; CICERO GOMES DE ABREU - R$ 18.700,00; 
EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO - R$ 45.100,00; JOSÉ DE OLIVEIRA - R$ 16.500,00; 
JOSENILSON PEREIRA DIAS - R$ 22.000,00; PAULO DE LIMA BESERRA - R$ 36.300,00; RO-
BERTO LOURENÇO GOMES - R$ 60.500,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Fevereiro de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste Mu-

nicípio, conforme especificados no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, IGD, MDE e FUS: 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Pirpirituba e: CT Nº 00006/2016 - 01.02.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP 
- R$ 22.000,00; CT Nº 00007/2016 - 01.02.16 - CICERO GOMES DE ABREU - R$ 18.700,00; CT 
Nº 00008/2016 - 01.02.16 - EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO - R$ 45.100,00; CT Nº 
00009/2016 - 01.02.16 - JOSÉ DE OLIVEIRA - R$ 16.500,00; CT Nº 00010/2016 - 01.02.16 - JOSE-
NILSON PEREIRA DIAS - R$ 22.000,00; CT Nº 00011/2016 - 01.02.16 - PAULO DE LIMA BESERRA 
- R$ 36.300,00; CT Nº 00012/2016 - 01.02.16 - ROBERTO LOURENÇO GOMES - R$ 60.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
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: Aquisições Parceladas 
de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e aos 
Programas Federais deste Município e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 
29.584,00; MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - R$ 34.120,00; PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 112.669,50.

Pirpirituba - PB, 01 de Fevereiro de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a 

Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas Federais deste Município e demais setores 
da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE, PNAE, FMS, FUS, PDDE, PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00014/2016 - 02.02.16 - HUMBERTO 
LIMA DA SILVA - EPP - R$ 29.584,00; CT Nº 00015/2016 - 02.02.16 - MARIA ROSELI COMERCIO 
DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - R$ 34.120,00; CT Nº 00016/2016 - 02.02.16 - PAULO PONTES 
DA SILVA - EPP - R$ 112.669,50.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Contratação de 01 (um) 
Profissional na Área de Engenharia Civil, que tem como objetivo suprir as demandas de execuções, 
supervisão, fiscalização e/ou gerenciamento de obras civis, incluindo o controle dos sistemas de 
monitoramentos do OGU, bem como, o acompanhamento na elaboração de estudos técnicos e 
planejamento de obras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Hugo 
Barbosa de Paiva Júnior - R$ 53.900,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Fevereiro de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de 01 (um) Profissional na Área de Engenharia Civil, que tem como 

objetivo suprir as demandas de execuções, supervisão, fiscalização e/ou gerenciamento de obras 
civis, incluindo o controle dos sistemas de monitoramentos do OGU, bem como, o acompanhamento 
na elaboração de estudos técnicos e planejamento de obras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00013/2016 - 01.02.16 - Hugo 
Barbosa de Paiva Júnior - R$ 53.900,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais 
de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município e aos 
Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos tipo passeio, 
para atender as eventuais viagens que tem como objetivo atender as diversas secretarias deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Material 
de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município e aos 
Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de medicamentos 
diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades Básica de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 12 de Fevereiro de 2016
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 005/2016

Tomada de Preços Nº TP008/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ: 
08.925.968/0001-30. Contratada: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 
17.614.228/0001-74. Objeto: Prestar serviços de engenharia civil na Construção de um Portal na 
Rua João Suassuna com a Rua Francisco Leite na entrada de Desterro/PB. Valor: R$ 51.472,12. 
Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios. Vigência: 90 diass. Data da ass.: 17/02/2016. Partes ass.: 
Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Edilio de L. Brito (Proprietário).

Desterro/PB, 17 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 006/2016
Tomada de Preços Nº TP009/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ: 

08.925.968/0001-30. Contratada: Construtora Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. Objeto: 
Prestar serviços serviços de engenharia civil na Construção de uma Praça na Comunidade Pedra 
Atravessada no município de Desterro/PB. Valor: R$ 172.798,49. Dotação: QDD/2016. Recursos: 
Próprios. Vigência: 90 dias. Data da ass.: 17/02/2016. Partes ass.: Rosângela de . Leite (Prefeita) 
e Alcides de Sousa Alves (Proprietário).

Desterro/PB, 17 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo da 

Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Material de Expediente 
e Escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 17 de Fevereiro de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Material Médico 
Hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 17 de Fevereiro de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA CNPJ 10.746.626/0002-86 
no valor total de R$ 55.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 16 de fevereiro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA CNPJ 10.746.626/0002-86 no valor total 
de R$ 55.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento 
de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 16 de fevereiro de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor de RICARDO GUERRA INFORMÁTICA EPP CNPJ 03.500.830/0001-76 
no valor total de R$ 55.200,00. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 16 de fevereiro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de RICARDO GUERRA INFORMÁTICA EPP CNPJ 03.500.830/0001-76 no valor total 
de R$ 55.200,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento 
de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 16 de fevereiro de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃOPRESENCIAL Nº. 001/2016
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 001/2016, 

que tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GLP PARA AS 
SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, não houve manifestação de interessados, 
sendo declarada a licitação DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 16 de fevereiro de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GLP PARA AS SECRETA-

RIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:16:30 (hora local) 
do dia 03/03/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB,17 de fevereiro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE DE CUITÉ E MUNICÍPIOS DA 4ª CIR. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:15:00:(hora local) 
do dia 03/03/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 17 de fevereiro de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços para representar juridicamente a Câmara Municipal de Cacimba 
de Dentro..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: 01. 031. 2001 2.001 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINIS-

TRATIVOS 3.3.90.35.00 -SERVIÇO DE CONSULTORIA 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. DE TERC. 
PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municial de Cacimba de Dentro e:
CT Nº 00004/2016 - 15.02.16 - ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 38.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016

Errata – Aviso de Licitação 
Na publicação do Diário Oficial do Estado e Jornal a UNIÃO do dia 17 de Fevereiro do corrente ano 

no aviso de licitação do Pregão Presencial 0011/2016, cujo objeto é Aquisição de água e gás visando 
atender as necessidades das diversas Secretarias municipais, exceto Sec. de Saúde e Educação, 
onde se lê “ às 08:30 horas do dia 29 de Fevereiro”  leia-se ”às 10:30 horas do dia 29 de Fevereiro ”.  
Cabedelo, 17 de Fevereiro de 2016 Simone Medeiros Bezerra/ Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel) graxas e lubrificantes para 

abastecimento da frota municipal de Triunfo PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - SEC DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO02.070 - SEC 
DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02.100 - SEC DE CULTURA 000009 3390.39 99 000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 
000006 3390.30 99 000 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00010/2016 - 05.02.16 - JOAQUIM GOMES NETO - R$ 279.800,00
CT Nº 00011/2016 - 05.02.16 - POSTO DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA LTDA - EPP - R$ 

871.500,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos, mediante solicitação periódica e entrega 

parcelada..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Fundo Municipal de Saúde, Programas do Governo Federal e Próprios 

do Município de Gado Bravo: 3390.30 / 3390.32
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e:
CT Nº 00002/2016 - 17.02.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. 

HOSP. LTDA - R$ 170.080,50 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de Combustíveis (eta-
nol, gasolina, óleo diesel) graxas e lubrificantes para abastecimento da frota municipal de Triunfo PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAQUIM GOMES NETO - R$ 
279.800,00; POSTO DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA LTDA - EPP - R$ 871.500,00.

Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expe-
diente diversos destinados as Secretaria deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 17 de Fevereiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expediente 
diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 17 de Fevereiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min 
Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 12 de Fevereiro de 2016
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
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PAX DOMINI PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 04.966.638/0001-32,  localizado(a) a: BR 104;  bairro: 
DISTRITO INDUSTRIAL; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração 
para a atividade: “LA=LICENÇA DE ALTERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CREMATÓRIO NO 
PARQ JARDIM - IT=200MIL=AC=396,41=NE=37 - 1ª PUBLIC. -CNPJ 04.966.638/0001-32 -L/ATV 
BR104 - ALÇA SUDOESTE -DIST. IND.- C.GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000511/TEC/
LA-0592 de 27/01/2016. [#Prot: 262/2016]

DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 13.519.638/0001-85,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR E LOJAS COMERCIAS=IT:2.929MILHÕES=AC:2.200,16M²
=NE:32=L/ATV:R. ISABEL ALMELIA DE OLIVEIRA LOT. BELA VISTA II, LT.27-QD.21-INTERMARES-
-CABEDELO-PB=1ªPUBLI=DA.”; a ser realizada  no município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, 
conforme processo Nº 2016-000513/TEC/LO-1530 de 27/01/2016. [#Prot: 263/2016]

MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 08.592.396/0001-15,  localizado(a) no bairro: 
ZONA RURAL; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “RLO Nº1333/13=PROC. Nº13-2092=VEC. 8/5/15 -COM VAREJ DE MAT DE CONST EM 
GERAL - IT=500MIL=AC=1086M²=NE=64 -1ª PUBLIC - CNPJ 08.592.396/0001-15 -L/ATV R JOÃO 
SUASSUNA, 369 -CENTRO -C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no endereço: RUA: JOÃO 
SUASSUNA; bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-550, conforme 
processo Nº 2016-000514/TEC/LO-1531 de 27/01/2016. [#Prot: 264/2016]

VILARIS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 21.528.568/0001-50,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO 
-EDF MULTIFAMILIAR COM PRÉDIO=IT:510.783,00=AC:729,69M²=NE:15=L/ATV:RUA GERALDO 
BRANDÃO ROCHA,S/N,GRAMAME,JOÃO PESSOA/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000518/TEC/LO-1532 de 
27/01/2016. [#Prot: 265/2016]

UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CNPJ: 24.098.477/0001-10,  localizado(a) a: 
CAMPUS I;  bairro: CIDADE UNIVERSITARIA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58051-970, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=SUBESTAÇÃO E LINHA DE 
DISTRIBUIÇÃO=EXTENSÃO:300MT=IT:182212,77=NE:01=L/ATV:CAMPUS I-CASTELO BRANCO-
-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000519/TEC/LI-4628 de 27/01/2016. [#Prot: 266/2016]

B S NEPOMUCENO COMÉRCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 03.338.453/0001-10,  
localizado(a) a: RUA MANOEL HONORATO DA COSTA;  bairro: CENTRO; município de DAMIAO/
PB; CEP: 58173-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE ALTERAÇÃO=IMPLANTAÇÃO 
DO PISO EM CONCRETO, CXS SEP. CANAL DE DREN. , TRAT. DE AFLU. E SUBS. DOS TAN
QUES=AC:250m²=IT:45.000=NE:05=R. MANOEL H. DA COSTA S/N - CENTRO - DAMIÃO-PB 1º 
PUBLICAÇÃO”; a ser realizada  no município de DAMIAO/PB; CEP: 58173-000, conforme processo 
Nº 2016-000521/TEC/LA-0593 de 27/01/2016. [#Prot: 267/2016]

SYLAR PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 13.135.222/0001-63,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “R.L.I. N°4463/14 PROC.14-7758=LOTEAMENTO COM 359 LOTES=IT:300MIL=AC:10,7
HA=NE:15=L/AT:ROD. PB-073, SÍTIO ANGICO BONITO, LOT. BAIRRO NOBRE, CENTRO, BELÉM-
-PB. 1ªPUB.=13.135.222/0001-63”; a ser realizada  no município de BELEM/PB; CEP: 58255-000, 
conforme processo Nº 2016-000522/TEC/LI-4629 de 27/01/2016. [#Prot: 268/2016]

