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l Atividade econômica tem a maior retração desde 1990. Página 11

l Polícia desarticula esquema de desmanche de veículos. Página 15

l Câmara aprova MP com trechos contra o público LGBT. Página 18

l Areia abre rota cultural Caminhos do Frio no mês de julho. Página 25
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Chuva forte com raios 
e trovões provoca caos

eM joão PessoA

Mudança inesperada do clima, ontem, em João Pessoa, com direito a chuva forte com raios e trovões, assustou 
a população e causou transtornos para motoristas e pedestres por causa dos alagamentos na cidade.  PÁGInA 13

MPF

deCIsão do sTF

Copa do Nordeste

em 10 estados

 PÁGInA 17

 PÁGInA 10

FoTo: Edson Matos

FoTo: Marcos Russo FoTo: Divulgação

3ª fase da Operação 
Andaime é deflagrada

Horário de verão 
termina amanhã

RF pode acessar 
dados bancários

Taça chega domingo 
em Campina Grande

Receita Federal pode aces-
sar dados de contribuintes sem 
autorização judicial.  PÁGInA 4

Troféu ficará exposto em 
Campina, e na terça-feira chega 
a João Pessoa.  PÁGInA 21

Camelôs 
invadem ruas 
e calçadas 
da capital

Comércio informal 
toma conta das ruas e 
calçadas de João Pes-
soa, prejudicando pe-
destres.  PÁGInA 14

Combate ao zika Aedes aegyptiImposto de Renda

Declarações começam no dia 1º de março e 
terminam no dia 29 de abril.  PÁGInA 9

Papa Francisco defendeu métodos contracep-
tivos para combater o zika vírus.  PÁGInA 4

Ação de combate ao mosquito será levada a 
todas as escolas da rede pública da PB.  PÁGInA 3

290 mil paraibanos vão declarar em 2016 Papa admite uso de anticoncepcionais estado participa de mobilização hoje 

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Cine Bangüê

ESTREIA Governador Ricardo Coutinho inaugura, hoje à noite, o novo Cine Bangüê, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego. Programação especial vai até segunda-feira.  PÁGInA 5



A melhoria da educação sempre 
ocupou lugar de honra entre as maiores 
preocupações dos brasileiros. É quase 
unânime a opinião segundo a qual, para 
tornar-se um país plenamente desen-
volvido, no campo econômico e social, o 
Brasil precisa, antes de tudo, aumentar 
os investimentos em educação. 

O Brasil precisa avançar muito, 
para que a educação de boa qualidade 
seja uma realidade para a maioria dos 
brasileiros. Mas, na última década, con-
quistas foram registradas. Ocorre que a 
quase totalidade dos brasileiros só tem 
acesso a informações sobre educação 
por meio dos veículos de comunicação.

Não se pode generalizar, sob pena 
de incorrer no erro de achar que tudo o 
que acontece de ruim, no país, é “inven-
ção da mídia”. No entanto, não se relega 
o fato de que a “tradição” sensacionalis-
ta, atrelada a interesses escusos, torna-
se nociva por ressaltar apenas aspectos 
negativos de uma realidade social.

Os resultados de pesquisas realiza-
das por movimentos idôneos da socie-
dade civil brasileira, como, por exemplo, 
o Todos Pela Educação (TPE), dentro da 
contextualização original dos estudos 
empreendidos, ainda continuam des-
conhecidos por parte considerável dos 
brasileiros, o que é lamentável.

Não que as estatísticas apresenta-
das pelo TPE sejam todas “favoráveis” 
ao Brasil e, por tabela, ao governo bra-
sileiro. Longe disso. A diferença é que 
os dados apresentados, sejam positivos 

ou negativos, promovem a reflexão, ao 
contrário das análises tendenciosas tão 
comuns na mídia brasileira.

Em um momento marcado por pro-
blemas de várias naturezas – na polí-
tica, na economia, na saúde, no meio 
ambiente... -, merece foguetório o es-
tudo divulgado pelo TPE, dando conta 
de que, em 2013, 54,3% dos jovens con-
cluíram o Ensino Médio até os 19 anos, 
idade adequada, segundo o movimento.

No Ensino Fundamental, ainda de 
acordo com o TPE, 71,7% dos estudan-
tes conseguiram concluir os estudos 
até os 16 anos. São números bastante 
promissores, mesmo levando-se em 
consideração as metas intermediárias 
definidas pelo movimento, que eram, 
respectivamente, 63,7% e 84%.

O movimento reconhece que há 
enormes desafios para serem enfren-
tados e, quiçá, vencidos, pelo Brasil,-
no campo da educação. Um deles, por 
exemplo, é incluir cerca de 2,8 milhões 
de crianças e adolescentes de 4 a 17 
anos na educação básica, além de ga-
rantir aprendizado adequado aos estu-
dantes. 

Por outro lado, o estudo revela que, 
em 2013, o investimento público dire-
to em educação no Brasil foi 5,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Isso com-
prova uma tendência de crescimento a 
partir de 2000, ano em que o investi-
mento foi 3,2%. Resumindo a ópera, o 
país avança. A passos lentos, é verdade, 
mas avança.

Editorial

Avanços na educação
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OpOsIÇÃO mEnORnO BlOcÃOFAlA cORtADA

A DImEnsÃO DE umA InIcIAtIvA  

Confirmou-se o esperado. 
O deputado Ricardo Bar-
bosa (PSB) assumiu on-
tem a liderança do Blocão 
da Assembleia Legislativa, 
com o aval dos treze par-
tidos e 24 parlamentares 
que integram o colegiado, 
que haviam apoiado o sis-
tema de rodízio de líderes. 
Entra em lugar de Buba 
Germano (PSB). O primeiro 
vice-líder do Blocão é Aní-
sio Maia.

E o bloco da oposição na AL 
ficou menor, como já era 
esperado. Por incompatibili-
dade ‘ideológica’ com alguns 
deputados, Frei Anastácio 
(PT) desligou-se do cole-
giado. Dizendo-se, agora, 
“independente”, o petista  
afirmou que não tem como 
conviver com parlamentares 
que integram “forças exter-
nas” inimigas do Governo 
Dilma. Referia-se, sobretu-
do, ao PSDB.

“Não vou aceitar debate so-
bre eleição municipal na Casa. 
Precisamos debater coisas 
propositivas de interesse 
do Estado”. Do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino (PSB), ao 
cortar o som do microfone de 
José Aldemir (DEM), que usa-
va a tribuna para fazer criti-
cas à prefeita de Cajazeiras, 
Denise Albuquerque (PSB). 
Aldemir é pré-candidato a 
prefeito da cidade sertaneja.

EFRAIm sugERE quE BAncO cuBRA pREjuízO nO pOstAlIs
O deputado Efraim Filho (DEM) sugeriu que o banco norte-americano BNY Mellon fizesse acordo 
financeiro com aposentados do Postalis para cobrir os prejuízos devido a “erros operacionais” 
que teriam sido cometidos pelo banco nas operações no fundo de pensão dos Correios. Lembrou 
que nos EUA esse procedimento foi adotado e os aposentados receberam 700 milhões de dóla-
res. Para o deputado paraibano, que preside a CPI dos Fundos de Pensão, o banco foi omisso em 
não identificar fraudes no Postalis, por isso teria “responsabilidade solidária” pelos prejuízos.

Até o final do mês, profissionais do Departa-
mento de Saúde e Serviços Humanos dos Es-
tados Unidos chegam à Paraíba para estudar a 
relação entre zika e microcefalia, em associa-
ção com pesquisadores que atuam no Estado. 
O trabalho integra a cooperação internacional 
celebrada entre o governo paraibano, o Minis-
tério da Saúde e o órgão norte-americano.

pEsquIsAs nA pB
tEmA pOlêmIcO
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O cronista e a menina

Procuro desesperadamente uma pala-
vra para sintetizar o deslumbramento dos 
olhares entre Gonzaga Rodrigues e Maria 
Clara, uma menina com menos de um ano 
de idade. Porque não foi um olhar furtuito, 
mas de ingenuidade e poesia. O sorriso es-
pontâneo de ambos, misturando graça e a 
pureza que o olhar espalha. Um carregan-
do a sabedoria que o tempo construiu e o 
outro trazendo a candura de uma vida que 
floresce.

O olhar que conduz esperança é o mes-
mo olhar que transmite sabedoria. Entre o 
idoso e a criança há uma verossimilhança 
no mundo de ambos que se transforma pela 
ciência. Ciência que não consegue reduzir 
os efeitos de refluência da poesia, esta mes-
ma poesia encontrada nos cândidos olhares 
quando atingem a supremacia da ternura 
dos gestos que nos transportam à alegria.   

Gonzaga majestoso, sempre deixou 
transparecer a alegre aparência de um 
homem com oitenta anos que atingiu a 
plenitude da sabedoria. Isso contagia. Na-
quele momento, seu olhar misturou-se ao 
sorriso da criança, contagiando-a. Naque-
le momento, ambos expandiram a alegria, 
o esplendor, a felicidade, a riqueza dum 
encontro que rejuvenesce e irradia paz. A 
candura do sorriso de ambos se misturou 
ao sussurro das mãos em movimentos. A fi-
nura dos olhares e os gestos transformados 
pela poesia invisível.

Encantou-nos a algazarra da menininha, 
que junto com o olhar do poeta da crônica, 
completou uma das maravilhosas expres-
sões do espírito humano que se espalhou 
pelo ambiente da livraria, a vida rejuvenes-

cida novamente no desabrochar contencio-
so do cronista. Ambos vivendo a magnifi-
cência da gestação de uma vida, cada um no 
seu tempo, como dádiva de Deus.

Agora, quando descambei dos sessenta 
anos, também percebi como se torna agra-
dável o afago de criança, seu olhar meigo 
rejuvenesce a ternura que carregamos 
adormecida. Sempre busquei a proximi-
dade das crianças, desde o tempo quando 
morava no campo e ainda vestia calças cur-
tas. A cada menino que mamãe dava à luz, 
corria para levar a notícia às vizinhas, bem 
antes que soltasse os foguetões.

Agora quando cheguei à idade que mira 
o outro lado do horizonte, ainda mais tenho 
procurado ficar perto de crianças. Se antes 
meus filhos alimentaram-me com o alarido 
de gestos, agora são meus netos que prota-
gonizam essa ternura que me contagia de 
alegria e paz.

Agora entendi porque os idosos, estan-
do com as crianças, principalmente aquele 
com idade avançada, em que nos encon-
tramos Gonzaga e eu, ganhamos melhoria 
na sua saúde, e certamente contribui no 
prolongamento dos nossos dias. Cedo con-
viverei com meus netos, pois já os admirei 
engatinhando ou pronunciando as primei-
ras palavras, agora indo aos primeiros dias 
de aula na escola. Pérola veio se juntar a 
Arthur, Bernardo e Luana na diversão dos 
avós, com mais alegria e com outras lições 
de vida, me alimentando com uma renova-
da alegria. Momentos de candura que so-
mente as crianças proporcionam, e que na-
quela manhã Gonzaga viveu, e Maria Clara 
entenderá quando crescer.

momentos de candura que somente as crianças proporcionam, e que 
naquela manhã gonzaga viveu, e maria clara entenderá quando crescer.”

Artigo josé nunes - jnunes48@hotmail.com

A relação entre o zika 
vírus e a microcefalia, 
sugerida oficialmente 
ontem por estudo do 
Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC), do Rio de janeiro, 
dimensiona o pionei-
rismo da médica e pes-
quisadora paraibana 
Adriana Melo (foto), a 
primeira profissional da 
saúde a defender essa 
tese – foi ela quem reco-
lheu o líquido aminiótico 
de duas gestantes, na 
Maternidade Elpídio de 
Almeida, em Campina 
Grande, e enviou o material coletado ao instituto. Até então, não havia registro disso na litera-
tura médica. A pesquisa do IOC, publicada na revista científica The Lancet Infectious Diseases, 
sugere que o vírus é capaz de atravessar a placenta e contaminar o feto. Não fosse por essa 
iniciativa da especialista paraibana, talvez a comunidade científica mundial não tivesse iniciado 
estudos mais completos sobre a relação vírus/doença, com a celeridade que o caso merecia. E 
talvez não houvesse um recrudescimento do combate ao mosquito aedes aegypti com a inten-
sidade que hoje vemos no Brasil e, particularmente, na Paraíba, onde apareceram os primeiros 
casos da doença. É uma daquelas iniciativas que projetam resoluções exitosas às demandas no 
campo da saúde pública. Até estudos para a produção da vacina para o vírus já está em curso. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A legalização do aborto nos casos 
em que o feto for diagnosticado com 
microcefalia está entre os temas a 
serem debatidos pela Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa, 
informa o deputado Ricardo Barbosa 
(PSB), presidente. A Paraíba é o es-
tado com o quarto maior números de 
casos da doença, depois de Pernam-
buco, Bahia e Rio Grande do Norte.
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Dia “D” de mobilização e combate 
ao Aedes aegypti acontece hoje
Ação será levada a todas 
as escolas da rede pública 
do Estado da Paraíba

Hoje é o Dia “D” de mobi-
lização e combate ao mosquito 
Aedes aegypti em todas as es-
colas da rede pública do Esta-
do da Paraíba. A ação acontece 
simultaneamente nas escolas 
da rede pública de todo o País 
numa promoção do Ministério 
da Educação (MEC). Em João 
Pessoa, o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), abre 
oficialmente a mobilização às 
9h, na Escola Estadual Seve-
rino Dias de Oliveira – Mestre 
Sivuca, no bairro de Mangabei-
ra VIII. O presidente do Banco 
do Brasil, Alexandre Abreu, 
confirmou presença em João 
Pessoa e estará na Escola Mes-
tre Sivuca, junto às autorida-
des locais. O objetivo é fazer 
com que a sociedade se sen-
sibilize com o tema e ajude 
a eliminar os criadouros do 
mosquito, transmissor da 
dengue, da febre chikungun-
ya e do vírus zika.