CONSTRUTORA SOUSA DANTAS LTDA, CNPJ: 10.249.520/0001-96,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNDS=AC:1.026,61m²=IT:900.000=NE:05
=R. CIRO TROCOLLI ESQ. C/ R. PED. JOSE HAILTON P. DA SILVA=LOT. CID. DOS COLIBRIS-
-JP-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000523/TEC/LO-1533 de 27/01/2016. [#Prot: 269/2016]

HARISON ANDREY ALMEIDA COSTA, CNPJ: 23.625.285/0001-51,  localizado(a) no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LO=COMÉRCIO VAREJ. DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR- IT=5MIL=AC=230M²=NE=01 
- 1ª PUBLIC. - CNPJ 23.625.285/0001-51 - L/ATV RUA CAP ADHEMAR MAIA PAIVA, 785 - GAL-
PÃO B - ALTO BRANCO - C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000524/TEC/LO-1534 de 
27/01/2016. [#Prot: 270/2016]

SYLAR PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 13.135.222/0001-63,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “R.L.I. N°3591/14 PROC.14-6755=LOTEAMENTO COM 467 LOTES=IT:800MIL=AC:18,48H
A=NE:12=L/AT:RUA PROJ. CHÃ DE SOLANEA, CENTRO, SOLANEA-PB. 1ªPUB.=13.135.222/0001-
63”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000525/
TEC/LI-4630 de 27/01/2016. [#Prot: 271/2016]

JOSE EDUARDO DA SILVA, CPF: 206.227.084-49,  domiciliado(a) no município de SAPE/PB; CEP: 
58340-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=FESTA: ENCONTRO 
DE CASAIS COM CRISTO=DIA 30/01/2016=LOCAL:CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE=SAPÉ-PB - 1º 
PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de SAPE/PB; CEP: 58340-000, conforme processo 
Nº 2016-000528/TEC/AA-3675 de 27/01/2016. [#Prot: 272/2016]

TRANSPORTADORA TRANSPALACCIUM LTDA, CNPJ: 21.816.190/0001-90,  localizado(a) no 
município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS=GASOLINA, DIESEL 
E ETANOL=PLACA: QFW-0808-PB=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA.”; a ser reali-
zada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000529/TEC/AA-3676 de 
27/01/2016. [#Prot: 273/2016]

DIVALDO DANTAS, CPF: 441.827.164-34,  domiciliado(a) no município de ITAPORANGA/PB; CEP: 
58780-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PREVIA=LAVRA DE AREIA MECANIZADA-
-DNPM:Nº846.007/2016=IT:3MIL=AC:4,83HA=NE:03=L/ATV:LEITO DO RIO PIANCÓ-Z. RURAL-
-ITAPORANGA/PB=1ªPUB=44182716434.”; a ser realizada  no bairro: ZONA URBANA; município 
de ITAPORANGA/PB; CEP: 58780-000, conforme processo Nº 2016-000531/TEC/LP-2644 de 
28/01/2016. [#Prot: 274/2016]

CERÂMICA SANTA BARBARA  LTDA, CNPJ: 10.765.402/0001-30,  localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de MULUNGU/PB; CEP: 58354-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O 
Nº 3932/2013,PROC. Nº 7438/2013=FAB. ARTEFATOS DE CERÂMICA DE BARRO=IT:30MIL=AC
:2.204M²=NE:65=L/ATV: FAZENDA VARZEA DE BAIXO, S/N ZONA RUAL DE MULUNGU-PB, 1ª 
PUB., 107654020001-30.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de MULUNGU/PB; 
CEP: 58354-000, conforme processo Nº 2016-000537/TEC/LO-1535 de 28/01/2016. [#Prot: 275/2016]

JOAO ACELIO FERREIRA GOMES - ME, CNPJ: 00.125.638/0001-59,  localizado(a) no município 
de POMBAL/PB; CEP: 58840-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I Nº 1198/2014,PRC. 
Nº 1986/2014=INDUSTRIA TEXTIL-0526-AC:1500M²-IT:600MIL-NE:20-L/ATV:BR 230 KM 407-DIST.
INDUSTRIAL-POMBAL-PB.1ª PUB, 00125638000159.”; a ser realizada  no bairro: ZONA URBANA; 
município de POMBAL/PB; CEP: 58840-000, conforme processo Nº 2016-000538/TEC/LI-4631 de 
28/01/2016. [#Prot: 276/2016]

CONSTRUTORA JP LTDA-ME, CNPJ: 10.451.571/0001-04,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. MULTIFAMILIAR 
COM 06 APTS=IT:400MIL=AC:447,75M²=NE:04=L/AT:R. CAPITÃO NATALICIO EVANGELISTA DOS 
SANTOS, CIDADES COLIBRIS-JP-PB. 1ªPUB.=10.451.571/0001-04”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000540/TEC/LO-1537 de 
28/01/2016. [#Prot: 277/2016]

POLYSORTE SORTE MULTIPLA LIMITADA, CNPJ: 10.912.998/0001-54,  localizado(a) no município 
de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=LOTEAMENTO COM 121 LOTES=IT:200MIL=ÁREA:3.000,00M²=NE:02=L/ATV:R. 
PROJETADA,S/N-SERROTE-CAJAZEIRAS-PB=1ºPUBLI.”; a ser realizada  no município de CA-
JAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme processo Nº 2016-000541/TEC/LI-4632 de 29/01/2016. 
[#Prot: 278/2016]

CLAUDIO JORGE ALVES INACIO, CPF: 147.800.624-20,  domiciliado(a) a: AVENIDA SILVINO 
CHAVES;  bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-420, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Opera-
ção para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS=IT:150MIL=AC:
107,26M²=NE:04=L/ATV:R. PROJETADA, QD.35-LT.19-CASA A E B- JARDIM MIRITANIA-SANTA 
RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme 
processo Nº 2016-000544/TEC/LO-1538 de 29/01/2016. [#Prot: 279/2016]

J A S COMERCIO  COMBUSTIVEIS LTDA-ME (POSTO SANTOS), CNPJ: 21.035.538/0001-01,  
localizado(a) a: ,,;  bairro: ,,; município de PRINCESA ISABEL/PB; CEP: 58755-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação 
para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=COMER. DE COMB.(GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO 
DIESEL) E CONVENIÊNCIA=IT:100MIL=AC:160M²=NE:03=L/ATV: SÍTIO RANCHO DOS HOMENS, 
S/N - ZONA RURAL-PRINCESA ISABEL-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no endereço: ,,; bairro: ,,; 
município de PRINCESA ISABEL/PB; CEP: 58755-000, conforme processo Nº 2016-000545/TEC/
LI-4633 de 29/01/2016. [#Prot: 280/2016]

COOPERATIVA DOS CATADORES E CATADORAS DE RECICLAGEM DE MARCOS MOURA, CNPJ: 
12.530.301/0001-06,  localizado(a) no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Simplifi-
cada para a atividade: “LICENÇA SIMPLIFICADA=TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLÁVEIS INOR
GÂNICOS=IT:300MIL=AC:709M²=NE:30=L/ATV: R. HORIGENES ISABEL DE FARIAS,S/N-SANTA 
RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme 
processo Nº 2016-000547/TEC/LS-0179 de 29/01/2016. [#Prot: 281/2016]

MARIA SILVA DE LIMA, CNPJ: 03.480.719/0001-65,  localizado(a) no bairro: ZONA URBANA; 
município de DONA INES/PB; CEP: 58228-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA 
L.O Nº 1341/2014/PROC. Nº 2014-001716=COM. DE COMBUSTÍVEIS PARA AUTOS=AC:375m²=
IT:50.000=NE:05=LOC. ATV. R. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 743=CENTRO=DONA INES-PB 1º 
PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no endereço: AV: MAJOR AUGUSTO BEZERRA; bairro: CENTRO; 
município de DONA INES/PB; CEP: 58228-000, conforme processo Nº 2016-000548/TEC/LO-1539 
de 29/01/2016. [#Prot: 282/2016]

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 01.079.210/0065-44,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LICENÇA DE OPERAÇÃO=LAVA JATO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS=IT:65MIL=
AC:570M²=NE:03=L/ATV:AV. MARECHAL RONDON, S/N-JARDIM AEROPORTO-BAYEUX/
PB=1ªPUB=01079210006544.”; a ser realizada  no bairro: ,,; município de BAYEUX/PB; CEP: 
58305-000, conforme processo Nº 2016-000550/TEC/LO-1540 de 29/01/2016. [#Prot: 283/2016]

ALDO VERAS DE LIMA, CPF: 090.886.014-53,  domiciliado(a) no município de AGUIAR/PB; CEP: 
58778-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO-LOTEAMENTO 
URBANO COM FINALIDADE RESIDENCIAL=AC:11.799,62=RUA PROJETADA S/N=AGUIAR-PB.”; 
a ser realizada  no município de AGUIAR/PB; CEP: 58778-000, conforme processo Nº 2016-000552/
TEC/LO-1541 de 29/01/2016. [#Prot: 284/2016]

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA, CNPJ: 08.542.474/0001-77,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a 
atividade: “RLOP Nº964/15/PROC.15-1077=LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA E ARGILA EM 
TABULEIRO=IT:50MIL=ÁREA:8HA=L/ATV:ENGENHO TRIUNFO-ZONA RURAL-JP/PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000553/TEC/LOP-0292 de 29/01/2016. [#Prot: 285/2016]

JULIO CESAR DA SILVA, CPF: 702.836.044-09,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE ADVERTÊNCIA Nº 
000106,APREENSÃO Nº 004677 E 004681=POR MANTER CATIVEIRO ESPECIME SILVESTRE 
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE (AVE PAPO CAPIM).”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000554/TEC/TERMAD-00 de 
01/02/2016. [#Prot: 286/2016]

 OLEOVERDE AGROINDUSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA, CNPJ: 08.651.315/0001-00,  
localizado(a) no município de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO 
Nº1501/14=PROC. Nº14-1433=VENC.20/5/16=EXTRA DE ÓLEOS VEGETAIS- IT=500MIL=F=18,18
UFRPB=AC=1210=NE=9 -1ª PUB. CNPJ 08651315000100 - L/ATV R JOSE VICTOR SOBRINHO,71 
-J. ETELVINA- POCINHOS/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA URBANA; município de 
POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, conforme processo Nº 2016-000634/TEC/LO-1561 de 02/02/2016. 
[#Prot: 311/2016]

A. CANDIDO & CIA LTDA, CNPJ: 08.860.991/0001-94,  localizado(a) a: RUA: TRANQUILINO COELHO 
DE LEMOS;  bairro: SANTA ROSA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 254/14/PROC. Nº 2014-000053=TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS=AC:2.000m²=IT:2 MILHÕES=LOC. ATV. R TRANQUILINO C. DE LEMOS, 201=SANTA 
ROSA=CAMP. GRANDE-PB 1º PUBLICAÇÃO - CNPJ:088609910001-94.”; a ser realizada  no bairro: 
.; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000635/TEC/
LO-1562 de 02/02/2016. [#Prot: 312/2016]

UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.323.033/0002-89,  localizado(a) a: AV: SEVERINO 
BEZERRA CABRAL;  bairro: JOSE PINHEIRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58104-
170, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 250/14/PROC. Nº 14-000045=COM. 
DE CAMINHÕES/PEÇAS/OFICINA E LAVA JATO=AC:400m²=IT:3.072.000=NE:28= AV. SEVERINO 
CABRAL, 467- J. PINHEIRO=C.GRANDE-PB 1º PUBLIC. CNPJ:02323033/0002-89.”; a ser realizada  
no endereço: AVENIDA SEVERINO CABRAL; bairro: JOSE PINHEIRO; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58104-170, conforme processo Nº 2016-000636/TEC/LO-1563 de 02/02/2016. 
[#Prot: 313/2016]

SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.171.428/0001-05,  localizado(a) 
a: Av. INDUSTRIAL LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL;  bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-020, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°253/14 
PROC.14-0052=TRANSPORT. DE PASSAGEIROS, OFICINA, LAVA JATO=IT:2.121250,00=AC:
400M²=NE:322=L/AT:R. INDUS. LUIZ CARLOS CRISPIM P., 309, BR-101, DIST. INDUS.-JP-PB. 
1ªPUB.=00171428000105”; a ser realizada  no endereço: Av. INDUSTRIAL LUIZ CARLOS CRISPIM 
PIMENTEL; bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-020, 
conforme processo Nº 2016-000637/TEC/LO-1564 de 02/02/2016. [#Prot: 314/2016]

UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.323.033/0001-06,  localizado(a) a: Av. INDUSTRIAL 
LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL;  bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58082-020, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°454/14 PROC.14-0794=COMERCIO 
CAMINHÕES NOVOS E USADOS=IT:3.072MILHÕES=AC:400M²=NE:28=L/AT:R. IND. LUIZ CARLOS 
C. P., 365, DISTRITO INDUSTRIAL-JP-PB. 1ªPUB.=02.323.033/0001-06”; a ser realizada  no endereço: 
Av. INDUSTRIAL LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL; bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-020, conforme processo Nº 2016-000638/TEC/LO-1565 de 
02/02/2016. [#Prot: 315/2016]

ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ, CPF: 133.163.034-72,  domiciliado(a) a: AVENIDA SAO JUDAS 
TADEU;  bairro: RANGEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58070-100, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “REN. DA L.O Nº 660/2014/PROC. Nº 2013-000884=PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS=MINI-TRIO/PLACA:KGP-0902/PB=PERCURSO: EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000641/TEC/LO-1566 de 02/02/2016. [#Prot: 316/2016]

JORDANIA NUNES CAETANO, CNPJ: 10.799.892/0001-96,  localizado(a) a: RUA ANTONIO FELIX;  
bairro: VITORIA; município de PATOS/PB; CEP: 58706-110, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RLO N°826/2014 PROC.N°2014-000644=ABATE DE AVES=IT:10MIL=AC:30M²=NE:03=L/TVA:RUA 
ANTONIO FELIX,VITÓRIA=PATOS-PB=1ªPUB=NRPATOS”; a ser realizada  no endereço: RUA 
ANTONIO FELIX; bairro: VITORIA; município de PATOS/PB; CEP: 58706-110, conforme processo Nº 
2016-000642/TEC/LO-1567 de 02/02/2016. [#Prot: 317/2016]

ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ, CPF: 133.163.034-72,  domiciliado(a) a: AVENIDA SAO JUDAS 
TADEU;  bairro: RANGEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58070-100, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 661/2014/PROC. Nº 2013-000883=PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS=MINI-TRIO/PLACA:KIA-6597/PB=PERCURSO: EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA - 1º PUBLIC.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000643/TEC/LO-1568 de 02/02/2016. [#Prot: 318/2016]

ANACLETO CONSTRUÇÕES- ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO, CNPJ: 07.754.029/0001-08,  
localizado(a) a: RUA: JOSE MENDES SOBRINHO;  município de JUAREZ TAVORA/PB; CEP: 58387-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº37/14=PROC. Nº2013-006164=VENC.2/1/16=COM VA-
REJ DE MAT DE CONST EM GERAL- IT=20MIL=AC=200M²=NE=11 - 1ª PUB. CNPJ07754029000108 
L/ATV R JOSÉ MENDES SOBRINHO, 39 CENTRO JUAREZ TÁVORA/PB=NURECG=”; a ser realizada  
no endereço: RUA: JOSE MENDES SOBRINHO; município de JUAREZ TAVORA/PB; CEP: 58387-000, 
conforme processo Nº 2016-000645/TEC/LO-1569 de 02/02/2016. [#Prot: 319/2016]

VILMARA ANDRADE MARTINS CAETANO, CNPJ: 10.854.740/0001-49,  localizado(a) a: RUA LIMA 
CAMPOS;  bairro: SAO SEBASTIAO; município de PATOS/PB; CEP: 58706-310, torna público que re-
quereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “R.L.O N°1646/2014 PROC.2014-001791=ABATE DE AVES=IT:10 MIL=AC:600M²=NE:2=L/
TVA:LIMA CAMPOS,SÃO SEBASTIÃO(GRANJA SANTO EXPEDITO) PATOS-PB 1ªPUB=NURPATOS.”; 
a ser realizada  no endereço: RUA LIMA CAMPOS; bairro: SAO SEBASTIAO; município de PATOS/PB; 
CEP: 58706-310, conforme processo Nº 2016-000646/TEC/LO-1570 de 03/02/2016. [#Prot: 320/2016]

POSTO ELLOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 07.175.449/0001-30,  localizado(a) 
a: RUA APOLONIO PEREIRA;  bairro: CENTRO; município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE ALTERAÇÃO -IMP. DO PISO EM CONCR.,CXS 
SEP. CANALETAS DE DRE. SIST. DE TRAT. DE AFLUEN. E SUBS. DE TANQUES=AC:160M²=IT:
60MIL=NE:03=L/ATV:RUA ANTONIO B. CRUZ,Nº 120,CENTRO,BREJO DOS SANTOS/PB”; a ser 
realizada  no bairro: CENTRO; município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, conforme 
processo Nº 2016-000648/TEC/LA-0594 de 03/02/2016. [#Prot: 321/2016]

NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA, CNPJ: 00.142.702/0001-00,  localizado(a) no bairro: CENTRO; 
município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O Nº1941/06/PROC.Nº1901/06=COM. VAR. DE COMBUSIVEIS E VENDA DE LUBRIFICANT
ES=IT:40MIL=AC:860M²=NE:03=L/ATV:R. ANTONIO BENJAMIM CRUZ, Nº120-CENTRO-BREJO 
DOS SANTOS/PB=1ªPUB=00142702000100.”; a ser realizada  no bairro: CENTRO; município de 
BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, conforme processo Nº 2016-000649/TEC/LO-1571 de 
03/02/2016. [#Prot: 322/2016]

POSTO ELLOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 07.175.449/0001-30,  localizado(a) 
a: RUA APOLONIO PEREIRA;  bairro: CENTRO; município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA L.O Nº1407/08=PROC. Nº 07-7075=COM. VAR. 
DE COMB.(GASOLINA,ETANOL E DIESEL S-10 E S-500),E VENDAS DE LUBRIFICANTES=IT:30
MIL=AC:493M²=NE:03=L/ATV:JOSÉ FRANCISCO,S/N,CENTRO,BREJO DOS SANTOS/PB.”; a ser 
realizada  no bairro: CENTRO; município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, conforme 
processo Nº 2016-000651/TEC/LO-1572 de 03/02/2016. [#Prot: 323/2016]

NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA, CNPJ: 00.142.702/0001-00,  localizado(a) no bairro: CENTRO; 
município de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: 
“L.A=IMPL. DO PISO EM CONC., CXS SEPAR., CAN. DE DREN., SIST. DE TRAT. DE EFLU.,SUBS. 
DE TANQUES=IT:60MIL=AC:160M²=NE:03=L/ATV:R. ANTONIO BEJAMIM CRUZ Nº120-CENTRO-
-BREJO DOS SANTOS=1PUB=00142702000100.”; a ser realizada  no bairro: CENTRO; município 
de BREJO DOS SANTOS/PB; CEP: 58880-000, conforme processo Nº 2016-000652/TEC/LA-0595 
de 03/02/2016. [#Prot: 324/2016]

SOARES INVEST IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 19.479.379/0001-92,  
localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 20 APTS=IT:1000MILHÃO=AC:1076M²=NE:
12=L/ATV: RUA SEVERINA CRISPIM VERAS, QD 076, LT 181, PLANALTO DA BOA ESPERANÇA, 
1ª PUB. 19479379000192.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000653/TEC/LO-1573 de 03/02/2016. [#Prot: 325/2016]

CIDADE LIMPA LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS LTDA - ME, CNPJ: 20.155.769/0001-96,  localizado(a) 
no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AM-
BIENTAL -COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL=02 CAMINHÕES/
PLACAS:KLW-6327-PB=KKW-3283-PB=IT:200MIL=NE:01=PERCURSO:CABEDELO=JOÃO 
PESSOA=BAYEUX=SANTA RITA/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000654/TEC/AA-3678 de 03/02/2016. [#Prot: 326/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA., CNPJ: 08.850.034/0001-87,  localizado(a) a: 
RUA: PADRE AMANCIO LEITE;  bairro: CENTRO; município de CONDADO/PB; CEP: 58714-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autoriza-
ção Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL -TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 
AUTOMOTIVOS=02 CAMINHÕES=PLACAS:MON-6671/PB=OFD-0597/PB=IT:100MIL=NE:04=PERC
URSO:CABEDELO/CONDADO/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000656/TEC/AA-3679 de 03/02/2016. [#Prot: 327/2016]

MARCOS ANTONIO GARCIA, CNPJ: 24.285.371/0001-25,  localizado(a) a: RUA JANUNCIO FER-
REIRA;  bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58102-555, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “RLO Nº2917/13=PROC.13-5839=VENC.2/10/15=COM. VAREJ. DE TONTAS E 
MAT. P/ PINTURA -IT=20MIL=AC=504M²=NE=7 -1ª PUBLIC.CNPJ 24.285.371/0001-25 -L/ATV R. 
JANÚNCIO FERREIRA, 663 -CENTRO- C.GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000657/TEC/
LO-1574 de 03/02/2016. [#Prot: 328/2016]

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 20.474.613/0001-78,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental 
para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS-RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 01 CAM/PLACA OEY-6041/PB=IT:80MIL=NE:02=PERCURSO: EM TODO 
ESTADO DA PARAIBA,1ª PUB,20474613000178.”; a ser realizada  no endereço: EM TODO O ESTADO 
DA PARAIBA; município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000658/TEC/AA-3680 
de 03/02/2016. [#Prot: 329/2016]

IVONETE SILVA SANTOS ANDRADE, CNPJ: 07.149.943/0001-20,  localizado(a) no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº539/14=PROC.3-
-3603=VENC.18/2/16=BAR E RESTAURANTE - IT=4MIL=AC=208,45=NE=10 -1ª PUB-CNPJ 
07149943000120 -L/ATV R PROFª SEVERINA R. DA SILVA, 27 CASA A - SANDRA CAVALCANTE 
- C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000659/TEC/LO-1575 de 03/02/2016. [#Prot: 330/2016]

REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES, CNPJ: 41.201.161/0001-20,  localizado(a) a: RODOVIA 
BR 230, KM 436;  bairro: CENTRO; município de APARECIDA/PB; CEP: 58823-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS=01-CAM/
PLACA: OFE-3195/PB=PERCURSO:CABEDELO/APARECIDA/CABEDELO-PB - 1º PUBLICAÇÃO. - 
41.201.161/0001-20.”; a ser realizada  no município de APARECIDA/PB; CEP: 58823-000, conforme 
processo Nº 2016-000662/TEC/AA-3681 de 03/02/2016. [#Prot: 331/2016]