A programação terá início 
com a recepção das autorida-
des ao som da Banda Marcial 
da escola e uma visita às salas 
temáticas e aos stands exposi-
tivos. Em seguida, acontecerá 
uma apresentação da Orques-
tra do Prima e será realizado o 
lançamento e a fixação do selo 
“Escola que ensina o valor da 
vida combate o mosquito Aedes 
aegypti” no mural da escola.

As ações vão envolver 
professores, diretores, servi-
dores da educação, estudantes 
e agentes de saúde, além dos 
homens das Forças Armadas. 
A campanha de conscientização 
e orientação para o combate aos 
criadouros do mosquito vai con-
tinuar durante todo o ano nas 
redes educacionais do País.

Entre as ações a serem 
desenvolvidas na escola está 
a visita ao estande com oficina 
de construção das mosquitoei-
ras, visita às salas temáticas 
com exposição do varal de 
texto, exposição de desenhos, 

sala com exposição de kits da 
dengue e apresentação de rap. 
Na área externa da escola será 
montado um toldo do Exército 
com exposição do laboratório 
de análise da Secretaria de 
Saúde do Estado (SES), além 
da exposição de vídeos, carta-
zes, faixas e panfletagem.

O Dia “D” de mobilização 
e combate ao mosquito Aedes 
aegypti também acontecerá 
nas sedes das 14 Gerências Re-
gionais de Educação (GREs). O 
Exército proferirá palestras 
nas escolas de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, 
Cuité, Patos, Itabaiana, Itapo-
ranga, Catolé do Rocha, Caja-
zeiras, Sousa, Princesa Isabel, 
Monteiro, Pombal e Mama-
naguape, em datas a serem 
definidas. O objetivo da mobi-
lização é conscientizar crianças 
e adolescentes sobre a impor-
tância de prevenir a prolifera-
ção do mosquito Aedes aegypti.

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, destacou 
que a prevenção é a melhor 
alternativa contra o Aedes 
aegypti e que a mobilização 
das redes pública e privada 
de educação fará a diferença 
no combate ao mosquito. Só 
na rede pública são mais de 
200 mil escolas. 

A ideia, segundo o minis-
tro, é que cada escola tenha 
pelo menos cinco servidores 
organizados para fazer o tra-
balho de conscientização de 
forma permanente e que os es-
tudantes transmitam as infor-
mações aos familiares e façam 
fiscalização em casa. A preven-
ção nos prédios de escolas e 
universidades também será 
intensificada. A mobilização 
dá prosseguimento ao propos-
to no Pacto da Educação Brasi-
leira contra o Zika.

BB
O presidente do Banco do 

Brasil, Alexandre Abreu, que 
estará hoje em João Pessoa 
para participar do mutirão de 
vistoria de combate ao mos-
quito Aedes aegypti na Escola 
Mestre Sivuca em Mangabeira, 
informou que desde o dia 29 de 
janeiro, já foram 5.951 depen-
dências do banco vistoriadas 
para buscar focos do mosquito. 

José Alves
zavieira2@gmail.com Com o objetivo de fazer um ba-

lanço das ações de combate ao Ae-
des aegypti, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) participou, na manhã 
de ontem, de videoconferência com 
equipe da Sala de Situação Nacional 
(Ministério da Saúde – Brasília). 

Participaram da reunião repre-
sentantes da SES (área técnica da 
pessoa com deficiência, Vigilância 
Ambiental, Vigilância em Saúde) 
Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems-PB), Polícia Mili-
tar, Exército, 1ª Gerência Regional 
de Saúde, Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), INSS, Departamen-
to de Informática do SUS (DataSus), 
além do Ministério da Saúde em 
âmbito estadual e federal.

“A videoconferência faz parte 
de uma agenda permanente da SES 
todas as quintas-feiras. Através des-
ta reunião, recebemos recomenda-
ções e direcionamentos adequados 
às diretrizes nacionais no que diz 
respeito ao combate ao mosquito 
Aedes aegypti e estudo dos agra-
vos causados por ele. Além disso, 
fazemos um panorama de todas as 
ações que estão sendo realizadas no 

Balanço de ações em videoconferência

SES em videoconferência com equipe da Sala de Situação Nacional do MS, em Brasília

Estado, desenvolvendo novas estra-
tégias e progressos”, disse a gerente 
executiva de Vigilância em Saúde da 
SES, Renata Nóbrega.

Vários assuntos entraram em 
pauta, entre eles a parceria com o 
Exército Brasileiro nas atividades 
de visitação aos imóveis no Estado. 
“Quase dois mil militares trabalha-

ram no combate ao mosquito no 
sábado (13). No período de 15 a 
18 deste mês, o trabalho de visitas, 
casa a casa, intensificou, aumen-
tando de 100 para 240 o núme-
ro de homens do Exército (70 em 
Campina Grande, 70 em Bayeux e 
Santa Rita, 70 em João Pessoa e 30 
em Cabedelo)”, pontuou Renata.

FOTO: Secom-PB

Um “faxinaço” marcará 
hoje, a partir das 8h30, no Edi-
fício Coriolano de Medeiros 
(sede da Reitoria), o lançamento 
do Plano Permanente de Com-
bate mosquito Aedes aegypti 
no Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB). A ação será deflagrada 
juntamente com a campanha 
nacional realizada pelo Gover-
no Federal, a qual estabelece 
que toda administração pública 
federal busque a eliminação do 
mosquito transmissor da den-
gue, febre chikungunya e zika.

O “Faxinaço IFPB” envolve-
rá todos os campi do Instituto 
e consistirá em uma varredura 
pelos terrenos das unidades, 

limpando cisternas e caixas d´á-
gua, e buscando os possíveis 
locais de desenvolvimento do 
mosquito, como garrafas, copos 
e outros recipientes que acumu-
lam água, na intenção de evitar 
a proliferação das larvas do Ae-
des. Outros “faxinaços” estão 
programados para os dias 26 
deste mês e 4 de março.

De acordo com a Pró-Reito-
ria de Ensino, responsável pelo 
desenvolvimento do plano, as 
ações serão constantes e rea-
lizadas em todos os campi do 
instituto. A proposta é a criação 
de uma comissão de trabalho 
em cada campus composta, de 
forma multidisciplinar, por do-

centes, discentes, profissionais 
de saúde e representantes da 
administração, a fim de discutir, 
planejar e criar um calendário 
anual para a execução de medi-
das que contemplem os diversos 
eixos referentes à temática.

No âmbito da Reitoria, haverá 
envolvimento de todas as Pró-Rei-
torias. A Pró-Reitoria de Exten-
são deverá atuar com ações nas 
comunidades; a Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Inovação e Pós-Gra-
duação irá incentivar a realiza-
ção de projetos de pesquisa na 
área; já a Pró-Reitoria de Admi-
nistração e Planejamento con-
centrarão esforços no combate 
sistemático ao mosquito.

“Faxinaço IFPB”e plano permanente

“Decus et opus” 
é, em latim, o lema 
oficial da Academia 
Paraibana de Letras 
(APL), que neste ano, 
em 14 de setembro, 
chegará aos 75 anos 
de fundação. Tradução 

livre para “Decus et opus”: arte e trabalho. 
Faltando sete meses para a comemoração, 
o presidente da entidade, Damião Ramos 
Cavalcanti, com muita eficiência já pensa e/
ou cuida da programação, juntamente com 
seu Conselho Diretor.

Hoje, das 8 horas ao meio-dia, 
acontecerá mais um evento na setentona 
academia, com a eleição para a vaga na 
Cadeira nº 2, que foi ocupada pela saudosa 
Adylla Rocha Rabello, disputada por Socorro 
Aragão e Manuel Barbosa Filho. Em tempo: 
por telefone, ontem à tarde, José Nêumanne 
Pinto me disse que entraria num avião em 
São Paulo para hoje votar em Socorro, de 
quem foi, inclusive, vizinho - há bastante 
tempo - na Ruy Barbosa, em Campina 
Grande. 
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Ser integrante de uma Academia 

de Letras não é participar de um Olimpo 

Academia: perto dos setenta e cinco anos
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

cultural. Os montes estão fora do perímetro 
urbano, alguns longe, muito longe, como 
escreveu Sérgio de Castro Pinto na letra 
da composição “Monstros soltos por aqui” 
(parceria com Cleodato Porto).

Sou membro de uma delas - a Academia 
Paraibana de Letras - e seu simpático, belo 
e confortável prédio não fica nas alturas. 
Fica no Alto Centro Histórico, que tem uma 
variante entre 37 e 54 metros acima do nível 
do mar.

Seus 30 
integrantes não 
são olímpicos. 
São a cara da 
cidade do jeito 
que ela é, com 
suas misturas 
culturas, 
étnicas, sociais, 
etc. Quem por 
último entrou foi 
Abelardo Jurema 
Filho, que tomou 
posse há cerca 
de um mês e 
surpreendeu a 
todos, durante 
o coquetel pós-
solenidade, ao 
cantar “My way”. 

Quem conhece bem a letra de “My way” 
sabe o  importante significado de Abelardo, 
que também é cantor, ao ter escolhido essa 
composição para a noite.

Abelardo conhece o significativo centro 
pessoense tanto quanto eu,  Alexandre 
de Luna Freire, Ângela Bezerra de Castro, 
Antônio de Souza Sobrinho, Astenio Cesar 
Fernandes, Carlos Augusto Romero, Damião 
Ramos Cavalcanti, Eilzo Nogueira Matos, 
Elizabeth Figueiredo Marinheiro, Evaldo 

Gonçalves de Queiros, Flávio Roberto Tavares, 
Flávio Sátiro Fernandes, Francisco de Sales 
Gaudêncio, Guilherme d’Ávila Lins, Hildeberto 
Barbosa Filho, Humberto Mello, Itapuan Botto 
Targino, Jomar Morais Souto, José Jackson de 
Carvalho, José Loureiro Lopes, José Mário Branco, 
José Nêumanne, José Octávio de Arruda Mello, 
Juarez Farias, Luiz Gonzaga Rodrigues, Luiz 
Nunes Alves, Manuel Batista de Medeiros, Marcos 
Trindade, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 
Maria de Fátima Bezerra Cavalcanti, Maria das 
Graças Santiago, Mercedes Pessoa Cavalcanti, 
Osvaldo Trigueiro do Vale, Otávio Sitônio Pinto, 
Sérgio de Castro Pinto, Severino Ramalho Leite e 
Wills Leal.

Um dos acadêmicos, Jomar 
Morais Souto, transformou esta 
cidade em poesia pura: “Itinerário 
lírico da Cidade João Pessoa”. É um 
livro que pode ser completado por 
causa dos novos bairros; mas, em 
relação a como esta cidade era até 
1985, é insubstituível.

Não custa lembrar que a 
Cadeira nº 1 da APL tem Augusto 
dos Anjos como patrono e hoje é 
ocupada por José Nêumanne Pinto. 
Que a cidade sempre celebre a 
setentona.

(Ao lado, uma foto do 
Memorial Augusto dos Anjos, que 
fica na Academia Paraibana de 
Letras).



Pontífice criticou o aborto 
para evitar o nascimento de 
crianças com microcefalia
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Últimas

Papa admite uso de anticoncepcionais 
para ajudar no combate ao zika vírus

Em uma entrevista coleti-
va no avião que o levou do Mé-
xico para o Vaticano, o papa 
Francisco defendeu métodos 
contraceptivos como um “mal 
menor” para combater a dis-
seminação do zika vírus, mas 
criticou o uso do aborto para 
evitar o nascimento de crian-
ças com microcefalia.

“O aborto não é um pro-
blema ideológico, é um pro-
blema humano, um problema 
médico; é matar uma pessoa 
para salvar outra, no melhor 
dos casos, ou para deixá-la 
bem. É um mal em si mesmo”, 
declarou o Pontífice.

Contudo, segundo Jorge 
Bergoglio, não se deve con-
fundir o “mal para evitar a 
gravidez” com a interrupção 
da gestação. “Sobre o mal 
menor, evitar a gravidez, fa-
lemos em termos de conflito 
entre o quinto e o sexto man-
damentos [‘não matar’ e ‘não 
pecar contra a castidade’]. 
Paulo VI, o grande, em uma 
situação difícil na África, per-
mitiu às freiras o uso de an-
ticoncepcionais em casos de 
violência”, declarou Francis-
co aos jornalistas presentes 
em seu avião.

Saúde sexual 
No início de fevereiro, o 

alto-comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Hu-
manos, Zeid Ra’ad Zeid Al 

Hussein, havia pedido a revo-
gação de leis que limitassem 
o acesso a serviços de saúde 
sexual e reprodutiva, inclu-
sive ao aborto e à contra-
cepção de emergência, para 
fazer frente à disseminação 
do zika, que pode causar mi-
crocefalia em fetos.

Além disso, no Brasil, al-
gumas personalidades, como 
o ex-ministro da Saúde José 
Gomes Temporão (PSB-RJ), 
defendem que as mulheres 
tenham direito de interrom-
per a gestação de fetos com 
malformação cerebral.

“Evitar a gravidez não é 
um mal absoluto. Em certos 
casos como esse do zika vírus 
ou aquele que mencionei, do 
beato Paulo VI, isso fica cla-
ro”, ressaltou o papa.

Por 6 votos a 1, a 
maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem 
manter a validade da 
Lei Complementar nº 
105/2001, que permite à 
Receita Federal acessar 
informações bancárias 
de contribuintes sem 
autorização judicial. O 
julgamento foi inter-
rompido e será retoma-
do na semana que vem, 
com os votos dos quatro 
ministros que ainda não 
votaram.

Até o momento, 
votaram a favor da con-
tinuidade do acesso os 
ministros Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, 
Teori Zavascki, Rosa We-
ber e Dias Toffoli. So-
mente o ministro Mar-
co Aurélio votou pela 
inconstitucionalidade 
da norma, por enten-
der que o compartilha-
mento dos dados entre 
o Fisco e as instituições 
bancárias trata-se de 
quebra de sigilo fiscal. 
“No Brasil pressupõe-se 

que todos sejam sala-
frários, até que se prove 
o contrário. A quebra 
de sigilo não pode ser 
manipulada de forma 
arbitrária pelo Poder 
Público”, disse.

A Receita Fede-
ral defende o acesso 
aos dados fiscais para 
combater a sonegação 
fiscal. De acordo com 
o órgão, o acesso a in-
formações bancárias 
junto do Banco Cen-
tral e às instituições 
financeiras não é feito 
de forma discrimina-
da e ocorre somente 
nos casos estabeleci-
dos pela lei. Segundo 
nota técnica divulgada 
pela Receita, os dados 
financeiros do contri-
buinte são acessados 
após abertura de pro-
cedimento fiscal e com 
conhecimento dele. 

A Corte julgou um 
recurso de um contri-
buinte que defendeu 
a necessidade da au-
torização judicial pré-
via para que a Receita 
possa acessar os dados 
bancários.

RF pode acessar os 
dados bancários

sem autorização judicial

Da Agência Brasil

“Preferia o Real 
Madrid”, teria 
dito o pai do 
jogador Neymar

O jornal “El Confiden-
cial” publicou ontem um 
novo capítulo da polêmica 
transferência de Neymar 
para o Barcelona. O diário 
espanhol diz que o grupo 
DIS pretende convencer o 
presidente do Real Madrid, 
Florentino Perez, a servir 
como testemunha no caso. 
Além disso, revela uma su-
posta declaração do pai do 
craque no depoimento à 
Justiça espanhola no início 
do mês.

“Eu preferia que ele 
tivesse ido para o Real Ma-
drid, assim não teríamos 
todos esses problemas. Ele 
estava feliz no Santos e eu 
pensei que apenas no Bar-
celona ele teria sido tão fe-
liz como era”, teria dito o pai 
de Neymar, segundo o jornal 
publicou ontem.

A declaração do pai de 
Neymar teria como objeti-
vo explicar os pré-contratos 
assinados com o Barcelona 
antes da transferência do 
craque brasileiro para a Es-
panha, em 2013. Antes do 
fechamento do acordo, os ca-
talães pagaram € 40 milhões 
por uma suposta preferência 
pela contratação do promis-
sor jogador santista.

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação, rea-
lizou ontem a Oficina de Apropriação 
de Resultados do Sistema de Avalia-
ção da Educação do Estado da Paraíba 
(Avaliando IDEPB). O encontro ocor-
reu na Escola Técnica Estadual Pastor 
João Pereira Gomes Filho, em Manga-
beira, na capital, e é resultado de uma 
parceria com o Centro de Políticas da 
Educação (Caed), da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora, em Minas Ge-
rais. Cerca de 100 profissionais parti-
ciparam da oficina, entre professores 
e gestores.

O encontro apresentou os dados 
da educação do Estado, em 2015, com-
parando os números com os anos de 
2014 e 2013. O objetivo foi debater as 
formas de aproveitar essas informa-
ções para reforçar o ensino em sala de 
aula na rede pública estadual. “Discu-
timos o uso dos resultados para me-
lhorar o ensino e o aprendizado dos 
alunos, com foco na prática pedagó-
gica de Português e Matemática, prin-
cipalmente”, contou Iara Andrade de 
Lima, interlocutora do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), do Ministé-
rio da Educação (MEC), na Secretaria 
de Estado da Educação (SEE).

Entre os dados apresentados es-
tão os que se referem ao padrão de 
desempenho dos alunos na Língua 
Portuguesa. Na 3ª série do Ensino Mé-

dio, o ensino público estadual apre-
sentou bons resultados, entre os níveis 
“adequado” e “avançado”. Em 2014, 
26,6% dos alunos da 3ª série do Ensi-
no Médio ficaram no nível considera-
do adequado. No ano passado, esse 
percentual subiu para 28,5%. No ní-
vel avançado, o percentual saltou de 
5,5%, em 2014, para 6%, em 2015.  

Para a assessora da secretaria exe-
cutiva de gestão pedagógica da SEE, 
Jerusa Pereira de Andrade, o sistema 
de avaliação serve para reflexão dos 
dados quantitativos, que podem ser 
pensados como forma de identificar os 
fatores que mais contribuem e influen-
ciam nos resultados qualitativos. “Tudo 
tem que estar em sintonia: a gestão es-
colar, a relação professor e aluno, o dia 
a dia na sala de aula etc.”, disse.  

A oficina de Apropriação de Resul-
tados do Sistema de Avaliação da Edu-
cação do Estado da Paraíba (Avaliando 
IDEPB) foi ministrada pelos especialis-
tas em avaliação: João Vicente Ribeiro 
e Thenner Freitas, do Centro de Políti-
cas Públicas e Avaliação da Educação 
(Caed), da Universidade Federal de Juiz 
de Fora/MG. Foram abordados temas 
como: compreensão de fundamen-
tos, dos conceitos e metodologias da 
avaliação educacional em larga esca-
la; tutorial de acesso de resultados do 
Avaliando IDEPB; materiais impresso/
digitais de divulgação de resultados e 
o projeto de intervenção pedagógica.

Estado realiza oficina 
sobre ‘Avaliando IDEPB’

para professores e gestores

foto: Secom-PB

A Oficina de Apropriação de Resultados do Sistema de Avaliação da Educação aconteceu ontem

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) apre-
sentou ontem uma proposta 
de mudança nos contratos de 
concessão de telefonia fixa e 
das metas de universalização 
dos serviços. A ideia é fazer 
com que a prestação do serviço 
em regime público seja apenas 
para as localidades que atual-
mente só têm orelhões para a 
comunicação e não têm cober-
tura de telefonia celular.

De acordo com o relator 
da matéria, conselheiro Igor 
de Freitas, atualmente são 18 

mil setores censitários (bair-
ros ou conjuntos de bairros) 
que contam apenas com o 
serviço dos orelhões para se 
comunicar. Segundo a propos-
ta, no restante do País, a tele-
fonia fixa seria oferecida por 
meio de autorizações, como 
ocorre em muitas cidades do 
País, mas com alguns compro-
missos como a manutenção da 
oferta de acessos individuais.

Freitas explicou que 
atualmente a telefonia fixa 
não é mais considerada um 
serviço essencial, por isso não 
é mais necessário manter as 
concessões para o setor. “O 
objetivo da concessão é que o 

serviço chegue a todo mundo 
em ambiente competitivo. No 
serviço de voz, isso já foi atin-
gido para a larga maioria da 
população, então a concessão 
é dispensável. A concessão 
mantida integralmente no 
País fere o interesse público, 
porque ela aloca investimen-
to disponível para um serviço 
que não é a prioridade da po-
pulação”, disse o relator.

A proposta não foi votada 
hoje por causa de um pedido 
de vista do conselheiro Rodri-
go Zerbone. Depois de aprova-
da pela Anatel, a proposta será 
encaminhada para análise do 
Ministério das Comunicações.

Anatel propõe fim na maior 
parte das localidades do País

concessões de telefonia fixa

O Centro Formador de 
Recursos Humanos da Paraí-
ba – Cefor/Rh e a Comissão 
do Processo de Seleção para 
os Programas de Residên-
cias vinculados à Comissão 
de Residência Médica da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Coreme/SES-PB), divulgou 
ontem a homologação das ins-
crições no programa de Pós-
Graduação na modalidade de 
Residência Médica em Gine-
cologia e Obstetrícia – para 
o período letivo de 2016, de 
acordo com o edital para pro-
cesso seletivo público 4/2016 
do Cefor-RH/SES-PB. 

A residência em “Gineco-
logia e Obstetrícia” utilizará 

como campo de treinamento 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, Complexo Hospitalar 
Arlinda Marques, Hospital Ed-
son Ramalho e Maternidade 
Frei Damião. Estão sendo ofe-
recidas 4 vagas e o curso terá 
duração de 3 anos. A prova do 
será amanhã. O processo sele-
tivo para médicos residentes 
em Ginecologia e Obstetrícia 
mantém ainda convênios com 
o Hospital Geral Santa Isabel, 
Instituto Cândida Vargas, Com-
plexo Hospitalar Mangabeira 
Governador Tarcísio Burity, 
Hospital Napoleão Laureano, 
Clínica Dom Rodrigo e Hospital 
Memorial São Francisco.

Homologada inscrição 
para residência médica 

ginecologia e obstetrícia

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Entidades 
comemoram 
liminar do STF 
sobre o ICMS

O coordenador do grupo 
de trabalho tributário da Câ-
mara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Camara-e.net), 
Felipe Dias, disse ontem que 
a decisão do ministro do STF 
Dias Toffoli de suspender mu-
danças no recolhimento do 
ICMS em comércio eletrônico 
favorece as micro e pequenas 
empresas do setor. A liminar, 
concedida anteontem por Tof-
foli, suspendeu uma cláusula 
do Convênio ICMS 93/2015, 
do (Confaz), que obrigava as 
micro e pequenas empresas 
enquadradas no Simples Na-
cional a seguir as novas regras 
de partilha do ICMS.
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Musical que homenageia
o Rei do Ritmo estreia 
hoje, em João Pessoa
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Renata Cabral abre 
mostra hoje, no Centro 
Cultural São Francisco  
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Dois candidatos 
disputam cadeira da 
APL em eleição hoje 

No sábado, como parte da 
programação especial, haverá 
uma sessão às 18h30 com o filme 
“Califórnia” (Brasil, direção Mari-
na Person). Em seguida, às 20h30, 
sessão do filme “Batguano” (Bra-
sil, Paraíba, direção Tavinho Tei-
xeira). Entre as ações paralelas, 
tem continuidade a oficina Prodav 
de Documentário das 9h às 18h. 
Já no domingo, a programação 
de inauguração prossegue, com 
exibição às 16h do filme “Último 
Cine Drive-In” (Brasil, direção Ibe-
rê Carvalho). Em seguida, às 18h, 
está programada uma sessão ho-
menagem a Manfredo Caldas com 
a exibição do filme “O Romance 
do Vaqueiro Voador”, do qual as-
sina a direção. Em seguida, haverá 
debate com o diretor e presença 
do ator Luiz Carlos Vasconcelos. A 
mediação será feita por Liuba de 
Medeiros.

Entre as ações paralelas do 
dia tem continuidade a oficina do 
Prodav de Documentário, das 9h 
às 18h. À tarde, a partir das 15h, 
acontece a mesa-redonda sobre o 
tema “Caminhos da distribuição 
de conteúdos audiovisuais no Bra-
sil” com a participação de Leticia 
Santinon (Vitrine Filmes), Ramiro 
Azevedo (coordenador de licencia-
mento da programadora Box Bra-
zil), João Vieira Jr. (produtor de ci-
nema/ REC Produtores). Mediação: 
Arthur Lins (realizador paraibano 
e professor do curso de Cinema da 

UFPB). O debate é aberto ao pú-
blico e acontece no Auditório 1, 
Mezanino 2, Rampa 1.

E finalizando na segunda a 
sua programação especial, acon-
tece 18h às 22h a rodada de negó-
cios com a programadora Box Bra-
zil e participação de produtores e 
realizadores selecionados após o 
processo de inscrição.

Na programação especial de 
inauguração (19 a 22 de feverei-
ro), o acesso a todas as sessões é 
gratuito. Entretanto, a partir da 
quarta (24), o Cine Bangüê passa 
a funcionar com sessões regulares 
pagas. A venda de ingressos é fei-
ta na bilheteria do local a preços 
de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-en-
trada), temporariamente com pa-
gamento apenas em espécie. As 
sessões do Tintin Cineclube, no 
entanto, serão gratuitas.

Programação regular
Na programação regular do 

período de 24 de fevereiro a 7 
de março serão exibidos os filmes 
“Último Cine Drive-In” (Brasil, di-
reção: Iberê Carvalho), “Jauja” 
(Argentina/Brasil, direção: Lisan-
dro Alonso), “Nick Cave – 20.000 
dias na terra” (Reino Unido, dire-
ção: Iain Forsyth e Jane Pollard), 
“Califórnia” (Brasil, direção: Ma-
rina Person), “Batguano” (Brasil, 
Paraíba, direção: Tavinho Teixeira), 
“O Menino e o Mundo” (Brasil, di-
reção: Alê Abreu).

Confira como fica a programação
logo após a inauguração do espaço: 
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Noite de gala

Além de uma programação di-
versificada, incluindo cine-
matografias de vários países 
e filmes nacionais, a proposta 
é que a sala seja também um 
espaço de debates e de forma-
ção de público” disse a direto-

ra de cinema da Funesc, Cristhine Lucena em 
entrevista A União sobre a inauguração do Cine 
Bangüê, que acontece hoje, às 19h, com a pre-
sença do governador Ricardo Coutinho. Após 
comemorar 33 anos e ser batizado de Bangüê, 
um romance brasileiro de José Lins do Rego pu-
blicado em 1934, o telona reabre suas portas 
ao público com sessão gratuita no Espaço Cul-
tural. Inicialmente, a cerimônia de inauguração 
tem como ponto de partida as homenagens aos 
cineastas paraibanos Vladimir Carvalho e Man-
fredo Caldas. Logo após, às 20h, tem início a 
sessão de curtas-metragens paraibanos apenas 
para convidados. E às 22h, o espaço é aberto ao 
público de todas as idades.

Quem se interessar em participar do even-
to pode retirar os ingressos na bilheteria. É im-
portante lembrar que, os tickets para assistir os 
filmes precisam ser retirados com uma hora de 
antecedência. Uma novidade do evento é que, 
além da inauguração que traz um novo equi-
pamento com tecnologia 2k, a programação 
especial de abertura vem atrelada a ações de 
formação e a rodada de negociação destinadas 
a profissionais do setor de audiovisual.