FAMEX COMERCIO ATACADISTA DE GAS CARBONICO LTDA, CNPJ: 05.483.332/0004-30,  
localizado(a) a: AV. TANCREDO NEVES;  bairro: IPES; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58028-
840, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 1706/2014/PROC. Nº 2014-001973=COM. 
ATACADISTA DE GTÁS CARBONICO=AC:300m²=IT:100.000=NE:05=LOC. ATV. AV. TRANQUEDO 
NEVES, 651=IPES-JP-PB 1º PUBLICAÇÃO - CNPJ:05.483.332/0004-30”; a ser realizada  no endereço: 
AV. TANCREDO NEVES; bairro: IPES; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58028-840, conforme 
processo Nº 2016-000663/TEC/LO-1576 de 03/02/2016. [#Prot: 332/2016]

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 12.968.625/0001-20,  localizado(a) no município de 
BANANEIRAS/PB; CEP: 58220-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº2353/11=PROC11-
-4488=VENC 28/9/13-COM. VAREJ. DE MAT DE CONST E VENDA DE MADEIRA SERRADA 
- IT=50MIL=AC=200M²=NE=3 1ª TP - CNPJ 12968625000120 L/ATV S. DA IMBIRIBA- Z. RURAL- BA-
NANEIRAS/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de BANANEIRAS/PB; 
CEP: 58220-000, conforme processo Nº 2016-000664/TEC/LO-1577 de 03/02/2016. [#Prot: 333/2016]

J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 05.828.978/0001-60,  localizado(a) no município de 
SUME/PB; CEP: 58540-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO 08/1498=COM.VAREJ 
GÁS GLP C/MRS E CNPJ S/DE MªAPARECIDA F.FERREIRA P/J. J. FERREIRA DE OLIVIERA-ME 
-IT=30MIL=AC=120M²NE=2-1ª PUB-CNPJ 05828978000160 L/ATV R JOSÉ BITU, 189 A. ALEGRE 
SUMÉ/PB=NURECG”; a ser realizada  no município de SUME/PB; CEP: 58540-000, conforme processo 
Nº 2016-000666/TEC/LO-1578 de 03/02/2016. [#Prot: 334/2016]

SEVERINO DO RAMOS BRITO FILHO, CPF: 096.252.564-23,  domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE ADVERTÊNCIA 
Nº 000107,APREENSÃO Nº 004475 E 004684=POR MANTER CATIVEIRO ESPECIME SILVESTRE 
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE (COR CABODIM E 01 PAPA- CAPIM).”; a ser 
realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000555/
TEC/TERMAD-00 de 01/02/2016. [#Prot: 287/2016]

PANIFICADORA SOUZA RANGEL LTDA., CNPJ: 04.608.678/0001-02,  localizado(a) a: AVENIDA 
SOUSA RANGEL;  bairro: RANGEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58070-070, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO -FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
PANIFICAÇÃO E MERCADINHO EM GERAL=IT:30MIL=AC:442,35M²=NE:11=L/ATV:AV. SOUZA 
RANGEL,Nº 290,VARJÃO,JOÃO PESSOA/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA 
SOUSA RANGEL; bairro: RANGEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58070-070, conforme 
processo Nº 2016-000556/TEC/LO-1542 de 01/02/2016. [#Prot: 288/2016]

METALURGICA FORTEX, CNPJ: 09.169.046/0001-03,  localizado(a) a: AVENIDA LIBERDADE;  
bairro: BARALHO; município de BAYEUX/PB; CEP: 58305-003, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“REN. DA LO Nº3564/13/PROC.Nº13-2376=FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE AÇO=IT:100MIL=AC:1
.974M²=NE:23=L/ATV:AV. LIBERDADE,Nº856-BARALHO-BAYEUX-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no bairro: ,,; município de BAYEUX/PB; CEP: 58305-000, conforme processo Nº 2016-000557/TEC/
LO-1543 de 01/02/2016. [#Prot: 289/2016]

ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO, CNPJ: 12.418.563/0001-83,  localizado(a) a: AVENIDA LIBER-
DADE;  bairro: CENTRO; município de BAYEUX/PB; CEP: 58306-001, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº 1816/2014,PROC. Nº4855/2013=FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDO-
MINANCIA DE METAL=IT:50MIL=AC:300M²=NE:22=L/ATV: AV. LIBERDADE Nº 540, GALPÃP A Nº 
02, CENTRO, BAYEUX-PB, 1ª PUB. 12418563000183.”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA 
LIBERDADE; bairro: CENTRO; município de BAYEUX/PB; CEP: 58306-001, conforme processo Nº 
2016-000558/TEC/LO-1544 de 01/02/2016. [#Prot: 290/2016]

CASA BLANCA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.715.999/0001-02,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO 
-EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APTS=IT:450MIL=AC:657,45=NE:04=L/ATV:RUA BEL. MANOEL 
PEREIRA DINIZ,Nº 372,JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA,JOÃO PESSOA/PB.”; a ser realizada  no 
endereço: RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ; bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58052-520, conforme processo Nº 2016-000562/TEC/LO-
1545 de 01/02/2016. [#Prot: 291/2016]

MICCAL-MINERACAO IND. E COMERCIO CAMPO VERDE LTDA, CNPJ: 24.281.990/0001-41,  
localizado(a) no município de PATOS/PB; CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“REN. DA LO Nº1736/14/PROC.14-000901=LAVRA DE CALCÁRIO, REF. DNPM Nº846.117/1998=
IT:20MIL=ÁREA:44,5HA=NE:10=L/ATV: FAZENDA TRAPIA-ZONA RURAL-PATOS-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizada  no município de PATOS/PB; CEP: 58700-970, conforme processo Nº 2016-000563/
TEC/LO-1546 de 01/02/2016. [#Prot: 292/2016]

MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA, CNPJ: 09.257.477/0001-21,  localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “REN. DA LO Nº1633/14/PROC.14-1529=BENEFICIAMENTO DE FELDSPATO, QUART-
ZO, MICA, CALCARIO E REVENDA DESTES MINERAIS IN NATURA=IT:200MIL=AC:3.100M²=NE
:25=L/ATV:R. PROJ,S/N-P.URBANO-PED. LAVRADA-PB=1ªPUBL.”; a ser realizada  no município 
de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, conforme processo Nº 2016-000564/TEC/LO-1547 de 
01/02/2016. [#Prot: 293/2016]

CATARINA PEREIRA NUNES GOMES, CPF: 023.272.354-05,  domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 582/2013/
PROC. Nº 2012-008153=CARNICICULTURA=AC:12,32ha=IT:600.000=NE:02=FAZENDA NOVA ERA 
LIVRAMENTO=SANTA RITA-PB 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de SANTA RITA/PB; 
CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000565/TEC/LO-1548 de 01/02/2016. [#Prot: 294/2016]

POSTO MONUMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.735.891/0001-
36,  localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O 
Nº 1661/14,PROC.2828/11=COM. DE COMB. EM GERAL =IT:100MIL=AC:400M²=NE:12=L/ATV:AV.
PREF. SEVERINO B. CABRAL Nº 38, JOSE PINHEIRO, C.GRANDE-PB, 1ª PUB. 08735891000136.”; 
a ser realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme 
processo Nº 2016-000566/TEC/LO-1549 de 01/02/2016. [#Prot: 295/2016]

HDM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, CNPJ: 21.716.199/0001-29,  localizado(a) a: PRACA DOM 
PEDRO II;  bairro: VILA TIBIRI; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-665, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 UNDS=AC
:108,68m²=IT:150,000=NE:05=R. DOM PEDRO II, QD. 07 LT. 231=LOT. PLANO DE VIDA=SANTA 
RITA-PB 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no endereço: PRACA DOM PEDRO II; bairro: VILA 
TIBIRI; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-665, conforme processo Nº 2016-000567/TEC/
LO-1550 de 01/02/2016. [#Prot: 296/2016]

ADJANE DA SILVA PEREIRA, CNPJ: 09.360.717/0001-19,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de SAO MAMEDE/PB; CEP: 58625-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a 
atividade: “R.L.O.P Nº 963/2015,PROC. Nº1423/2015=LAVRA EXPERIMENTAL DE FELDSPATO, 
REF. AO PROCESSO DNPM Nº 846130/2014=IT:3MIL=ÁREA 3HA=NE:03=L/ATV:FAZENDA ALMAS, 
Z. RURAL DE SÃO MAMEDE-PB.1ª PUB.09360717000119.”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de SAO MAMEDE/PB; CEP: 58625-000, conforme processo Nº 2016-000571/
TEC/LOP-0293 de 01/02/2016. [#Prot: 297/2016]

SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 04.285.337/0001-43,  localizado(a) no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-970, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A=COLETA E TRANS-
PORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E PERIGOSOS=02 CAM.=PLACAS:MOV-2331/
PB E NPR-6251/PB=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA.”; a ser realizada  no município 
de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000572/TEC/AA-3677 de 01/02/2016. [#Prot: 
298/2016]

IND. E COM.ART. DE ALUMINIO ROCHA LTDA., CNPJ: 05.621.841/0001-30,  localizado(a) a: 
.;  bairro: CATOLÉ DO ROCHA; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº2941/13/PROC.Nº13-5653=FABRICAÇÃO DE 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(PANELAS,CAÇAROLAS, PAPEIROS, CALDEIRÕES)=IT:70MIL=AC:
1.135M²=NE:30=L/ATV:R. ISAURO ROSADO,Nº41-CENTRO-CATOLÉ DO ROCHA-PB=1ªPUBL.”; 
a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000574/TEC/
LO-1551 de 02/02/2016. [#Prot: 299/2016]

TENEDO ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - ME, CNPJ: 11.219.720/0001-69,  localizado(a) a: 
RUA: ANGELINA MARIZ MAIA;  bairro: CENTRO; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 
58884-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº4088/13/PROC.Nº13-7533=FAB. 
DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(PANELAS,CAÇAROLAS, PAPEIROS, CALDEIRÕES)=IT:20MIL=AC
:1.081M²=NE:91=L/ATV:R. ANGELINA M. MAIA,Nº80-CENTRO-CATOLÉ DO ROCHA-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000575/TEC/
LO-1552 de 02/02/2016. [#Prot: 300/2016]

LUCAS SOUSA FERNANDES, CPF: 114.801.364-41,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE ADVERTÊNCIA Nº 000105 -RUA 
SILVA RAMOS=Nº 391=ROGER BAIXO=JOÃO PESSOA/PB.=POR MANTER EM CATIVEIRO UMA 
AVE DE ESPÉCIME SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE 
(CABOCLINHO).”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000590/TEC/TERMAD-00 de 02/02/2016. [#Prot: 301/2016]

JOSE LUIZ DA SILVA, CPF: 043.845.014-04,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE ADVERTÊNCIA Nº 000108 
-POR MANTER EM CATIVEIRO ESPÉCIME SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 
COMPETENTE (01 PAPA-CAPIM E 01 CABOCLINHO).=COMUNIDADE DO S,S/N,ROGER,JOÃO 
PESSOA/PB.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000599/TEC/TERMAD-00 de 02/02/2016. [#Prot: 302/2016]