Cristhine Lucena ressaltou que, a cena au-
diovisual da Paraíba vive um momento de gran-
de efervescência e a inauguração do novo Cine 
Bangüê contribui para que esse movimento te-
nha tela para exibir os filmes produzidos. 

Entre as atividades que irão acontecer pa-
ralelamente às sessões estão inclusas o lança-
mento do livro “Jornal de Cinema”, do cineasta 
Vladimir Carvalho, com sessão de autógrafos a 
partir das 21h30 e a Oficina de Documentário, 
ministrada por João Vieira Junior. A atividade 
tem como objetivo preparar os interessados 
em participar dos editais da segunda edição do 
Prodav Tvs públicas.  

“O livro tem um caráter retrospectivo. São 
várias as estações que percorri, desde que me 
entendo por gente, com relação ao cinema. Per-

corri do Nordeste até Brasília, e é uma tentati-
va, aos pedaços, de contar a minha própria his-
tória: está tudo lá, com artigos publicados em 
jornais e outros textos inéditos. Trago escalas 
da minha própria participação no cinema brasi-
leiro”, explica o cineasta Vladimir Carvalho em 
entrevista dada ao correio braziliense.

Com 120 lugares, sendo 116 acentos e 4 
espaços reservados para cadeirantes, o novo 
equipamento foi fiscalizado pela Superinten-
dência de Obras do Plano de Desenvolvimen-
to do Estado (Suplan) e teve investimento de 
R$ 1.959.540,74.

A tela, que promete movimentar o cená-
rio audiovisual pessoense, possui tamanho de 
9,0×3,77m e tem formato cinemascope, o mes-
mo das telas oficiais dos cinemas. A moderna 
tela microperfurada comporta até filmes em 
terceira dimensão (3D) e está equipada com 
um projetor digital 2k e som 7.1. Segundo a vi-
ce-presidente da Funesc, Nézia Gomes, a tela de 
projeção foi instalada por um estrangeiro espe-
cialista em cinema, o mesmo profissional que 
fez esse trabalho de instalação em alguns sho-
ppings no Brasil. “A equipe do cinema já passou 
por um processo de capacitação para utilizar o 
novo projetor”, comentou Nézia.

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

A diretora relatou ainda que a iniciativa 
contou com apoio do Fórum do Audiovisual, 
que através de carta manifestou o interesse da 
sociedade civil e a existência de uma demanda 
real para a efetivação do projeto de um novo 
Cine Bangüê. “Na época, contatamos a Cinema-
teca Brasileira, que através do arquiteto Osval-
do Emery prestou consultoria na elaboração do 
projeto arquitetônico conduzido também por 
um arquiteto, André Falcão, e finalizado por 
uma empresa de acústica contratada pela cons-
trutora responsável pela elaboração da nova 
sala”, explicou Cristhine Lucena sobre a execu-
ção do projeto.

Lucas Silva
Especial para A União

Governador Ricardo Coutinho inaugura, hoje, o novo
Cine Bangüê, que terá programação especial até segunda
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Governo do Estado 
realizará amanhã oficina 
de elaboração de projetos 
culturais em Juru

Exposição que a artista
Renata Cabral abre hoje, 
na capital, tem visão 
contemporânea da Virgem Maria  

Uma visão contemporânea da Virgem 
Maria, a mãe de Jesus Cristo. É o que 
apresenta ao público a exposição inti-
tulada Mater Dei, que a artista plástica 
paraibana Renata Cabral abre hoje, às 
19h, no Centro Cultural São Francisco, 
localizado em João Pessoa. Nesse senti-
do, ela produziu para a individual - que 

permanecerá à visitação até 19 de março, 15 pinturas, 
das quais 10 inéditas - em acrílico sobre tela, com 
colagem de tecidos. Na ocasião, haverá apresentação de 
música clássica com a flautista Adriele Vilela e o pianis-
ta Anderson Correia.  

A mostra - cuja curadora é de Lily Gouveia, pro-
dução cultural de Júnior Cordeiro e que tem o apoio 
do Governo do Estado, Arquidiocese da Paraíba e do 
Centro Cultural São Francisco - poderá ser visitada 
pelo público de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e, 
aos sábados e domingos, das 9h às 14h. “Sem dúvida 
alguma, será a melhor individual que terei realizado e a 
considero importante para minha carreira”, antecipou 

para o jornal A União Renata Cabral, que produziu as 
obras inéditas integrantes da exposição Mater Dei já no 
início de 2016. Apesar de grávida, esperando dar à luz à 
filha Maria em março, a artista admitiu estar se esfor-
çando para realizar o evento, pois considerou o convite 
irrecusável. “O Centro Cultural é um ícone e, também, é 
um espaço maravilhoso”, disse ela. 

De acordo com Renata Cabral, o romantismo e o 
expressionismo estão presentes em todas as telas da 
exposição Mater Dei. As obras possuem o traço espon-
tâneo e as cores em tonalidades fortes, características 
do trabalho dessa artista plástica, nascida em João Pes-
soa e que já está acostumada a retratar a figura femini-
na. Mas, no caso da individual que abre hoje, o desafio 
foi trazer ao público uma reflexão humanizada sobre 
Nossa Senhora. “Procurei, nesse sentido, representar a 
Virgem Maria como uma mulher comum, sonhadora, 
introspectiva, sofredora, esperançosa e contempladora 
dos mistérios da vida, como se a Mãe de Deus aglome-
rasse todas as vicissitudes do ser feminino e levasse 
tudo a um patamar sagrado e belo, refletindo a perfei-
ção - em meio a traços contorcidos - e o sofrimento - em 
meio a cores alegres e vibrantes - na figura de uma só 
mulher. Uma obra repleta de contrastes e de dualismo, 

característica sempre abordada em todas as minhas 
obras”, comentou ela.

“As mulheres sempre foram uma fonte de inspira-
ção no mundo das artes e conduziram a trajetória de 
grandes gênios da arte. A pintura religiosa, fortemente 
inspirada em Nossa Senhora, foi um grande marco no 
período renascentistas nos principais centros artísticos 
europeus. As Madonas eram representadas sob uma 
atmosfera santa, de virgem, de mãe, de fortaleza. Esses 
registros, somados à vivência rodeada de imagens 
santas, que costumavam decorar a maioria das casas da 
cidade onde cresci, Sapé, trouxeram-me matéria-prima 
criativa para retratar a mulher imponente, que conti-
nua a inspirar as artes, a mãe de Deus”, disse ela.

divina
Inspiração

A Secretaria de Estado da Cultura, por 
meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) e 
apoio da Secretaria de Cultura de Juru, reali-
zará amanhã, das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio América Florentino, a Oficina de Elabo-
ração de Projetos Culturais. Foram destinadas 
40 vagas para gestores, produtores e artistas 
da 11a Regional de Cultura do Estado.  

O programa prevê a apresentação das 
principais leis de fomento à cultura no Brasil, 
os conceitos básicos empregados no campo 
da cultura, estratégias de produção e a forma-

tação de projetos. A duração da oficina é de 
seis horas, sempre aos sábados, nos turnos 
da manhã e da tarde.

De acordo com o secretário executivo do 
FIC, Pedro Santos, a realização das oficinas 
prioriza as regiões que menos acessaram re-
cursos do Governo do Estado na área da cul-
tura. “Nossa intenção é oferecer capacitação 
aos agentes culturais das regiões marcadas 
pelos menores índices de participação nos 
editais do fundo, e que, sintomaticamente, 
são aqueles com os mais baixos indicadores 
sociais”, explica o gestor.

n Exposição: Mater Dei 
n Abertura: Hoje 
n Hora: 19h
n Local: Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa
n Endereço: Praça São Francisco, s/no, Centro
n Visitação: De segunda a sexta, das 8h30 às 17h e,
sábados e domingos, das 9h às 14h
n Período: Até 19 de março

Serviço

Acima, à esquerda, a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, e, à direita, N. S. do Carmo, 

ambas na técnica acrílica sobre tela e tecido   

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com



ganha se obtiver metade mais um 
dos sufrágios - pode acontecer em 
até seis meses.

Ambos candidatos disputam pela 
primeira vez a Cadeira nº 2 da APL, 
cujo patrono é Manuel de Arruda 
Câmara. “Eu era muito amiga de 
Adylla, que era uma pessoa com-
preensiva, adorável e com alto astral 
e com quem trabalhei em várias 
instituições”, disse Socorro Aragão 
para o jornal A União. Ela justificou 
que decidiu concorrer ao pleito por 
ser autora de uma obra que se baseia 
no estudo da língua portuguesa e da 
história da literatura regional. Nesse 
sentido, lembrou ser autora, por 
exemplo, de textos analisando obras 
dos paraibanos José Lins do Rego, 
Augusto dos Anjos e José Américo 

de Almeida, além do pernambucano 
João Cabral de Melo Neto. 

Já o engenheiro agrônomo Manuel 
Barbosa Filho, que é professor apo-
sentado da Universidade Federal da 
Paraíba, disse que foi estimulado por 
uma amiga a disputar o pleito na APL, 
baseado no fato de ter publicado 10 
livros, dentre os quais “A Dialética na 
Investigação Científica”, “A Globalização 
da Miséria na América Latina” e “Proje-
to de Pesquisa, Teoria e Prática”, todos 
adotados em universidades. Ele comen-
tou que, em caso de ser eleito, pretende 
incentivar a Academia a se engajar na 
busca de soluções para a crise política, 
econômica, social, ética e moral em que 
se encontra o País. “Principalmente na 
ética e na moral”, fez questão de ressal-
tar o candidato.         
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Roteiro

Em cartaz

Evento
Livros em destaque

    Humor 

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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

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 - Transa Reggae

Dois candidatos disputam a Cadeira 
n0 2 da APL em eleição hoje, na capital

Rádio Tabajara

BARTOLO Cristovam Tadeu

Dois candidatos - a professora 
Maria do Socorro Aragão e o enge-
nheiro agrônomo Manuel Barbosa 
Filho, ambos escritores - disputam, 
hoje, a eleição para ocupar a Cadei-
ra nº 2 da Academia Paraibana de 
Letras, vaga com a morte de Adylla 
Rocha Rabello. O pleito começa às 
8h e se estende até às 12h, quando 
se inicia a apuração dos votos. No 
momento, a APL possui 38 mem-
bros, mas poderão participar, de 
forma presencial, quem estiver 
quite com a tesouraria da entida-
de, localizada no Centro de João 
Pessoa. A posse do escolhido - que 

 

Uma boa opção de lazer para este final de semana 
é conferir as comidas típicas, artesanato, o turismo de 
vivência e as danças que irão embalar a segunda edição do 
Circuito Cultural do Conde. O evento, que acontece hoje, no 
Quilombo Ipiranga, localizado no Museu Quilombo no Gurugi, 
tem início previsto para acontecer às 16h, mas segue até às 
22h. Nessa edição, o público poderá conferir algumas apre-
sentações folclóricas e, em especial, a performance do grupo 
de Coco de Roda. Os interessados em participar da atividade 
tem entrada gratuita.

Circuito

Ações culturais movimentam cidade 
do Conde neste final de semana

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

FOTO: Evandro Pereira

A sede da APL, no Centro de João Pessoa, e cuja Cadeira N0 2 está sendo disputada por Socorro Aragão e Manuel Barbosa 

Um romance histórico

Um ro-
mance histó-
rico, basea-
do em fatos 
reais. Assim 
é o livro in-
titulado Rio 
do Braço 
(Mídia Gráfi-
ca e Editora, 
262 páginas, 
R$ 29,90), 
que o escri-
tor baiano 
- radicado 
na Paraíba 
há 25 anos 
- Osman 
José de Oli-
veira Matos lançou em João Pessoa, no último 
mês de janeiro. A obra pode ser adquirida 
na Livraria Leitura instalada nos shoppings 
Manaíra e Mangabeira, ambos localizados na 
capital. “Meu objetivo foi o de desencadear 
uma campanha de resgate do patrimônio ar-
quitetônico e cultural de Ilhéus”, disse para o 
jornal A União o autor, que pretende realizar, 
posteriormente, o lançamento na Argentina e 
no Uruguai, pois a edição é bilíngue (Português 
e Espanhol). 

 Antes do exterior, Osman Matos preten-
de lançar a obra, depois da Semana Santa, em 
Ilhéus, cidade onde nasceu e se localiza na 
região do cacau, ao Sul da Bahia. O autor escla-
receu que o título do livro - Rio do Braço - é o 
nome de um povoado pertencente àquele Muni-
cípio baiano, onde foi instalada a primeira estra-
da de ferro na área e gravada, em 1993, a novela 
global Renascer.   

A propósito, Rio do Braço marca a estreia 
do escritor Osman Matos no gênero de roman-
ce histórico. “Os personagens são quase todos 
reais”, observou ele. O enredo do livro encanta 
o leitor pela simplicidade da linguagem, aliada 
à descrição - de maneira poética na prosa - das 
belezas naturais, os costumes de uma época que 
ficou lá atrás - a década de 1970 -, mas sem es-
quecer de denunciar que o lugar, embora histó-
rico, está em ruínas.  

 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

BONECO DO MAL (EUA 2016). Gênero: Terror.  
Duração: 98 min. Classificação:  14 anos. Di-
reção: William Brent Bell. Com Lauren Cohan, 
Rupert Evans, Ben Robson. Sinopse: O terror 
conta a história de Greta (Lauren Cohan) que 
é uma jovem americana que aceita um traba-
lho como babá em uma pequena vila inglesa. 
Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem 
que cuidar é, na verdade, um boneco de quem 
o casal cuida como se fosse um menino de 
verdade, como uma forma de lidarem com a 
morte do filho, ocorrida 20 anos antes. Após 
violar uma lista de regras do garoto, uma 
série de eventos inexplicáveis transformam 
a vida dela em um pesadelo. Manaíra1: 19h30 
e 21h45 (LEG). Mangabeira2: 16h15 (DUB) 
e 21h30 (LEG). Tambiá3: 14h15, 16h45, 
18h45 e 20h45 (DUB).

HORAS DECISIVAS (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 117 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Craig Gillespie. Com  Chris Pine, Casey 
Affleck, Ben Foster. Sinopse: O longa se passa 
em 1952, quando uma grande nevasca leva 
uma plataforma de petróleo a se rachar, 
lançando 84 tripulantes ao mar. Enquanto a 
tempestade dificulta a sobrevivência do gru-
po, uma equipe de guardas costeiros tenta 
resgatar as vítimas. Manaíra6: 14h, 19h20 
(DUB) e 16h40, 21h55 (LEG). Tambiá1: 14h, 
16h10, 18h20 e 20h30 (DUB).

GAROTA DINARMAQUESA (EUA 2016). Gênero: 
Drama. Duração:  120 min. Classificação: 

14 anos. Direção: Tom Hooper. Com Eddie 
Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. 
Sinopse: A história retrata a cinebiografia de 
Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar 
Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a 
se submeter a uma cirurgia de mudança de 
gênero. Em foco o relacionamento amoroso 
do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia 
Vikander) e sua descoberta como mulher. 
CinEspaço1: 16h40 e 21h40 (LEG). Manaíra2: 
17h30 (LEG). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração: 
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 possibili-
dade de cura em uma sinistra experiência 
científica. Recuperado, com poderes e um 
incomum senso de humor, ele torna-se Dea-
dpool 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). Tambiá6: 14h20, 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). 

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: 

Comédia. Duração: 110 min. Clássificação: 14 
anos. Direção: Roberto Santucci. Com Rodrigo 
Sant’anna, CArol Castro e Stepan Nercessian. 
Sinopse: O longa fala de Denílson, um simples 
camelô do subúrbio, mas sua vida muda 
quando seu até então desconhecido pai 
biológico morre, deixando para ele toda o 
seu legado milionário. Junto com a fortuna, 
porém, Denílson herda também a família 
insatisfeita e endividada do falecido, que 
fará de tudo para colocar as mãos nessa 
herança. CinEspaço1: 14h20, 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 
Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall 
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass 
parte para o oeste americano disposto a 
ganhar dinheiro caçando. Atacado por um 
urso, fica seriamente ferido e é abandonado 
à própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald, 
que ainda rouba seus pertences. Entretanto, 
mesmo com toda adversidade, Glass conse-
gue 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 adap-
tação cinematográfica baseada na Bíblia 
e na célebre novela homônima da Rede 
Record, um dos maiores fenômenos de 
audiência dos últimos tempos da televisão 
brasileira. A épica e emocionante saga de 
Moisés, retratada na novela, que cobre 
mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará 
cenas inéditas e um final diferente do 
veiculado na televisão. CinEspaço2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 
16h e 18h45. Manaíra4:13h45, 16h30, 
19h15 e 22h. Manaíra5: 12h45, 15h30, 
18h15 e 21h. Mangabeira 4: 13h, 15h45, 
18h25 e21h05. Tambiá5: 14h, 16h15, 
18h30 e 20h45. 

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 1: 12h50, 15h e 17h15 (DUB). 
Mangabeira 3: 14h (DUB).
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O grupo Bichoderuma 
realizará, em João Pessoa, 
duas apresentações do 
espetáculo Ópera do Pan-
deiro, dirigido por Genário 
Dunas e Mizael Batista, que 
também assina o texto. A 
primeira acontece hoje e 

a outra amanhã, sempre às 20h, no Teatro 
Lima Penante. E, nos próximos dias 26 e 
27, no mesmo  horário, a montagem  vai 
ser encenada no Teatro Santa Catarina, na 
cidade de Cabedelo. Produzido por Valdir 
Santos, a peça, de cunho narrativo poético-
musical, retrata o nascimento, obra, vida 
e morte do músico paraibano Jackson do 
Pandeiro, o Rei do Ritmo. Os ingressos cus-
tam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante). 

“Colocamos esses valores para os 
ingressos como uma forma de populari-
zar o teatro e formar plateia”, disse para 
o jornal A União o produtor do espetá-
culo, Valdir Santos, acrescentando que o 
projeto foi selecionado nos Editais 2015 
do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) Au-
gusto dos Anjos, do Governo da Paraíba, 
e tem patrocínio da Secretaria de Estado 
da Cultura, Funarte (Fundação Nacional 
de Artes) e do Ministério da Cultura. A 
direção musical é de Jozam Domingos, 
coreografia de Adalberto Fernandes e 
cenografia de Leonardo Macedo. 

“Apesar do título, a peça foge do estilo 
tradicional da ópera, pois é leve e enfoca 
a vida e obra de Jackson do Pandeiro, 
pontuando, por exemplo, os locais por 
onde passou, como Pernambuco e Rio 
de Janeiro”, disse ele, observando que o 
espetáculo, com cenários práticos e ade-

Filho da cantora Marinês abre, hoje, o 
projeto na cidade de Campina Grande 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

SextaS MuSicaiS
FOtOS: Divulgação

Marcos Farias iniciou a carreira logo cedo     

Sabrina Vaz: semelhança física com Marinês   

O maestro Marcos Farias e a canto-
ra Sabrina Vaz abrem, hoje, com show 
a partir das 19h30, no Museu de Arte 
Popular da Paraíba (MAPP) da Uni-
versidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Campina Grande, o Projeto Sextas 
Musicais, cuja periodicidade é mensal 
e trará atrações identificadas com o 
universo da cultura popular nordesti-
na. Na ocasião, o regente, que é filho 
da cantora Marinês, homenageada 
com uma exposição sobre sua vida e 
obra no próprio museu, além da apre-
sentação musical, falará sobre a car-
reira da saudosa artista em conversa 
com o público.

ambos artistas
Sabrina Vaz, que possui semelhan-

ça física com Marinês, é companheira 

de Marcos Farias - estão empenhados 
em celebrar o patrimônio musical da 
Rainha do Xaxado. A apresentação no 
MAPP integra um projeto maior, que 
prevê a realização de espetáculos e 
a gravação de CDs. “Vou gravar um 
disco com as vozes das duas, mixadas. 
Um encontro emocionante”, anteci-
pou o maestro.

Neste mês de março, Sabrina e 
Chambinho do Acordeom, músico que 
interpretou Luiz Gonzaga no filme 
“Gonzaga - de Pai pra Filho” (2012), 
farão uma apresentação, juntos, em 
Brasília. A ideia é que a dupla orga-
nize um espetáculo teatral para viajar 
em todo o País. “Conheço Chambinho 
antes mesmo do filme. Quando ele 
esteve em Brasília tocamos juntos e 
surgiu a ideia: por que não você fazer 

Gonzagão no teatro, e Sabrina, que 
nos shows dela também interpreta 
Marinês, não atuarem juntos?”, con-
tou Marcos Farias.

Por ser filho de Marinês, o maes-
tro acompanhou os grandes nomes da 
música popular nordestina de perto. 
Teve como padrinho Luiz Gonzaga, 
que mandou fazer um chapéu e uma 
zabumba para o afilhado. Com 35 
anos de carreira, Marcos Farias come-
çou cedo. Aos 10 anos participava de 
gravações de grandes artistas, como 
Chiquinho do Acordeom, Domingui-
nhos, Oswaldinho, Wilson das Neves 
e Altamiro Carrilho, além de ter sido 
regente da CBS (atual Sony Music) e 
participado da trilha sonora de dois 
filmes: “O homem da Capa Preta” e 
“Bye bye Brasil”.

reços diversificados, resgata não apenas a 
trajetória do Rei do Ritmo, mas também a 
cultura nordestina com elementos regio-
nais, além dos brincantes.  “O objetivo 
da montagem da Ópera do Pandeiro é 
proporcionar ao público uma vivência da 
vida e obra do ícone da música brasileira, 
Jackson do Pandeiro. Visibilizar essa ori-
ginalíssima produção cultural, autêntica 
expressão paraibana, é o que pretende a 
produção deste projeto através de apre-
sentações itinerante”, ressaltou ele.

Ópera do Pandeiro começa como 
um auto de natal paraibano para contar 
o nascimento do menino José, o Jackson 
do Pandeiro, na cidade de Alagoa Grande. 

Depois, passa para um guerreiro aboiador 
e sua narrativa cordelesca, um profeta 
que anuncia o predestinado, brincantes, 
bujões e muita celebração para a chega-
da do menino. O pós-nascimento mostra 
as passagens do músico, a começar pelo 
presságio de uma cigana, a primeira escola 
de Jackson, na feira com sua mãe Flora 
Mourão, o Eldorado em Campina Grande, 
a Rádio Tabajara, em João Pessoa, a explo-
são do seu primeiro sucesso em Recife e a 
culminância no Rio de Janeiro. 

“A peça, que encena o nascimento e 
vida, propõe uma boa viagem para eterni-
zar na lua conforme um de seu sucesso. A 
encenação, que é feita ao vivo por atores, 

dançarina e cantora, vislumbra a autentici-
dade regional, uma linha autoral com artis-
tas locais e letras eternizadas por Jackson 
e seu ritmo diversos”, destacou, também, o 
diretor Mizael Batista. 

No elenco estão os seguintes ato-
res: Isaias Vicente, Leidgan Araújo, Chris 
Mauricio, Ângela Beijo, Mylene Martins, 
Jozam Domingos, Honorato Irmão, Cláudio 
Correia, Shilon Gama. Os músicos são Ho-
norato Irmão (sanfona), e Jozam Domingos 
(violão) e, no vocal, Ângela Beijo e Jozam 
Domingos. O espetáculo tem ainda as 
participações especiais de Luciana Oliveira, 
Marcus Vinícius, Allcemy Araújo e Grupo 
de Teatro e Dança Creusa Pires.

Ópera para o 
Rei do Ritmo

Espetáculo em homenagem a Jackson do
Pandeiro estreia hoje, em João Pessoa 

O ator Isaias Vicente é quem 
faz o papel do Rei do Ritmo, o 
músico paraibano Jackson do 
Pandeiro (acima)  
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Horário de verão se encerra 
à meia-noite deste sábado 
em todo o País

290 mil pessoas vão entregar declarações na PB

Imposto de Renda
Dani Fechine
Especial para A União

Foto: Reprodução/Internet

No próximo dia 1º de 
março, cerca de 290 mil con-
tribuintes da Paraíba já pode-
rão começar a entregar à Re-
ceita Federal as declarações 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IR) referentes aos ren-
dimentos obtidos em 2015.

 Dessa vez, o IR passa a 
oferecer algumas novidades, 
já que agora, para relacionar 
dependentes ou alimentan-
dos acima de 14 anos, os 
contribuintes deverão apre-
sentar o CPF na declaração. 
Além disso, profissionais li-
berais, como médicos, odon-
tólogos, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, advogados, 
psicólogos e psicanalistas, 
terão de informar à Receita 
o CPF de seus pacientes, ou 
clientes, e o valor recebido 
deles em 2015, sendo obri-
gatório registrar a informa-
ção no documento. 

Com esse novo meca-
nismo proposto pela Recei-
ta Federal, os contribuintes 
evitam a malha fina, que 
ocorre quando a declaração 
é retida para verificação de 
eventuais pendências ou 
omissões. Além de atender 
às novas regras, todos os 
contribuintes podem evitar 
cair na malha fina. “A prin-
cipal dica é, após a entrega 
da declaração, verificar o 
seu processamento no site, 
pois isso vai evitar que a 
declaração seja retida. O 
contribuinte pode observar 
o que a receita já constatou 
e corrigir”, orientou o dele-
gado substituto da Receita 
Federal, Hamilton Sobral 
Guedes. Ele ainda alerta 
que para as penalidades em 
caso de omissão de rendi-
mento, declaração fora do 
prazo, entre outros erros, o 
contribuinte deverá pagar 
uma multa de 1% do impos-
to devido ao mês.

Outra mudança impor-
tante afeta o funcionamen-
to do programa. Em 2015, 

para entregar a declaração, 
era preciso verificar as pen-
dências, fazer a gravação 
e transmiti-la, conforme 
explica Hamilton Sobral. A 
partir deste ano, será criado 
um botão “entrega da decla-
ração”, que executará as três 
funções ao mesmo tempo. O 
prazo final para a entrega é 
29 de abril.

Obrigados a declarar
Pelas regras divulgadas 

pela Receita Federal, terão 
de declarar em 2016 os con-
tribuintes que obtiveram 
renda acima de R$ 28.123,91 
em 2015. Isso significa que 
os contribuintes que ganha-
ram até R$ 22.499,13 estão 
isentos e até o R$ 28.123,91 
não terão também, a princí-
pio, que declarar.

O ideal é fazer a decla-
ração no início do prazo. De 
acordo com o delegado subs-
tituto da Receita Federal, as 
pessoas que têm imposto a 
restituir, caso entreguem 
logo a declaração, poderão 
receber nos primeiros lotes, 
que saem em junho. “Inde-
pendente disso, é importan-
te que as pessoas declarem 
logo, porque à medida que 
vão entregando, as declara-
ções vão sendo processadas 
e o contribuinte pode cor-
rigir mais rápido, caso haja 
algum erro”, frisou.

Para fazer uma boa 
declaração e evitar erros 
como ausência de rendi-
mentos e de informações, 
é preciso, antes de tudo, 
juntar toda a documenta-
ção referente ao que vai ser 
declarado. Além disso, a pá-
gina da Receita dispõe de 
um rascunho que dá opor-
tunidade ao contribuinte 
de alimentar as informa-
ções de despesas durante o 
ano. Quando iniciar o prazo 
para o envio da declaração, 
as pessoas poderão apenas 
importar os dados do ras-
cunho. Essa ferramenta foi 
instituída em 2015 e esse 
ano o contribuinte poderá 
utilizar essa opção até o dia 
24 de fevereiro. 

- Cópia da declaração entregue em 2015 

- Informes de rendimentos de instituições financeiras, bem como de salários, pró

-labore, distribuição de lucros, aposentadorias etc.