CB ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 16.905.022/0001-30,  localizado(a) a: RUA MANOEL HENRIQUES;  
bairro: CENTRO; município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 12 APATS=IT:500MIL=AC:1.0
31,30M²=NE:09=L/ATV:AV. FRANCISCO BRANDÃO,Nº705-ST.04-QD.119-LT.367-MANAÍRA-JP/
PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000613/TEC/LO-1553 de 02/02/2016. [#Prot: 303/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA, CNPJ: 02.907.234/0001-42,  localizado(a) 
a: RUA BENEDITO MARINHO;  bairro: CENTRO; município de NOVA FLORESTA/PB; CEP: 58178-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1050/14/PROC.13-0650=COMER. DE 
COMB.(GASO,ÁLCOOL,DIESEL) VEN. LUBRI E TROCA DE ÓLEO=IT:25MIL=AC:180M²=NE:07=L/
ATV:R. PREFEITO B. MARINHO,S/N-CENTRO-NOVA FLORESTA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no município de NOVA FLORESTA/PB; CEP: 58178-000, conforme processo Nº 2016-000618/TEC/
LO-1554 de 02/02/2016. [#Prot: 304/2016]

INDUSTRIA DE CERAMICA MEGA NORDESTE EIRELI-ME, CNPJ: 20.893.794/0001-77,  
localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O 
N360/14/PROC Nº586/14=(M.R.S)=FAB. DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA 
CONST. CIVIL=IT:72,4MIL=AC:7.693M²=NE:07=L/ATV:SITIO LAGOA DO MEIO-Z.RURAL-LAGOA 
DE DENTRO/PB=1ªPUB=20893794000177”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000619/TEC/LO-1555 de 02/02/2016. [#Prot: 305/2016]

GREEN CONSTRUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ: 13.923.661/0001-30,  localizado(a) a: RUA 
FRANCISCO DE ASSIS FRADE;  bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-
440, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CONST. DE 02 CASAS=IT:1
00MIL=AC:116,80M²=NE:04=L/ATV:VIA LOCAL, LT- 32, QD 01, S/N-LOTEAMENTO CIDADE DO 
VALE-PLANALTO-MAMANGUAPE/PB=1ªPUB=13923661000130.”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
URBANA; município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, conforme processo Nº 2016-000620/
TEC/LO-1556 de 02/02/2016. [#Prot: 306/2016]

GREEN CONSTRUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ: 13.923.661/0001-30,  localizado(a) a: 
RUA FRANCISCO DE ASSIS FRADE;  bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58038-440, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CONTRUÇÃO DE 
DUAS CASAS=IT:60MIL=AC:111,78=NE:06=L/ATV:VIA LOCAL 05, LT 01, QD- 01-LOTEAMENTO 
CIDADE DO VALE-PLANALTO-MAMANGUAPE/PB=1ªPUB=13923661000130.”; a ser realizada  no 
bairro: ZONA URBANA; município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, conforme processo Nº 
2016-000621/TEC/LO-1557 de 02/02/2016. [#Prot: 307/2016]

MADSEL MADEIREIRA SERRANA LTDA, CNPJ: 41.225.202/0001-19,  localizado(a) no bairro: ZONA 
URBANA; município de ARARUNA/PB; CEP: 58233-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“L.O.=COMÉRCIO VAREJ. DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO=IT:5MIL=AC:154,00=NE:04=L/
AT:AV. TARGINO PEREIRA, 187, CENTRO, ARARUNA-PB.=41.225.202/0001-19”; a ser realizada  
no município de ARARUNA/PB; CEP: 58233-000, conforme processo Nº 2016-000630/TEC/LO-1558 
de 02/02/2016. [#Prot: 308/2016]

PORTAL CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 07.181.220/0001-08,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. 
MULTIFAMILIAR COM 06 APTS=IT:300MIL=AC:405M²=NE:08=L/AT:RUA COMERCIANTE SEVE-
RINO RUFINO C. QD-96 LT-437, GRAMAME-JP-PB. 1ªPUB.=07.181.220/0001-08”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000632/TEC/
LO-1559 de 02/02/2016. [#Prot: 309/2016]

CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 11.151.713/0001-72,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 17 UNDS=AC:1.
325,65m²=IT:600.000=NE:08=LOC. ATV. R FERNANDO G. BARROS DE OLIVEIRA, QD. 54 LT. 
154=CUÍA-JP-PB 1º PUBLICAÇÃO - CNPJ:11.151.713/0001-72.”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000633/TEC/LO-1560 de 
02/02/2016. [#Prot: 310/2016]
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SBA TORRES BRASIL LTDA, CNPJ: 16.587.135/0001-35,  localizado(a) no município de GURI-
NHEM/PB; CEP: 58356-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PREVIA=ESTAÇÃO RADIO 
BASE (TORRE DE CELULAR)=IT: 306.873,92=AC: 12,43 M²=NE:05=L/ATV: SANTO ANTONIO/
SANTA CLARA-Z. RURAL-ITABAIANA/PB=1ª PUB=16587135000135.”; a ser realizada  no bairro: 
ZONA RURAL; município de ITABAIANA/PB; CEP: 58360-000, conforme processo Nº 2016-000810/
TEC/LP-2647 de 15/02/2016. [#Prot: 384/2016]

POSTO TANGERINA LTDA, CNPJ: 13.171.242/0001-90,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº2243/2015, PROC. 5965/15= ACRESCENTAR G.L.P (GÁS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO) NA ATIVIDADE LICENCIADA COMO SOLICITADO.”; a ser realizada  no bairro: ,,; 
município de MATINHAS/PB; CEP: 58128-000, conforme processo Nº 2016-000816/TEC/LO-1609 
de 15/02/2016. [#Prot: 385/2016]

GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ: 22.389.353/0001-68,  
localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental 
para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS - DE 
CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE - IT=150MIL AC=0 NE=1 PLACA - QFS-7019/PB CNPJ-
22.389.353/0001-68 L/ATV=R.ISABEL B. DE ARAUJO,S/N =NURECG=”; a ser realizada  no bairro: 
.; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000820/TEC/
AA-3684 de 15/02/2016. [#Prot: 386/2016]

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 10.445.768/0001-22,  localizado(a) 
no município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRASP. DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO-PLACAS: OFD-8088/
PB;OFG-8088/PB=IT:150MIL=NE:01=L/ATV:PERCURSO DE CABEDELO PARA SOLEDADE=1ªP
UB=10445768000122.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-000823/TEC/AA-3685 de 15/02/2016. [#Prot: 387/2016]

ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CNPJ: 08.826.596/0001-95,  
localizado(a) no bairro: ALTO BRANCO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1931/2014 PROC. 13-007826=SEDE ADMNISTR
ATIVA=IT:2950MILHÕES=ÁREA:2480,86M²=NE:250=L/ATV:AV. DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 
N°687, TRÊS IRMÃOS, C. GRANDE=1ªPUBLIC=08.826.596/0001-95.”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000826/TEC/
LO-1610 de 15/02/2016. [#Prot: 388/2016]

SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.953.550/0001-41,  localizado(a) no município de SANTA 
RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 36 APATS=IT:2MILHÃO=AC:2.598,73M²=NE:10=L/ATV: AV. POMBAL ST.04-
-QD.108, LT.322-MANAÍRA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000827/TEC/LO-1611 de 16/02/2016. [#Prot: 389/2016]

R E R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 11.182.285/0001-45,  
localizado(a) no município de SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB; CEP: 58119-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “LP/LI/LO=R e R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO 
LTDA-ME IT=20.MIL AC=77,10 NE=02 - CNPJ=11.182.285/0001-45 - L/ATV=R. JOSE RODRIGUES 
COURA, 31 S.S. DE LAGOA DE ROÇA/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de SAO 
SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB; CEP: 58119-000, conforme processo Nº 2016-000831/
TEC/LO-1612 de 16/02/2016. [#Prot: 390/2016]

MORGANE EMILIAVACCA, CPF: 342.853.345-34,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO -EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:250MIL=AC:201M²=NE:04=L/ATV:RUA PITASSILGO,S/N,QD-
081,LT-123,PARATIBE,MUÇUMAGRO,JOÃO PESSOA/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000837/TEC/LO-1613 de 
16/02/2016. [#Prot: 391/2016]

LUIZ SEBASTIAO DE FARIAS - ME, CNPJ: 00.600.162/0001-60,  localizado(a) a: RUA LUIZ FERREI-
RA DA SILVA;  bairro: CATINGUEIRA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58106-465, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “RLO=LOA Nº 2188/2013 PROC. Nº 2013-4436 VENC.31/7/2015 
FABRIC. DE PROD. DE PANIFICAÇÃO-IT=50.MIL AC=250m² NE=4 CNPJ=00.600.162/0001-60 
L/ATV=R. LUIZ FERREIRA DA SILVA-CATINGUEIRA-C.GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  
no endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA; bairro: CATINGUEIRA; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58106-465, conforme processo Nº 2016-000838/TEC/LO-1614 de 16/02/2016. 
[#Prot: 392/2016]

CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO, CNPJ: 10.950.293/0001-21,  localizado(a) no município de OURO 
VELHO/PB; CEP: 58560-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 5062/12,PROC.
Nº1910/09=DANC.C/SONOR. MEC.IT:15MIL=AC:300M²=NE:02=L/ATV:R.ANTONIO IZIDRO 
Nº126 CENTRO,OURO VELHO,1ª PUB,10950293000121”; a ser realizada  no município de OURO 
VELHO/PB; CEP: 58560-000, conforme processo Nº 2016-000842/TEC/LO-1615 de 16/02/2016. 
[#Prot: 393/2016]

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CARVALHO LTDA, CNPJ: 12.611.713/0001-70,  localizado(a) a: 
RUA GENERINO MACIEL;  bairro: JAGUARIBE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58015-700, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1232/14,PROC. Nº1055/13=COM.VAREJ. COMB.
(GASOLINA,ETANOL,DIESEL) TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICANTE=IT:50MIL=AC:270M²NE:04=L/
ATV: RUA GENERINO MACIEL Nº 751, JAGUIARIBE-J.P, 1ª PUB, 12611713000170.”; a ser realizada  
no endereço: RUA GENERINO MACIEL; bairro: JAGUARIBE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58015-700, conforme processo Nº 2016-000843/TEC/LO-1616 de 16/02/2016. [#Prot: 394/2016]

CONSTRUTORA CONTEMPORANEA EIRELI, CNPJ: 17.111.784/0001-28,  localizado(a) no mu-
nicípio de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 28 APTS=IT:2MILHÕES=AC:4.515,75M²=NE:15=L/
ATV: R. VICENTE IELPO,ST.01, QD.21, LT.123-BESSA-JP/PB=17.111.784/0001-26.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000844/TEC/
LI-4663 de 16/02/2016. [#Prot: 395/2016]

ELIAL BERTO RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 029.911.774-03,  domiciliado(a) a: RUA COELHO 
NETO;  bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58303-295, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “RENOVAÇÃO DA L.O Nº368/14=PROC. Nº 3585/13 -PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL E SERVIÇOS=KOMBI=PLACA:KFG-7008/PB=PERCURSO:EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000845/TEC/LO-1617 de 16/02/2016. [#Prot: 396/2016]

CONSTRUTORA CONTEMPORANEA EIRELI, CNPJ: 17.111.784/0001-28,  localizado(a) no muni-
cípio de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 24 APTS=IT:1MILHÃO=AC:1.453M²=NE:10=L/ATV: R. 
ESTUDANTE JOSÉ PAULO NETO FILHO, ST.25, QD.130 - LT.90-JP/PB=17.111.784/0001-28.”; a 
ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000846/TEC/LI-4664 de 16/02/2016. [#Prot: 397/2016]

JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA., CNPJ: 05.257.566/0001-17,  localizado(a) no município 
de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. N°1319/12 PROC. 11-6902=FAB. E COM. DE CADEIRAS TUBULARES DE FERRO=IT:1
0MIL=AC:413,45M²=NE:15=L/AT:R. PROJETADA S/N, MUTIRÃO, RIACHO DOS CAVALOS-PB. 
1ªPUB.=05.257.566/0001-17”; a ser realizada  no município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 
58870-000, conforme processo Nº 2016-000866/TEC/LO-1618 de 16/02/2016. [#Prot: 398/2016]

MAX CLEAR - QUÍMICA IND. E COM. LTDA, CNPJ: 10.463.142/0001-49,  localizado(a) a: RUA 
FRANCISCA ALMEIDA;  bairro: SESI; município de BAYEUX/PB; CEP: 58305-350, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O. N°1711/14 PROC. 14-2837=FABRICAÇÃO DE DESINFETAN-
TE DOMISSANITÁRIOS=IT:30MIL=AC:361,31M²=NE:11=L/AT:RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 
SESI, BAYEUX-PB. 1ªPUB.=10.463.142/0001-49”; a ser realizada  no endereço: RUA FRANCISCA 
ALMEIDA; bairro: SESI; município de BAYEUX/PB; CEP: 58305-350, conforme processo Nº 2016-
000867/TEC/LO-1619 de 16/02/2016. [#Prot: 399/2016]

TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA., CNPJ: 10.482.492/0001-52,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de SOUSA/PB; CEP: 58805-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O. N°1379/13 PROC.13-2245=TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE 
POR INCINERAÇÃO=IT:500MIL=AC:8M²=NE:04=L/AT:BR-230, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, 
SOUZA-PB. 1ªPUB.=10.482.492/0001-52”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000871/TEC/LO-1620 de 16/02/2016. [#Prot: 400/2016]

EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA E DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 12.461.865/0001-
34,  localizado(a) no município de PIANCO/PB; CEP: 58765-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº 793/14,PROC. Nº 766/14=ATERRO SANITÁRIO=IT:600MIL=AC:60000M²=N
E:02=L/ATV\;SITIO SABOEIRO, S/N, ZONA RURAL DE PIANCO-PB. 1ª PUB 12461865000134.”; 
a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de PIANCO/PB; CEP: 58765-000, conforme 
processo Nº 2016-000872/TEC/LO-1621 de 16/02/2016. [#Prot: 401/2016]

R.R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (POSTO DIAMANTE), CNPJ: 
05.148.065/0001-00,  localizado(a) a: RODOVIA BR 361;  bairro: CENTRO; município de DIAMANTE/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1758/14,PROC. Nº 3297/14=COM. 
VAREJISTA DE COMB. EM GERAL (GASOLINA,ALCOOL,DIESEL)=IT:90MIL=AC:900M²=NE:04=L/
ATV: RODOVIA PB 361, CENTRO DE DIAMENTE-PB. 1ª PUB. 05148065000100.”; a ser realizada  
no bairro: CENTRO; município de DIAMANTE/PB; CEP: 58994-000, conforme processo Nº 2016-
000873/TEC/LO-1622 de 16/02/2016. [#Prot: 402/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CNPJ: 08.785.479/0001-20,  localizado(a) a: RUA 
SOLON DE LUCENA;  bairro: CENTRO; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “R.L.I. N°1598/14 PROC. 14-3360=DRENAGEM PLUVIAL=IT:1
979103,00=AC:2962M²=NE:05=L/AT:AV. PEDRO II E CENTRO DA CIDADE, GUARABIRA-PB. 
1ªPUB.=08.785.479/0001-20”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000876/TEC/LI-4665 de 16/02/2016. [#Prot: 403/2016]

RECICLAGEM LIBERDADE LTDA, CNPJ: 11.674.191/0001-93,  localizado(a) a: RUA VIRGINIO 
DA GAMA E MELO;  bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58303-055, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1494/14/PROC.14-003040=COMER. TRANS. CO-
LETA E DEST. FINAL DE RESÍDUOS CKASSE II=IT:40MIL=AC:360M²=NE:06=L/ATV:R. VIRGINO 
DA GAMA E MELO,VARZEA NOVA-SANTA RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000877/TEC/LO-1623 de 
17/02/2016. [#Prot: 404/2016]

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHARLES MILLER, CNPJ: 13.749.673/0001-90,  localizado(a) a: 
RUA AGENOR LACET;  bairro: BRISAMAR; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58033-560, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO= EDIFICICAÇÃO MULTIFA-
MILIAR RESIDENCIAL COM 104 UNDS=IT:25.200.000,00= AC-20.416,30M²=NE:74=L/ATV:RUA 
AGENOR LACET N°250 BAIRRO:JOÃO AGRIPINO-JP- 1ª PUB. 137499673000190.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000882/TEC/
LO-1624 de 17/02/2016. [#Prot: 405/2016]

VKRD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, CNPJ: 13.513.760/0001-44,  localizado(a) 
no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO -EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:200MIL=AC:216M²=NE:06=L/ATV:RUA PRO-
JETADA 29,LT-16,QD-57,LOT. N. S. DAS NEVES,CENTRO,CONDE/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no 
município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000885/TEC/LO-1625 
de 17/02/2016. [#Prot: 406/2016]

MARIA F DE ANDRADE VEIRA - ME, CNPJ: 20.700.721/0001-11,  localizado(a) no município de 
RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO -FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA EM METAL=IT:25MIL=AC:136,5M²=
NE:01=L/ATV:RUA EPITÁCIO MAIA DE VASCONCELOS,JOSÉ A. ALMEIDA,RIACHO DOS CAVALOS/
PB.1ªPUB.”; a ser realizada  no município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, conforme 
processo Nº 2016-000886/TEC/LO-1626 de 17/02/2016. [#Prot: 407/2016]

D S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ: 17.181.096/0001-34,  localizado(a) a: 
RUA SERGIO GUERRA;  bairro: BANCARIOS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58052-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=ED. MULT. COM 08 UNDS (PR
ÉDIO)=IT:537.224,00=AC:671,53M²=NE:09=L/ATV: R. COMER. EDILSON PAIVA DE ARAÚJO,QD 
132,LT 0075, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA-JP, 1ª PUB, 17181096000134.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000713/TEC/
LI-4642 de 10/02/2016. [#Prot: 360/2016]

ELETRICIDADE DO BRASIL S/A, CNPJ: 10.538.273/0001-48,  localizado(a) no município de /PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “CORREÇÃO DA L.P Nº C1/2016/PROC. Nº 2016-
000203, SOLICITA A EXCLUSÃO DA CONDICIONANTE Nº 7 DO TEXTO DA L.P Nº C1/2016.”; a ser 
realizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000715/
TEC/LP-2645 de 10/02/2016. [#Prot: 361/2016]

ÍTALA ADALGISA ALVES AGRA, CPF: 072.616.214-04,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RENOV. DA L.O Nº 1717/2014/PROC. Nº 2014-001381=LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO 
MAMANGUAPE=AC:4,3HA=IT:3.000=NE:03=LOC. ATV. LEITO DO RIO MAMANGUAPE=ZONA 
RURAL=ALAGOA GRANDE-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, conforme processo Nº 2016-000717/TEC/
LO-1592 de 10/02/2016. [#Prot: 362/2016]

CIELIO ABREU COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVINOPOLIS EIRELI-EPP, 
CNPJ: 21.900.115/0001-02,  localizado(a) no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LO=LI Nº 790/2014 PROC. 2014-1485 VENC. 17/3/2015 
COMER. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL-IT=200.MIL AC=981,22m² NE=02 1º PUB.-
-CNPJ-21.900.115/0001-02 L/ATV-ROD.BR 230-KM 489 CAJAZEIRAS/PB=NURECG=”; a ser 
realizada  no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme processo Nº 2016-000718/
TEC/LO-1593 de 10/02/2016. [#Prot: 363/2016]

G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 10.948.040/0001-13,  localizado(a) a: PRACA QUINZE 
DE NOVEMBRO;  bairro: VARADOURO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58010-520, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1193/14/PROC.14-1152=COMER. VAR. DE MAT. DE CO
NSTRUÇÃO=IT:1.600MILHÃO=AC:800M²=NE:48=L/ATV: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO,Nº21-
-VARADOURO-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000719/TEC/LO-1594 de 11/02/2016. [#Prot: 364/2016]

RODRIGO ROCHA DE LIMA, CNPJ: 07.652.280/0001-61,  localizado(a) no município de GUARA-
BIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº557/13/PROC.
Nº13-0357=COMER. DE MEDICAMENTOS,PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL=IT:30MIL=AC:
103,40M²=NE:05=L/ATV:L/ATV:AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA,Nº525-CENTRO-GUARABIRA-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme 
processo Nº 2016-000722/TEC/LO-1595 de 11/02/2016. [#Prot: 365/2016]

DAYSE BIANCA JUSTINO LIMA, CPF: 039.459.494-08,  domiciliado(a) a: AVENIDA MAROQUINHA 
RAMOS;  bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-270, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação 
para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO -EDF. DE 06 CASAS=IT:210MIL=AC:344,53M²=NE:0
5=L/ATV:RUA PROJETADA,QD-47,LT-02A,LOTEAMENTO DAS CRIANÇAS,CONDE/PB.1ª PUB.”; 
a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000724/TEC/
LI-4643 de 11/02/2016. [#Prot: 366/2016]

DERIVALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR ME, CNPJ: 13.918.961/0001-21,  localizado(a) a: RUA 
ANTONIO NORBERTO BRUNO;  bairro: CENTRO; município de REMIGIO/PB; CEP: 58398-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº3137/13=PROC Nº13-4986=VENC.16/10/15-COM 
VAREJ DE MAT DE CONST E MADEIRA SERRADA  - IT=40MIL=AC=360M²=NE=2 -1ª PUBLIC-
-CNPJ 13918961000121-L/ATV R ANTONIO N BRUNO, 482 CENTRO - REMÍGIO/PB=NURECG=”; 
a ser realizada  no endereço: RUA ANTONIO NORBERTO BRUNO; bairro: CENTRO; município de 
REMIGIO/PB; CEP: 58398-000, conforme processo Nº 2016-000725/TEC/LO-1596 de 11/02/2016. 
[#Prot: 367/2016]

JOSÉ AIRTON DOS SANTOS SILVA, CNPJ: 24.495.921/0001-30,  localizado(a) no bairro: ZONA 
URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “RLO Nº587/14=PROC. Nº14-999-VENC. 24/2/16= FABRIC. DE PROD. DE SEGURAN-
ÇA- IT=10MIL=AC=928,92M²=NE=18 - 1ª PUBLIC -CNPJ 24495921000130 - R JOSÉ BATISTA 
CHAVES, 136 - ALTO BRANCO - C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no endereço: RUA 
JOSE BATISTA CHAVES; bairro: ALTO BRANCO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58102-545, conforme processo Nº 2016-000728/TEC/LO-1597 de 11/02/2016. [#Prot: 368/2016]

CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOMARINE, CNPJ: 14.816.024/0001-28,  localizado(a) no município 
de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I. N°474/14 
PROC. 14-0608=ED. MULTIFAMILIAR COM 40 UNID.=IT:2MILHÕES=AC:3456,77M²=NE:15=L/
AT:RUA “G” ESQUINA COM A RUA “C”, QD-18 LT-10-A, JARDIM ATLÂNTICO, CABEDELO-PB. 
1ªPUB.=14.816.024/0001-28”; a ser realizada  no endereço: BR 230; bairro: JARDIM ATLANTICO; 
município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000754/TEC/LI-4644 
de 11/02/2016. [#Prot: 369/2016]