- Controle de compra e venda de ações, com apuração mensal de imposto

- Recibos e notas fiscais relativos a despesas com saúde

- Comprovantes de despesas com instituições de ensino

- Recibos de pagamentos à previdência privada e oficial

- Recibos de aluguéis pagos ou recebidos

- Documentos que comprovem venda ou compra de bens em 2015

- Recibos de pagamentos de prestação de bens como imóvel e carro

- Documentos comprobatórios de dívidas assumidas em 2015

- Comprovantes de despesas do livro-caixa (para prestadores de serviços autô-

nomos)

- Darfs de carnê-leão pagos

- Comprovante de doações para fins de incentivos fiscais 

- Todos os documentos acima referentes a dependentes, além do número do CPF 

de dependentes a partir de 14 anos e de todos os alimentandos

- Dados da conta bancária para restituição ou débito das cotas do imposto

Fique atento aos documentos importantes!

A contribuição mensal dos 
microempreendedores individual 
(MEI), através do Documento de 
Arrecadação Simplificada (DAS), 
deve ser paga até o próximo sába-
do (20).  A partir de agora, o MEI 
deve baixar o boleto pela internet.  
O pagamento deve ser efetuado  na 
rede bancária ou em casas lotéricas. 
Com essa contribuição, o microem-
preendedor individual tem acesso a 
benefícios como auxílio maternida-
de, auxílio doença, aposentadoria, 
entre outros.

O MEI tem três opções para 
baixar a DAS: acessar o Portal do 
Empreendedor (www.portaldoem-
preendedor.gov.br); fazer o down-
load do aplicativo Qipu, que, entre 
outras funcionalidades, permite 
baixar os carnês pelo celular, in-
clusive os vencidos; ou procurar a 
agência do Sebrae na cidade. Na 
Paraíba, há unidades do Sebrae 
em Araruna, Cajazeiras, Campina 
Grande, Guarabira, Itaporanga, 
João Pessoa (Bairro dos Estados 
e Mangabeira), Monteiro, Patos, 
Pombal e Sousa.  Este ano, o Docu-

mento de Arrecadação Simplifica-
da (DAS) tem o valor fixo mensal de 
R$ 45 para os empreendedores do 
setor de Comércio ou Indústria, R$ 
49 (prestação de Serviços) ou R$ 50 
(Comércio e Serviços). O novo valor 
começa a valer a partir de fevereiro 
e corresponde a 5% do salário mí-
nimo (contribuição para a Seguri-
dade Social), mais R$ 1 de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e/ou R$ 5 de Impos-
to sobre Serviços (ISS).

Atendimento 
Desde janeiro, o atendimento 

para MEI é feito através de ofici-
nas que são realizadas de segunda 
a sexta-feira, no período da manhã 
e da tarde. De acordo com a geren-
te da Unidade de Atendimento do 
Sebrae Paraíba, Márcia Timótheo, 
a medida espera  oferecer informa-
ções completas e mais detalhadas 
para o MEI. “Os empreendedores 
individuais continuarão com o aten-
dimento personalizado em casos 
de consultorias e orientações sobre 
inovação”, destacou a gerente.  As 

oficinas de orientação empresarial 
têm como tema Formalização, De-
claração do Imposto de Renda do 
MEI e Baixa e/ou alteração do MEI. 
Os interessados em participar de-
vem se inscrever e pagar uma taxa 
de R$ 15. Pela manhã, as oficinas 
são realizadas das 9h às 12h e, à tar-
de, das 14h30 às 17h30. 

o que é o MEI 
O Empreendedor Individual é 

uma nova categoria de empresa, 
criada em 2008, para atender os 
empresários que faturam até R$ 
60 mil por ano.  O processo de for-
malização do MEI pode ser feito de 
forma gratuita no Portal do Empre-
endedor, no campo “Formalize-se”. 
Após o cadastro, o CNPJ e o número 
de inscrição na Junta Comercial são 
obtidos imediatamente, sem custos 
e burocracia. Ao se formalizar, o 
trabalhador por conta própria pode 
emitir nota fiscal e participar de li-
citações públicas, ter acesso facilita-
do a empréstimos, fazer vendas por 
meio de máquinas de cartão de cré-
dito, entre outras vantagens.

DAS dos microempreendedores vence amanhã 

Médicos terão de informar à Receita Federal o CPF de seus pacientes e o valor recebido pelos seus serviços em 2015

O que leva o brasilei-
ro a estender o Carnaval 
além do término oficial, na 
Quarta-Feira de Cinzas, com 
grande número de blocos e 
de foliões tomando as ruas 
até o domingo seguinte ao 
feriadão? Para o antropólo-
go Roberto Da Matta, pro-
fessor da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), a resposta 
é o princípio do prazer, “da 
sombra e da água fresca, 
que funciona em todo lu-
gar do planeta e também no 
Brasil”.

Segundo Da Matta, todo 
ser humano tem necessida-
de de dormir bem, de comer 
um alimento que seja sa-
boroso. “A nossa busca, na 
existência, é por coisas pra-
zerosas”. De vez em quando, 
destacou, o que é prazer en-

tra em conflito com coisas 
que são deveres ou obriga-
ções. “Esses são os conflitos 
humanos, na maneira mais 
geral possível”.

Por prazer, as pessoas, 
no Carnaval, prolongam um 
período que já é um feria-
do grande “e raro”, disse o 
antropólogo. Comparati-
vamente a outros países, 
destacou que o número de 
feriados no Brasil é recorde. 

Feriado
“O Carnaval é uma coi-

sa compacta, praticamente 
é uma semana de feriados”. 
Observou que o feriado car-
navalesco é, no fundo, um 
feriado religioso. Como o 
Brasil foi colonizado sob o 
domínio da Igreja Católica 
Romana, o Carnaval é uma 
festa que sempre existiu no 

País desde sua descoberta. 
“É o calendário católico que 
justifica e faz o calendário 
do Carnaval”. A tendência 
atual de estender o Carna-
val até o máximo possível 
de dias reflete uma mudan-
ça de comportamento em 
relação às gerações ante-
riores, que iam às igrejas 
na quarta-feira, após a folia, 
que é o primeiro dia da Qua-
resma no calendário católi-
co. Naquela ocasião, os fiéis 
recebiam as cinzas, símbolo 
da mudança de vida e da 
fragilidade da vida humana, 
sujeita à morte.

“Isso, hoje, virou uma 
coisa insignificante. O Car-
naval deixou de ser uma 
festa em que você obriga-
toriamente tomava parte, e 
virou um feriado, que aca-
bou sendo estendido”. O in-

teressante, avaliou, é a ideia 
de “enforcar” os dias im-
prensados entre o Carnaval 
e o final de semana seguin-
te, “para ganhar mais feria-
do, prolongar o período em 
que você fica sem trabalho”. 
Roberto Da Matta disse que 
há uma necessidade de as 
pessoas se reunirem em ati-
vidades de alegria e prazer.

Prazer
 “É como assistir a um 

show”, comparou. Se ao fi-
nal do espetáculo, o públi-
co gosta do que foi apre-
sentado ou tocado, ele se 
levanta e pede “bis”. Esse 
é o prolongamento de uma 
situação de prazer, de bem
-estar e de gozo espiritual 
ou material, “que é exa-
tamente o que o Carnaval 
faz”, acentuou.

Busca do prazer explica prolongamento
soMbRA E águA FREscA do cARNAVAL
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Horário de verão termina amanhã
Acerto dos relóGios

Papai Noel é suspeito 
de abusar da filha

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Sul prendeu, nessa quinta-feira, 
18, um homem suspeito de abusar 
da própria filha desde quando a 
criança tinha cinco anos de idade. O 
preso atua como Papai Noel em sho-
ppings da cidade há três décadas. 
Atualmente com 12 anos, a vítima 
tomou coragem e relatou o caso à 
mãe, que procurou o Departamento 
Estadual da Criança e do Adolescen-
te do Rio Grande do Sul. Conforme 
as investigações, o suspeito, de 65 
anos, não mora com a menina, mas 
eles se viam regularmente.

Portadores de HiV
ganham gratuidade

A Justiça obrigou que o Metrô, 
a Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) e a Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU), concedam gratui-
dade no transporte público da gestão 
Geraldo Alckmin (PSDB) para todos os 
passageiros portadores do HIV. A de-
cisão é do dia 29 de janeiro em uma 
Ação Civil Pública da Promotoria de Di-
reitos Humanos do Ministério Público 
Estadual (MPE). Até então, os usuários 
que recebem o benefício eram os que 
tinham doenças relacionadas ao vírus. 
Pela decisão do juiz Alberto Alonso 
Muñoz, da 13ª Vara de Fazenda Públi-
ca do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), todos os portadores do HIV 
devem receber a gratuidade.

casal resgata e adota 
cão esfaqueado

Lobinho é um cão sem raça 
definida, também chamada de vira-
-lata, que frequenta há alguns anos 
a orla de Santos, no Litoral Sul de São 
Paulo. É conhecido principalmente na 
Praia do José Menino, perto da divisa 
com São Vicente. Ele mora na praia e, 
apesar de não pertencer oficialmen-
te a ninguém, recebe comida e cari-
nhos de comerciantes e surfistas. No 
último sábado, 13, por volta de 22 
horas, a vida de Lobinho quase ter-
minou de forma trágica e violenta. O 
cachorro, que é muito manso e sociável, 
foi amarrado por três homens em um 
coqueiro e, segundo testemunhas, 
esfaqueado no pescoço.

Grammy 2016 reunuiu 
o melhor da beleza

Na 58ª edição do Grammy Awards, 
o maior prêmio da indústria musical 
norte-americana, que ocorreu na noite 
da última segunda, e reuniu alguns dos 
maiores cantores do mundo, as cele-
bridades preferiram produções menos 
conceituais, apostando no bom e velho 
vestido preto, como fizeram Adele, Tove 
Lo e Carrie Underwood, ou apostaram 
em cores pasteis, como Florence Welch 
e Ellie Goulding. Em um tapete verme-
lho em que os vestidos sóbrios foram a 
maioria, as celebridades ousaram nas 
maquiagens, apostando em esfuma-
dos poderosos, sombras metálicas e 
cabelos texturizados. 

cientista brasileira é 
destaque em revista

A próxima edição do Journal 
of Heredity publicará um artigo so-
bre as tartarugas-de-pente (Eret-
mochelys imbricata), liderado pela 
pesquisadora brasileira e bolsista do 
Ciência sem Fronteiras, Sarah Vargas. 
Intitulado Phylogeography, Genetic 
Diversity, and Management Units of 
Hawksbill Turtles in the Indo-Pacific, 
o artigo aborda a diversidade gené-
tica e estrutura populacional desses 
animais. Neste trabalho, a equipe de 
pesquisadores analisou um grande 
número de amostras abrangendo 
a maior área geográfica até então 
analisada para a espécie. Foram 492 
amostras de 14 populações da re-
gião do Indo-Pacífico .

Relógios deverão ser 
atrasados em uma hora
no DF em 10 estados

Foto: Reprodução/Internet

Juliana Diógenes
Da Agência Estado

O horário de verão ter-
mina no Brasil à meia-noite 
da passagem deste sábado, 
20, para domingo, 21. Os re-
lógios deverão ser atrasados 
em uma hora no Distrito Fe-
deral e em 10 estados.

A medida teve início no 
dia 18 de outubro de 2015. 
Pela legislação, prevista no 
decreto nº 6.558/2008, o ho-
rário de verão vigora nas re-
giões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste.

Tiveram mudança de 
horário os estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
além do Distrito Federal.

O decreto fixa a du-
ração de quatro meses, a 
partir de 0h do terceiro do-
mingo do mês de outubro 
de cada ano, até zero hora 
do terceiro domingo de fe-

vereiro do ano seguinte, 
em parte do País. O horário 
de verão é mais eficaz nos 
estados mais distantes da 

Linha do Equador, onde há 
uma diferença significativa 
na luminosidade durante a 
estação. Por isso, a medida 

não é mais aplicada nas re-
giões Norte e Nordeste do 
País. De acordo com o Mi-
nistério de Minas e Energia 

(MME), a mudança de ho-
rário reduzirá a demanda 
em aproximadamente 2.610 
megawatts (MW).

Mudança de horário aconteceu em 10 estados e no DF no dia 18 de outubro de 2015 e vigora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O Governo do Estado, 
por meio do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), em parceria com 
a Promotoria do Meio Am-
biente e Patrimônio Social do 
Município de Campina Gran-
de, realizou na última terça-
-feira, no auditório do Cine 
São José, uma reunião com 
os lojistas e proprietários 
dos imóveis da Rua Maciel 
Pinheiro, no Centro Histórico 
da cidade, para tratar sobre a 
regularização da publicidade 
em seus estabelecimentos. 

A reunião se insere 
no modelo da gestão atual 
do órgão, que por meio de 
educação patrimonial vem 
orientando os proprietários 
e locatários de imóveis na 
área de proteção do Iphaep a 
preservar o patrimônio his-
tórico e cultural da cidade.

Durante este mês, a Co-
ordenadoria de Arquitetura 
e Ecologia do Iphaep reali-
zou um ciclo de fiscalizações 
ao longo da Rua Maciel Pi-
nheiro, onde foi constatado 

um elevado número de irre-
gularidades quanto à forma 
de exposição dos letreiros e 
placas de identificação das 
respectivas empresas, fato 
este que ratificou a solici-
tação do Ministério Público 
junto ao Iphaep a atuar no 
cumprimento da legislação 
patrimonial no logradouro.

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figuei-
rêdo, destacou que o órgão de 
preservação patrimonial ob-
jetiva, no primeiro momento, 
orientar os comerciantes a 
adequarem as fachadas dos 
imóveis, no intuito de evitar 
ações punitivas. “Prioriza-
mos inicialmente as ações 
educativas, que fortalece na 
população o sentimento de 
pertencimento e valorização 
dos bens culturais que fazem 
parte da identidade e histó-
ria da cidade. 

A importância maior 
dessa ação é a preservação 
do Centro Histórico, que 
guarda consigo estilos ar-
quitetônicos que servem de 
exemplo para o Brasil e o 

mundo como o Arte Décor”.   
“O Iphaep detém o poder 

de polícia e, por esse motivo, 
acionamos o mesmo para 
atuar nas áreas de preser-
vação, de modo a despoluir 
as fachadas dos imóveis da 
Rua Maciel Pinheiro. Vimos 
que esta gestão tem atendido 
de imediato a determinação, 
fato que conjuntamente com 
a presença dos comerciantes 
nesta reunião, evidencia o 
início da execução desta an-
tiga demanda do Ministério 
Público”, ressaltou o promo-
tor de justiça, José Eulâmpio 
Duarte.

Os comerciantes e pro-
prietários foram comuni-
cados, por meio de ofício 
circular, que o prazo para a 
regularização das fachadas 
será de 60 dias, a contar da 
data da reunião, e que os ca-
sos remanescentes irão rece-
ber as medidas previstas na 
legislação patrimonial. Con-
forme o instituto, a próxima 
rua do Centro Histórico de 
Campina Grande a ser fisca-
lizada será a Venâncio Neiva.

Iphaep inicia a regularização 
das fachadas do comércio

Ministério aposta no São João 
para movimentar a economia

ceNtro Histórico de cAMPiNA GrANde

O Ministério do Turis-
mo está reforçando as ações 
para garantir que as festas 
do período de São João em-
balem a economia Brasil afo-
ra. Nessa quarta-feira (17), o 
ministro Henrique Eduardo 
Alves esteve reunido com 
artistas como Genival Lacer-
da e Santana, o Cantador, e 
disse que está trabalhando 
para transformar o evento 
em uma celebração nacional. 
Está prevista a realização de 
uma pesquisa para medir o 
impacto econômico e apoio 
na divulgação desta tradição 
brasileira nos mercados na-
cional e internacional.

“Vou conversar com o 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, para usarmos 
a Olimpíada para mostrar 
ao mundo o nosso São João”, 
propôs Henrique Eduardo 
Alves. A ideia é levar atrações 
típicas das festas juninas 
para a Casa Brasil, um espaço 
dedicado à promoção do País 
nos jogos olímpicos. “Esta-
mos falando de uma manifes-
tação cultural que tem muito 
potencial para atrair os es-
trangeiros”, completou.

O ministro também irá 
articular, junto ao Governo 
Federal, a liberação da emen-
da da Comissão de Turismo, 

no valor de R$ 13 milhões, 
para apoio às festas de São 
João, além de sugerir que 
seja realizada uma sessão do 
Congresso Nacional sobre o 
tema.

Para chamar a atenção 
da população brasileira, da 
mídia e de potenciais patroci-
nadores, Henrique Eduardo 
Alves promoverá em Brasília, 
no mês de maio, uma festa de 
São João com atrações de di-
versos estados. “Precisamos 
estar unidos, trabalhar jun-
tos, governo, parlamentares 
e artistas para fortalecer esta 
importante manifestação 
cultural do País”, destacou.

A Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) lançou nes-
sa quarta-feira (17) o Estação 
Plural, programa criado pela 
TV Brasil para tratar de pautas 
de comportamento e temas da 
atualidade. A atração conta 
com três participantes fixos, 
todos ligados ao universo de 
lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais (LGBT): a 
cantora e compositora Ellen 
Oléria, o jornalista Fernando 
Oliveira (Fefito) e a integrante 
da banda Uó, Mel Gonçalves. 
Entre os primeiros convida-
dos estão o médico Drauzio 
Varella, a atriz Bruna Lombar-
di e a jornalista Bárbara Gan-
cia. “Estou muito feliz com a 
possibilidade e vivenciar essa 
diversidade na TV brasileira. 
A expectativa é essa, que a 
gente compartilhe um pouco 
do nosso olhar, desmistifique 
um bocado o que é ser e es-
tar na nossa pele e que o povo 
brasileiro curta muito”, disse 
a apresentadora Ellen Oléria. 
“Vamos falar da vida, vamos 
falar de amor, vamos falar de 
violência, de dor, de alegria, de 
celebração. Vamos falar de po-
lítica, por que não? Vamos fa-
lar do que pintar”. O programa, 

que é gravado nos estúdios de 
São Paulo da TV Brasil, estreia 
no dia 4 de março e vai ao ar 
todas as sextas-feiras, às 23 
horas. Toda semana os apre-
sentadores receberão um con-
vidado para tratar de pautas 
de comportamento. O objetivo 
das conversas é construir um 
debate rico e plural a partir de 
óticas singulares.

“É muitíssimo impor-
tante que tenhamos um pro-
grama desse tipo, debatendo 
todos os assuntos relaciona-
dos a direitos humanos, ou 
qualquer assunto, sem tabu. 
É impressionante, na verdade, 
que não tenhamos um progra-
ma desse na televisão aberta 
e que sejamos os primeiros. É 
exatamente o tipo de progra-
ma que a TV pública tem que 
fazer”, disse o presidente da 
EBC, Américo Martins.

Myriam Porto ressaltou 
que a TV pública tem obriga-
ção de mostrar a diversidade. 
“Nós já temos a diversidade 
regional, a diversidade reli-
giosa, a diversidade cultural e 
agora a gente vem aí com esse 
programa LGBT, que eu acho 
que é muito importante na 
nossa sociedade”, disse. 

EBC lança programa 
focado na diversidade

Prefeitura proíbe material didático

O Diário Oficial do muni-
cípio de Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense, publicou nessa 
quinta-feira uma lei que proíbe 
o uso de materiais didáticos 
sobre diversidade sexual nos 
estabelecimentos de ensino da 
rede pública da cidade. 

A lei havia sido publica-
da ontem, mas foi modificada 
para retirada de trecho que 
incluía entre os assuntos proi-
bidos material  “que contenha 
orientações sobre a prática de 
homoafetividade, de combate 
à homofobia, de direitos de ho-
mossexuais, da desconstrução 
da heteronormatividade ou 
qualquer assunto correlato”. 
Apesar da manter a proibição, 

o prefeito de Nova Iguaçu, Nel-
son Bornier, disse que o trecho 
excluído da lei feria “frontal-
mente as politicas públicas 
voltadas para o combate à vio-
lência e à discriminação por 
orientação sexual”.

Segundo Bornier, a discus-
são sobre diversidade sexual é 
prematura para crianças do 
1º e 2º segmentos do Ensino 
Fundamental, que são de res-
ponsabilidade da prefeitura. A 
Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro e o Conselho Estadual 
dos Direitos da População 
LGBT (lésbicas, gays, bisse-
xuais e transexuais) vão ques-
tionar juridicamente a legitimi-
dade da lei, segundo adiantou 
o coordenador do programa 
estadual Rio Sem Homofobia, 
Cláudio Nascimento.

Flávia Villela
Da Agência Brasil
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Atividade econômica tem a maior retração desde 1990

Encolhimento do PIB 
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2016

Economia

A atividade econômica 
brasileira medida pela Serasa 
Experian caiu 3,8% em 2015, 
a retração mais intensa desde 
1990, quando o recuo foi de 
4,35%. Na análise mensal, o in-
dicador repetiu em dezembro 
o declínio de 0,6% registrado 
em novembro, já descontados 
os efeitos sazonais. Para os 
economistas da instituição, “a 
recessão econômica do ano 
passado foi causada pelo au-
mento das taxas de juros, da 
inflação e do desemprego bem 
como pela deterioração contí-
nua dos níveis de confiança de 
consumidores e empresários”, 
afirmam em nota.

Sob a ótica da oferta, a 
maior contribuição para o 
resultado negativo do Indi-
cador Serasa Experian de 
Atividade Econômica, co-
nhecido como PIB Mensal, 
partiu da indústria, que teve 
um desempenho 6,6% infe-
rior ao de 2014. Os serviços 
também ficaram no campo 
negativo, em 2,3%. Apenas a 

agropecuária avançou no ano 
passado, ao subir 0,5% em 
relação ao ano anterior. Na 
comparação de dezembro de 
2015 com o mesmo mês de 
2014, a indústria caiu 10,4%, 
os serviços recuaram 3,6% e 
a agropecuária teve declínio 
de 7,2%. Em relação a novem-
bro, já descontados os efeitos 
sazonais, as retrações foram 
de 1,1% no setor industrial e 
de 0,8% entre os prestadores 
de serviços. Já a agropecuária 
avançou 1,5% na margem.

Pelo lado da demanda, o 
tombo mais intenso ao longo 
de 2015 se deu nos investi-
mentos. A Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF) teve 
queda de 14,9%. No ano pas-
sado, o consumo das famílias 
encolheu 3,8%, enquanto o 
do governo foi 0,4% menor 
que o de 2014. As únicas 
contribuições positivas para 
a atividade econômica em 
2015 vêm do setor externo: 
as exportações cresceram 
5,9% e as importações, que 
entram no cálculo com sinal 
invertido, caíram 14,3%. Nos 
resultados de dezembro de 

Mário Braga 
Da Agência Estado

FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Impostômetro chega 
aos R$ 300 bilhões

Hoje às 20h55, o Impostôme-
tro da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) atingirá o montante de 
R$ 300 bilhões de impostos, taxas e 
contribuições pagos pela população 
brasileira desde o começo do ano. Em 
2015, a cifra foi registrada na mesma 
data. O presidente da ACSP, Alencar 
Burti, em nota, ressalta que a marca 
neste ano, apesar de ser registrada 
na mesma época do ano passado, in-
cide sobre um PIB menor. “Em outras 
palavras, significa dizer que o brasilei-
ro está gerando menos riquezas, mas 
pagando os mesmos impostos de 
antes. E o governo ainda quer mais”.

Zika oferece risco 
às empresas aéreas

As linhas aéreas brasileiras po-
dem correr grandes riscos devido ao 
fato de o Brasil ser o País mais afetado 
até o momento pelo zika, avalia a Stan-
dard & Poor’s Ratings Services. ”O turis-
mo internacional relacionado aos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro poderia ser 
afetado de forma mais séria”. “A boa 
notícia é que os jogos ocorrerão duran-
te o inverno no hemisfério sul, quando 
os mosquitos estão menos ativos.” 
Entretanto qualquer decisão por parte 
dos atletas participantes (mais prova-
velmente de jovens mulheres atletas) 
de desistir das Olimpíadas vai atrair a 
atenção da imprensa

Aluguel em SP tem 
a maior redução

Para alugar um imóvel na cida-
de de São Paulo, em janeiro último os 
inquilinos conseguiam encontrar uni-
dades com preços variando em média 
3,2% abaixo dos valores registrados 
nos últimos 12 meses. De acordo com 
o Sindicato da Habitação (Secovi), foi 
a maior queda já verificada desde 
janeiro de 2004, quanto teve início a 
pesquisa. O recuo descolou do Índice 
Geral de Preços – Mercado (IGP-M) 
com alta no período de 10,9% e que 
serve de base de cálculo para a reno-
vação dos contratos de aluguel. O Se-
covi observa que a retração se refere 
apenas aos imóveis vagos.

Grandes indústrias 
vão investir menos

A crise econômica afetou os 
investimentos em 2015 e as perspec-
tivas para 2016. Segundo pesquisa 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), feita com 860 grandes empre-
sas (com 250 ou mais empregados), 
64% das companhias pesquisadas 
pretendem investir este ano, o menor 
percentual da série histórica, iniciada 
em 2010. Em 2015, 74% das empre-
sas investiram. Entre as que planejam 
investir, 67% pretendem tocar proje-
tos já em andamento e 33% devem 
iniciar novos empreendimentos, o 
menor percentual da série. 

Dólar fecha em alta 
com rebaixamento

O pessimismo dos investidores 
com o novo rebaixamento do rating 
brasileiro, os dados ruins da economia 
brasileira e o cenário internacional 
menos favorável levaram o dólar a 
fechar em alta de 1,66% nessa quin-
ta-feira, 18, cotado a R$ 4,0493. A 
moeda americana chegou a operar em 
baixa pela manhã, mas abandonou a 
tendência. O rebaixamento do rating 
soberano brasileiro promovido ontem 
pela Standard & Poor’s não chegou a 
ser uma surpresa para o mercado.

2015, o nível de investimen-
to foi 23,4% inferior ao re-
gistrado no mesmo mês de 
2014. Já o consumo das fa-
mílias teve queda de 6,2% e 
o do governo, de 0,3%. As ex-
portações avançaram 16,1%, 

enquanto as importações caí-
ram 27,0% na mesma base 
comparativa. Já na compara-
ção com novembro, na série 
livres de efeitos sazonais, os 
investimentos (FBCF) tive-
ram queda de 5,8% e o con-

sumo das famílias caiu 0,7%. 
O consumo do governo per-
maneceu estável nesta base 
comparativa. Na margem, as 
exportações cresceram 5,7% 
e as importações caíram 
10,6%.

Indústria apresentou recuo de 1,1%, conforme aponta pesquisa do Indicador Serasa Experian

Crescimento do 
PIB só em 2017

A Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
prevê queda da economia 
brasileira de 4%, este ano. De 
acordo com as previsões di-
vulgadas nessa quinta-feira 
no boletim Perspectivas Eco-
nômicas da OCDE, em 2017 o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
deve ficar estável. Para 2015, 
a projeção de queda é 3,8%.

De acordo com a OCDE, 
o Brasil está passando por 
uma recessão profunda e só 
deve começar a emergir da 
retração em 2017. A China 
deve continuar a reequili-
brar sua economia, desde 
a produção até os serviços, 
com previsão de crescimento 
de 6,5% em 2016 e 6,2% em 
2017. A Índia vai continuar 
a crescer de forma robusta: 
7,4% em 2016 e 7,3% 2017, 
diz a OCDE.