SANTOS E FIGUEIREDO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.550.946/0001-85,  localizado(a) a: RUA 
JOSE SIMOES DE ARAUJO;  bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58035-070, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°237/14 PROC. 13-8307=ED. RESIDENCIAL E CO
MECIAL=IT:950MIL=AC:2303,34M²=NE:10=L/AT:RUA SAMUEL H. H. NORAT, QD-06 LT-01, LOT. 
BELA VISTA II, INTERMARES, CABEDELO-PB. 1ªPUB.=10.550.946/0001-85”; a ser realizada  no 
município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000757/TEC/LO-1598 
de 11/02/2016. [#Prot: 370/2016]

QUADRAMARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., CNPJ: 02.728.991/0001-59,  
localizado(a) a: AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO;  bairro: MANAIRA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. 
N°1733/14 PROC. 14-2843=COM. COMBUSTÍVEIS C/ CONVENIÊNCIA=IT:100MIL=ÁREA:472,
75M²=NE:15=L/ATV:AV. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N°575, MANAÍRA, JP-PB.=1ªPUBL
IC=02.728.991/0001-59.”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEI-
RO COUTINHO; bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-000, conforme 
processo Nº 2016-000762/TEC/LO-1599 de 11/02/2016. [#Prot: 371/2016]

MANAIRA CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA, CNPJ: 21.129.782/0001-33,  localizado(a) 
no município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “RENOV. 
DA L.I Nº 596/15/PROC. Nº15-001518=EDIF. MULTIFAMILIAR COM 24 UNDS=AC:5.068,28m²=IT
:10.000.000=NE:40LOC. ATV. R. MARCIA TRAVASSOS DE ESQ. C/ R. MAX ZAGEL=LOT. JARD. 
JERICÓ=CABEDELO-PB 1º PUBLIC”; a ser realizada  no município de CABEDELO/PB; CEP: 
58310-000, conforme processo Nº 2016-000764/TEC/LI-4645 de 11/02/2016. [#Prot: 372/2016]

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.575.881/0001-18,  localizado(a) a: AVENIDA 
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA;  bairro: TAMBAU; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58039-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS DE SAÚDE=04 CARROS=PLACA:MOC-5763/PB=NPZ-6835/PB=NQI-8323/
PB=NVT-4734/PB=IT:310MIL=NE:10=PERCURSO:TODO ESTADO DA PARAÍBA.”; a ser realiza-
da  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000765/TEC/AA-3683 de 
12/02/2016. [#Prot: 373/2016]

DIGNA  CENTRAL DE VELÓRIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO, CNPJ: 20.005.438/0002-50,  
localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “LO=LIA Nº 26/2016 PROC.2014-7014 VENC.1/1/2017 SERVIÇO DE FUNERÁRIA 
-CNPJ 20.005.438/0002-50 IT=100.MIL AC=273,40m² NE=33 L/ATV AV. PRESID. JUSCELINO KU-
BITSCHEK, 2213 CRUZEIRO C. GRANDE = NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA URAL; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme processo Nº 2016-000775/TEC/
LO-1600 de 12/02/2016. [#Prot: 374/2016]

ALLAN JORGE DE LIMA CORDEIRO., CNPJ: 07.547.340/0001-86,  localizado(a) no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LP/LI/LO= TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS DOMESTICO - CNPJ - 07.547.340/0001-86 IT=5.000,00 AC=30m² NE=02 L/ATV=RUA 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 608 BODOCONGO CAMPINA GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  
no bairro: ZONA URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme processo 
Nº 2016-000776/TEC/LO-1601 de 12/02/2016. [#Prot: 375/2016]

ALLAN JORGE DE LIMA CORDEIRO., CNPJ: 07.547.340/0001-86,  localizado(a) no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO= LOA 
Nº 492/14 PROC.14-0417 VENC. 13/2/16 EMPRESA TRANSPORTADORA DE RESÍD. DOMES,-
-CNPJ-07.547.340/0001-86 IT=5.000,00 AC=30m² NE=02 L/ATV=R CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 
608 BODOCONGO C. GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA URAL; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme processo Nº 2016-000779/TEC/LO-1602 de 
12/02/2016. [#Prot: 376/2016]

MINERAÇÃO YAYU LTDA-ME, CNPJ: 18.252.548/0001-94,  localizado(a) no município de SANTA LUZIA/
PB; CEP: 58600-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº73/14=PROC. Nº13-8050-EXT. DE 
ARGILA P/ USO EM CERÂMICA - IT=25MIL=NE=3 - 1ª PUBLIC. - CNPJ 18252548000194 - L/ATV 
AÇUDE PUB. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N - Z. RURAL - SANTA LUZIA/PB=NURECG=”; a ser 
realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000780/TEC/LO-1603 
de 12/02/2016. [#Prot: 377/2016]

JOSENILSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF: 000.235.934-07,  domiciliado(a) no município de /PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°3883/13 PROC. 12-8751=PUBLICIDADE 
VOLANTE COMERCIAL E SERVIÇOS=KOMBI/PLACA:MMX-7284/PB=L/AT:EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA.=1ªPUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-000781/TEC/LO-1604 de 12/02/2016. [#Prot: 378/2016]

JAIME T. MOURA (POSTO DOIS IRMAOS), CNPJ: 09.352.634/0002-69,  localizado(a) a: RUA 
MANOEL JOAQUIM RIBEIRO;  bairro: BODOCONGO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58100-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 2851=PROCESSO Nº 15-4074=EM RELAÇÃO AO PRAZO DE VIGÊNCIA,PARA 5 
ANOS,COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 237,DE 19 DE DEZ. DE 1997,DO CONAMA.”; a ser realizada  
no município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000782/TEC/LO-1605 
de 15/02/2016. [#Prot: 379/2016]

VILLE BLANCHE AREIA INCORPORAÇOES SPE LTDA, CNPJ: 22.095.283/0001-35,  localizado(a) 
no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=CONDOMÍNIO 
COM 19 UNS HABITACIONAIS=IT:200MIL=AC:2.370,50M²=NE:12=L/ATV: OTAVIANO CARNEIRO DA 
CUNHA,S/N-LOT.JARDIM GUARANI-CENTRO-AREIA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município 
de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000783/TEC/LP-2646 de 15/02/2016. [#Prot: 
380/2016]

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.772.215/0001-32,  localizado(a) 
no bairro: ZONA RURAL; município de PRATA/PB; CEP: 58550-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=FABRICAÇÃO DE AGUAS ENVASADAS=IT:20MIL=AC:295M
²=NE:04=L/ATV:FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DE PARATA-PB, 1ª PUB. 08772215000132.”; a ser 
realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de PRATA/PB; CEP: 58550-000, conforme processo Nº 
2016-000784/TEC/LO-1606 de 15/02/2016. [#Prot: 381/2016]

JOSE VALMOR PACHER, CNPJ: 24.506.016/0001-39,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município 
de JUNCO DO SERIDO/PB; CEP: 58640-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “CORREÇÃO L.O Nº 
2894/2015,PROC.5544/2015=ERRO DE DIGITALIZAÇÃO DO (DNPM Nº 846.114/1990) E DEVERIA 
SER A SEGUINTE DIGITALIZAÇÃO (DNPM Nº 840.114/1990).”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de JUNCO DO SERIDO/PB; CEP: 58640-000, conforme processo Nº 2016-000785/
TEC/LO-1607 de 15/02/2016. [#Prot: 382/2016]

JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO, CNPJ: 05.008.956/0001-53,  localizado(a) no bairro: ,,; 
município de CASSERENGUE/PB; CEP: 58238-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO= LOA Nº 
3352/2013 PROC. 2013-5463 VENC. 4/11/15-FAB. DE PROD. DE PANIFICAÇÃO - IT=8.MIL AC=280m² 
NE=02 - 1º PUB. CNPJ=05.008.956/0001-53L/ATV=R. DURVAL DA COSTA, 594  CASSERENGUE/
PB. RLS.”; a ser realizada  no endereço: RUA DURVAL DA COSTA LIRA; bairro: CENTRO; município 
de CASSERENGUE/PB; CEP: 58238-000, conforme processo Nº 2016-000799/TEC/LO-1608 de 
15/02/2016. [#Prot: 383/2016]

A. M. MEDEIROS OLIVEIRA-ME, CNPJ: 04.620.223/0001-02,  localizado(a) no município de SUME/
PB; CEP: 58540-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LP/LI/LO=COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - IT=20MIL=AC=400M²=NE=1 - 1ª PUBLIC. CNPJ 04.620.223/0001-02 - 
L/ATV RUA ANTONIO BATISTA GOUVEIA, 97 - RENASCER - SUMÉ/PB=NURECG=”; a ser realizada  
no município de SUME/PB; CEP: 58540-000, conforme processo Nº 2016-000667/TEC/LO-1579 de 
03/02/2016. [#Prot: 335/2016]

MM COMERCIO DE GÁS-ME, CNPJ: 16.755.238/0001-67,  localizado(a) a: AV 1 DE ABRIL;  
bairro: CENTRO; município de SUME/PB; CEP: 58540-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LP/LI/LO=COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP - 
IT=30MIL=AC=181,44M²=NE=02 1ª PUBLIC. - CNPJ 16.755.238/0001-67 L/ATV AV. PRIMEIRO DE 
ABRIL, 156 - CENTRO - SUMÉ/PB=NURECG=”; a ser realizada  no endereço: AV 1 DE ABRIL; bairro: 
CENTRO; município de SUME/PB; CEP: 58540-000, conforme processo Nº 2016-000668/TEC/LO-
1580 de 03/02/2016. [#Prot: 336/2016]

ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO, CNPJ: 21.405.820/0001-33,  localizado(a) 
no município de INGA/PB; CEP: 58380-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=CONSTRUÇÃO DA 
ASS. CULTURA DE INGÁ=IT:140.000=AC:1.316M²=NE:06=L/AT:RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURI-
TY, S/N, CENTRO, INGÁ-PB. 1ªPUB.=21.405.820/0001-33”; a ser realizada  no município de INGA/PB; 
CEP: 58380-000, conforme processo Nº 2016-000672/TEC/LI-4634 de 04/02/2016. [#Prot: 337/2016]

POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA, CNPJ: 01.664.503/0001-24,  localizado(a) no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1993/14 
PROC.14-4004=COM. VAR. DE COMB. LUBRIF. TROCA DE ÓLEO E CONV.=IT:30MIL=AC:=NE:12=L/
AT:PORTAL PARAÍSO LTS-51 E 52 D.28, SANTA RITA-PB. 1ªPUB.=01.664.503/0001-24”; a ser rea-
lizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000674/TEC/
LO-1581 de 04/02/2016. [#Prot: 338/2016]

SÃO FRACISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 10.786.530/0001-60,  
localizado(a) no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “R.L.I Nº 231/2015,PROC. Nº 000092/2015=LOTEAMENTO JD.SOLEDADEII-2ª ETAPA=I
T:60MIL=AC:45.893,90M²=NE:01=L/ATV:LOTEAMENTO JARDIM SOLEDADE II,2ª ETAPA,JARDIM 
SOLEDADE,CAJAZEIRAS/PB.1ª PUB. 10786530000160”; a ser realizada  no município de CAJA-
ZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme processo Nº 2016-000676/TEC/LI-4635 de 04/02/2016. 
[#Prot: 339/2016]

PANIFICADORA DIVINA MISERICORDIA LTDA-ME, CNPJ: 24.285.108/0001-36,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LO=LOA Nº 
4046/2013 PROC. Nº 2013-7674 FAB. DE PROD. DE PANIFICADORA CNPJ-24.285.108/0001-369 
IT=110MIL AC=380m2 NE=18 L/ATV=AV. JOAO CANCIO,1245-MANAIRA J. PESSOA/PB=NURECG=”; 
a ser realizada  no endereço: AV. JOAO CANCIO DA SILVA; bairro: MANAIRA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58038-341, conforme processo Nº 2016-000677/TEC/LO-1582 de 04/02/2016. 
[#Prot: 340/2016]

AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA ME, CNPJ: 07.469.622/0001-02,  localizado(a) a: RUA: AL-
CINDO OLIMPIO MAIA;  bairro: CENTRO; município de BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB; CEP: 
58895-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DEE COMBUATÍVEIS 
AUTOMOTIVOS=01-CAM/PLACA:OEY-9143/PB=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA.”; 
a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000678/TEC/
AA-3682 de 04/02/2016. [#Prot: 341/2016]

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA., CNPJ: 41.132.085/0004-91,  localizado(a) 
no bairro: ZONA URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “RLO= Nº 963/14 PROC.2014-1881 VENC.26/3/2016-FARNACIA DE MANIPULAÇÃO 
IT=181.676,00 AC=202,15m² NE=11 1º TP CNPJ 41.132.085/0004-91L/ATV=R. DOM PEDRO II, 513 
PRATA C. GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000679/TEC/LO-1583 de 04/02/2016. [#Prot: 342/2016]

CONSTRUTORA ABC LTDA, CNPJ: 06.293.809/0001-35,  localizado(a) no bairro: ALTIPLANO 
CABO BRANCO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “R.L.I. N°2185/14 PROC.14-4572=ED. EMPRESARIAL COM 84 SALAS E 63 LOJAS=IT:
7MILHÕES=AC:15000M²=NE:10=L/AT:RUA POETA TARGINO TEIXEIRA, 500, ALTIPLANO-JP-PB. 
1ªPUB.=06.293.809/0001-35”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000681/TEC/LI-4636 de 04/02/2016. [#Prot: 343/2016]

BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 08.811.119/0017-13,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Revisão 
de Condicionante para a atividade: “RLO=LOA Nº1676/14 PROC. 2014-2317 VENC.8/6/2016 PE-
NEIRAMENTO DE MICA - IT=60.MIL AC=1.726m² NE=17 1º PUB. CNPJ=08.811.119/0017-13 - L/
ATV=ROD. PB-117, KM 28, S/N Z.RURAL DE PEDRA LAVRADA/PB=NURECG=”; a ser realizada  no 
endereço: ZONA RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, conforme processo 
Nº 2016-000683/TEC/RC-0002 de 04/02/2016. [#Prot: 344/2016]

OASIS CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA, CNPJ: 19.950.413/0001-65,  localizado(a) no município 
de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=LOTEAMENTO 
RES. C/ 254 LOTES=IT:200MIL=AC:81.941M²=NE:10=L/ATV:R. PROJETADA-CENTRO-ALHANDRA/
PB=1ªPUB=19950413000165.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000684/TEC/LI-4637 de 05/02/2016. [#Prot: 345/2016]

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.080.426/0001-41,  localizado(a) a: AVENIDA CAPI-
TAO JOSE PESSOA;  bairro: JAGUARIBE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58015-170, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 APTS
=IT:300MIL=AC:316,28M²=NE:04=L/ATV:R. CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA,QD.05/LT.270-J.
PAULO II-JOÃO PESSOA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000685/TEC/LO-1584 de 05/02/2016. [#Prot: 346/2016]

MILLENIUM COM. DE COMBUST. LTDA., CNPJ: 03.499.512/0001-32,  localizado(a) a: RUA MANOEL 
DE CARVALHO;  bairro: AGUA FRIA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58073-630, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “REN. DA LO Nº601/14/PROC.11-2489=COMER. VAR. DE COMB. (GASO. ÁLCOOL 
E DIESEL) E LUBRI=IT:70MIL=AC:495M²=NE:01=L/ATV: R. MANOEL LOPES DE CARVALHO,Nº501-
-JARDIM ÁGUA FRIA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000686/TEC/LO-1585 de 05/02/2016. [#Prot: 347/2016]

SANTHIAGO EMP. IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 08.997.178/0001-60,  localizado(a) a: RUA CORO-
NEL JOSE ANDRE;  bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-220, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “R.L.I. N°783/13 PROC.12-7755=IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO 
VERTICAL DE USO MULTIFAMILIAR=IT:8MILHÕES=AC:18296,8M²=NE:50=L/AT:R. JOÃO TAVARES, 
482, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. 1ªPUB.=08.997.178/0001-60”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000687/TEC/
LI-4638 de 05/02/2016. [#Prot: 348/2016]

JOSÉ BORBOREMA MARTINS, CPF: 801.172.288-34,  domiciliado(a) no município de SOLEDADE/
PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “RLI=LIANº1158/14=PROCNº14-
-156=VENC.15/4/15=LAVRA DE AREIA E ARGILA=ÁREA DE 48,6HA REF. PROC.DNPM 
Nº846.274/13(LICENC.)-CÓD=1.5.3=44,00UFRPB -1ªTP-CPF 80117228834 L/AT SÍT FLORIANO 
-SOLEDADE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000688/TEC/LI-4639 de 05/02/2016. [#Prot: 349/2016]

JOÃO BATISTA FERREIRA, CPF: 141.143.564-87,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a atividade: “RENOV. DA LOP Nº 
690/2015/PROC. Nº 2014-009152=EXTRAÇÃO DE AREIA EM TERRA FIRME=PROC. DNPM-
-846435/2008=ÁREA:18HA=LOC. ATV. DENOMINADA MUITOS RIOS=ZONA RURAL=CAAPORÃ-
-PB 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de CAAPORA/PB; CEP: 58326-000, conforme 
processo Nº 2016-000691/TEC/LOP-0294 de 05/02/2016. [#Prot: 350/2016]

ARUANÃ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 13.505.660/0001-76,  localizado(a) 
a: AVENIDA DOM PEDRO II;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58013-420, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação para a atividade: “LP/LI=EDF. MULTIFAMILIAR COM 18 APTS=IT:1,5MILHÃ
O=ÁREA:2150M²=NE:15=L/ATV:RUA BANCÁRIO ELIAS FELICIANO MADRUGA, QD 31, LT 136. 
ALTIPLANO CABO BRANCO, JP-PB.=1ªPUBLIC=13.505.660/0001-76.”; a ser realizada  no municí-
pio de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000694/TEC/LI-4640 de 
05/02/2016. [#Prot: 351/2016]

HABITACIONAL PORTAL DA VILLA SPE LTDA, CNPJ: 14.104.908/0001-50,  localizado(a) a: AVE-
NIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES;  bairro: TAMBIA; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58020-670, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=ED. MULTIFAMILIAR COM 80 AP
TS=IT:2.500.000=AC:4.044,24M²=NE:25=L/AT:RUA SEVERINA CRISPIM VERAS, S/N, PLANALTO 
DA BOA ESPERANÇA-JP-PB. 1ªPUB.=14.104.908/0001-50”; a ser realizada  no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000697/TEC/LI-4641 de 05/02/2016. 
[#Prot: 352/2016]

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA, CNPJ: 08.542.474/0001-77,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a ativi-
dade: “R.L.O.P. N°1033/15 PROC. 15-001076=LAVRA DE AREIA E ARGILA EM TABULEIRO/
PESQUISA=IT:50MIL=ÁREA DE LAVRA EXPERIMENTAL:15HA=NE:06=L/AT:ENGENHO TRIUNFO, 
ZONA RURAL-JP-PB. 1ªPUB.=08.542.474/0001-77”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000699/TEC/LOP-0295 de 05/02/2016. [#Prot: 
353/2016]

JOÃO RAFAEL DE AGUIAR., CPF: 023.112.404-04,  domiciliado(a) no município de GUARABIRA/
PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=PUBLICIDADE 
VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇO E EVENTOS=MINI/TRIO=PLACA:MNW-9028/PB=PERCURSO: 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000700/TEC/LO-1586 de 05/02/2016. [#Prot: 354/2016]

JOÃO RAFAEL DE AGUIAR., CPF: 023.112.404-04,  domiciliado(a) no município de GUARABIRA/
PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=PROPAGANDA 
VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS=MINI/TRIO=PLACA:MMX-8613/PB=PERCURSO: 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000702/TEC/LO-1587 de 05/02/2016. [#Prot: 355/2016]

MINERAÇAO COTO COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, CNPJ: 00.841.691/0001-56,  
localizado(a) a: RUA FRANCISCO SERAFIM;  bairro: CENTRO; município de CABEDELO/PB; CEP: 
58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1400/13 PROC. 12-6712=LAVRA DE 
GRANITO ORNAMENTAL=IT:200MIL=ÁREA:10HA=NE:10=L/AT:SÍTIO POÇO DA PEDRA, Z/R, NOVA 
PALMEIRA-PB. 1ªPUB.=00.841.691/0001-56”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município 
de NOVA PALMEIRA/PB; CEP: 58184-000, conforme processo Nº 2016-000703/TEC/LO-1588 de 
05/02/2016. [#Prot: 356/2016]

CLAUDIO GOMES DA SILVA (CGS TEXTIL), CNPJ: 02.168.240/0002-06,  localizado(a) no município 
de SAO BENTO/PB; CEP: 58865-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3274/2013= PROCESSO Nº2013-005403/TEC/LO5927=FABRICAÇÃO 
DE FRANJAS E VARANDAS PARA REDES (CGS TEXTIL)= AC:141,50 M²= SÃO BENTO= (NRPA-
TOS)”; a ser realizada  no endereço: AV- PREFEITO PEDRO EULAMPIO DA SILVA; bairro: CENTRO; 
município de SAO BENTO/PB; CEP: 58865-000, conforme processo Nº 2016-000709/TEC/LO-1589 
de 10/02/2016. [#Prot: 357/2016]

TECOP - TERMINAL DE COMBUSTIVEIS DA PARAIBA LTDA, CNPJ: 04.501.662/0001-04,  
localizado(a) no município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “REN. DA L.O Nº 1670/14/PROC. Nº 14-000292= C/MRS=ARMAZENAMENTO/BENEFIC. 
DE PETCOKE=AC:40.608,33m²=IT:2.384.222,39=NE:17=LOC. ATV. JAIR CUNHA CAVALCANTI, 
5702=PRAIA DO JACARE=CABEDELO-PB 1ºPUBLIC.”; a ser realizada  no bairro: JACARE; mu-
nicípio de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000710/TEC/LO-1590 de 
10/02/2016. [#Prot: 358/2016]

CLAUDIO GOMES DA SILVA - ME ( LOJÃO TEXTIL), CNPJ: 02.168.240/0001-25,  localizado(a) no 
município de SAO BENTO/PB; CEP: 58865-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3273/2013= PROCESSO Nº2013-005402/TEC/LO5926=COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS, INCLUSIVE TÊXTIL= 
AC:100 M²=SÃO BENTO-PB= (NURPATOS)”; a ser realizada  no município de SAO BENTO/PB; 
CEP: 58865-000, conforme processo Nº 2016-000711/TEC/LO-1591 de 10/02/2016. [#Prot: 359/2016]
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