Instabilidade financeira
A organização informa 

que a revisão é resultado, en-
tre outros fatores, de um cor-
te do investimento e de “um 
risco substancial” de insta-
bilidade financeira. Para a 
OCDE, a economia mundial 
continua debilitada e exige 
reação urgente dos poderes 
públicos, com mudanças na 
combinação de políticas para 
enfrentar o fraco crescimen-
to atual de forma mais eficaz.

A organização ressalta 
que confiar exclusivamente 
na política monetária tem se 
revelado insuficiente para 
impulsionar a demanda e 
produzir um crescimento 
satisfatório, enquanto a po-
lítica fiscal é contracionista 
em várias economias im-
portantes e a dinâmica das 
reformas estruturais está 
mais lenta. Para 2017, a pre-
visão de crescimento mun-
dial é 3,3%.

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

O emprego na in-
dústria recuou 0,6% na 
passagem de novem-
bro para dezembro de 
2015, na série livre de 
influências sazonais, 
informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O 
resultado representa a 
12ª taxa negativa con-
secutiva nesse tipo de 
comparação, período 
em que acumulou uma 
perda de 7,8%. 

Na comparação 
com dezembro de 2014, 
o emprego industrial 
apontou uma queda de 
7,9% em dezembro do 
ano passado, 51º resul-
tado negativo consecu-
tivo nesse tipo de con-
fronto e o mais intenso 
registrado pela pesqui-
sa do IBGE. 

Como resultado, os 
postos de trabalho na 
indústria recuaram 6,2% 
em 2015, redução mais 
elevada da série históri-
ca iniciada em 2002. 

Horas de trabalho
O número de horas 

pagas aos trabalhado-
res da indústria regis-
trou recuo de 6,7% em 
2015, a redução mais 
elevada da série histó-
rica da Pesquisa Indus-
trial Mensal de Empre-
go e Salário, iniciada 
em 2002 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

Todos os 18 setores 
pesquisados apontaram 
redução nas horas pa-

gas no ano, com desta-
que para os impactos 
negativos de meios de 
transporte (-12,4%), 
máquinas e aparelhos 
eletroeletrônicos e de 
comunicações (-13,5%), 
produtos de metal 
(-11,0%), máquinas e 
equipamentos (-8,6%), 
alimentos e bebidas 
(-2,4%), outros produ-
tos da indústria de trans-
formação (-10,5%), bor-
racha e plástico (-7,1%), 
vestuário (-6,1%), cal-
çados e couro (-8,5%), 
minerais não-metálicos 
(-5,9%), metalurgia bá-
sica (-9,5%), produtos 
têxteis (-5,3%), papel e 
gráfica (-4,4%), refino 
de petróleo e produção 
de álcool (-7,3%), indús-
trias extrativas (-4,5%) e 
madeira (-6,0%).

Na passagem de 
novembro para dezem-
bro de 2015, o número 
de horas pagas teve li-
geira queda de 0,1%, 
décima taxa negativa 
consecutiva, período 
em que acumulou uma 
perda de 7,4%.

Postos de trabalho 
na indústria recuam

SETOR INDUSTRIAL

Daniela Amorim 
Da Agência Estado

Todos os 
18 segmentos
pesquisados 
pelo IBGE 
apontaram 
redução nas 
horas pagas aos 
trabalhadores 

Os créditos tributários 
(impostos não pagos, multas 
e juros) lançados pela Receita 
Federal chegaram a R$ 125,6 
bilhões em 2015, com queda 
expressiva (16,55%) em com-
paração com o ano anterior 
(R$ 150,5 bilhões). A Receita 
esperava arrecadar pelo me-
nos os R$ 150 bilhões do ano 
passado. O subsecretário de 
Fiscalização da Receita Fede-
ral, Iágaro Jung Martins, dis-
se, porém, que faltou o “algo 
mais” para o recorde de au-
tuações.

Segundo Iágaro, havia 
uma expectativa de queda de 
7% nos procedimentos de fis-
calização a serem executados 
em 2015 devido às aposenta-
dorias de auditores na fiscali-
zação. O subsecretário disse 
que, além disso, houve redu-

ção na velocidade para o en-
cerramento dos procedimen-
tos por conta de discussões 
que são de fora da Receita Fe-
deral e que ocorreram no Con-
gresso Nacional, com valori-
zação de outras carreiras. “Os 
auditores não se sentiram tão 
prestigiados”, destacou Iágaro, 
ao se referir à frustração de R$ 
25 bilhões no lançamento de 
créditos tributários em 2015.

O maior valor lançado 
pela Receita foi na indústria: 
R$ 39,36 bilhões. Os valores 
são 33% menores que os de 
2014. Depois da indústria, o 
comércio ficou em segundo 
lugar, com R$ 20,91 bilhões, 
mas com elevação de 30,1% 
em comparação a 2014, quan-
do foram registrados 16,07 
bilhões. Houve alta também 
no setor de prestação de servi-
ços financeiros, com R$ 19,22 
bilhões e alta de 12,7% em 
comparação ao ano anterior.

Autuações da Receita 
Federal caem 16,55%

IMPOSTOS NÃO PAGOS

Mais da metade dos fabri-
cantes de produtos elétricos 
e eletrônicos (52%) tiveram 
queda nas vendas e encomen-
das em janeiro, em compara-
ção com igual mês de 2015, 
revela sondagem feita pela 
Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee ). Segundo o levanta-
mento, 54% das companhias 
tiveram negócios abaixo do 
previsto. Quanto ao nível de 
emprego, 41% das empresas 
consultadas apontaram recuo 

e apenas 7% indicaram cresci-
mento. Para fevereiro, a expec-
tativa de 41% das empresas é 
de alta nas vendas, enquanto 
38% esperam queda. Para este 
ano, 49% das empresas con-
sultadas esperam aumento, 
um percentual maior do que 
o conjunto das que preveem 
queda nos negócios (21%).

Em nota, o presidente 
executivo da Abinee, Hum-
berto Barbato, diz que o se-
tor deverá ter neste ano de-
sempenho abaixo do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no País). 

Setor inicia ano com 
redução de encomendas

ELETROELETRÔNICO

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Será hoje às 17h30 na Paróquia de Sant´Ana, no bairro do Pedro Gondim, 
a missa de um ano de falecimento da inesquecível Ada Ferreira Zenaide, esposa 
do jornalista Hélio Zenaide.

Páscoa
A MARCA de 

chocolates finos 
Kopenhagen está 
apresentando 16 
lançamentos e 
produtos exclusivos 
para a Páscoa, uma 
das comemorações 
mais especiais e im-
portantes do ano.

São itens únicos 
e reedições como a 
nova Linha Funcional, 
cuja coleção traz 
o novo Ovo Zero 
Lactose e também 
as opções diet Ovo 
Língua de Gato, Ovo 
Finesse, Cesta de 
Ovinhos e Ovinhos 
Diet ao Leite.

FOTO: Goretti Zenaide

Sempre felizes da vida: empresários da construção Anadélia e Diógenes Sousa Júnior

   Roberta Aquino e Roziane Coelho reúnem hoje amigas leais do cabeleireiro 
Gera Pareira para um festivo almoço no restaurante Casa do Bacalhau, em Manaíra. Para 
comemorar seu aniversário transcorrido ontem.

Tin tin para a festejada aniversariante de hoje, Darcy Ciraulo na foto 
com a amiga Alessandra Benevides Nascimento

FOTO: Arquivo

Para o álbum de família: d. Nelly Lisboa com as filhas Fátima, Valéria e Aninha conferindo os 
lançamentos da Calzature no Manaíra Shopping

FOTO: Goretti Zenaide

Novo código
A PROCURADORIA 

Geral do Estado iniciou 
na última terça-feira 
o primeiro módulo do 
Curso Novo Código de 
Processo Civil destina-
do à atualização dos 
procuradores e ser-
vidores do órgão. Foi 
no auditório do Iphaep, 
ministrado pelo pro-
fessor Ravi Peixoto, 
mestre em Direito pela 
UFPE.

Dois Pontos

  Já é grande o movimento da 
chapa "Unimed Para Vencer Desafios" 
nas redes sociais, encabeçada pelo 
anestesista André Pacelli para presi-
dente daquela cooperativa.
  A chapa também é composta 
por Fábio Rocha (superintendência), 
Juarez Augusto (diretoria de Provi-
mento de Saúde), Cristiana Furtado 
(diretoria administrativa) e Guilherme 
Nunes (diretoria financeira).

“A nova fonte de 
poder não é o dinheiro nas 
mãos de poucos, 
mas informação nas mãos 
de muitos”

“O poder nunca é propriedade 
de um indivíduo; pertence a 
um grupo e existe somente 
enquanto o grupo se 
conserva unido”

JOHN NAISBITT HANNAH ARENDT

Celebrando a vida
A PROMOTORA de Justiça, Darcy Leite Ciraulo comemora 

hoje em grande estilo seus bem vividos 50 anos.
Na Pérola Recepções, localizada na BR-230, ela reúne 

amigos e familiares para celebrar o novo ciclo de vida com 
muita alegria em ritmo de anos 60, 70 e 80 e pede aos 
convidados que estejam a caráter para relembrar os mo-
mentos felizes dos tempos da juventude.

Promotora Darcy Leite 
Ciraulo, coronel Kelson de 
Assis Chaves, Sras. Benira 
Pereira, Luciana Milanez, 
Carmen Colaço, Maria José 
Mineiro da Silva e Mércia 
Eliane Gouveia, médica 
Lourdinha Aragão Cor-
deiro, psicóloga Germana 
Barros, político Fábio 
Arruda.

ParabénsEficiente e estimada pediatra Cristiana Ribeiro Coutinho Furtado 
está na chapa de André Pacelli nas eleições para a Unimed JP

FOTO: Goretti Zenaide

Campanha da Fraternidade
A ARQUIDIOCESE da Paraíba abre hoje a Campanha 

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 justiça qual riacho 
que não seca”.

A solenidade será às 20h30 no Seminário Arquidioc-
esano da Paraíba Imaculada Conceição, no Castelo 
Branco, para onde foram convidados padres, diáconos, 
representantes leigos das Paróquias e das Pastorais, 
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, lideranças das Igrejas Cristãs e Associações 
de Catadores e Recicláveis.

Procon
FOI INAUGURADA 

na última quarta-feira 
a nova sede do Procon 
Municipal de Cabedelo 
que recebeu o nome do 
saudoso desembargador 
“Onildo Cavalcanti de 
Farias”.

A cerimônia foi 
conduzida pelo prefeito 
Leto Viana e contou com 
presenças da primeira 
dama Jacqueline Mon-
teiro, secretários, verea-
dores, representantes 
dos órgãos de defesa 
do consumidor municipais 
e estaduais e de familiares 
do homenageado. O 
agradecimento da família 
coube a viúva do ilustre 
magistrado, estimada 
Terezinha Lemos Maia de 
Farias.

Calçados
OS SALTOS 

blocos, as tachas e 
amarrações, tanto em 
modelos baixos ou al-
tos, vão continuar com 
força neste inverno 
2016. É uma das muitas 
dicas que a empresária 
Fátima Lisboa Lopes, 
da Calzature, dá para 
suas clientes especiais.

Cine Banguê renovado
O GOVERNO do Estado entrega hoje à população um 

dos mais importantes equipamentos da Funesc. Trata-se 
do Cine Banguê que reabre suas portas em espaço localizado 
agora na antiga pista de patinação, com capacidade para 
120 lugares, onde quatro assentos são reservados para 
pessoas com necesidades especiais, além de moderna tela 
de projeção no formato cinemascope.

A cerimônia de inauguração será às 19h com homenagens 
aos cineastas paraibanos Vladimir Carvalho e Manfredo 
Caldas seguida de sessão de curtas paraibanos para con-
vidados. A segunda sessão será aberta ao público.
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Polícia desarticula 
esquema de desmanche 
e apreende 13 veículos

Página 15

13

A mudança inesperada do 
clima assustou a população 
e trouxe transtornos

Relâmpagos, trovões  e alagamentos
quinta-feira de chuva na caPital

O dia começou ensola-
rado ontem, em João Pessoa, 
entretanto, para a surpresa 
dos pessoenses, o clima so-
freu uma grande alteração 
na metade da manhã com 
direito a chuva forte, relâm-
pagos e trovões. De acordo 
com a Defesa Civil, até as 
14h choveu aproximada-
mente 24mm, o que acar-
retou em transtornos como 
alagamentos e trânsito lento 
em algumas das principais 
áreas da cidade. 

De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil Munici-
pal, Noé Estrela, a área entre 
as avenidas Ruy Carneiro e 
Almirante Tamandaré, em 
Manaíra, ficou alagada por 
algumas horas. Isso ocorreu 
devido ao entupimento de 
um bueiro ocasionado por 
uma grande quantidade de 
lixo no local. A Secretaria de 
Infraestrutura de João Pes-
soa (Seinfra) foi acionada e 
fez o trabalho de desobstru-
ção das galerias, normali-
zando a situação. Na Avenida 
Sérgio Guerra, principal do 
bairro do Bancários, houve 
um início de alagamento, 
mas que durou poucas horas. 
Segundo a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), o trânsito 
ficou lento nesses dois locais. 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) divulgou 
ontem que a previsão é de 
mais chuva na faixa litorânea. 
De acordo com o engenheiro 
adjunto da Defesa Civil, Al-
berto Sadino, a Defesa Civil 
está em alerta. "Estamos com 
um sistema de prontidão em 
pontos específicos, onde os 
alagamentos são mais co-
muns. A localidade próxima 
à Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) é um 
desses pontos, onde agimos 
sistematicamente para mi-
nimizar os efeitos da chuva 
e melhorar o escoamento da 
água", comentou. 

Raios e trovoadas
Noé Estrela disse que 

até o início da noite de ontem 
nenhum transtorno foi regis-
trado pelo órgão por conta 
dos raios e trovoadas que 
assustaram a população. Ele 
ainda orientou as pessoas 
para que, em períodos como 
este, se evite a exposição em 
vias públicas ou sair de casa, 
mas se não for possível, que 
procurem abrigo ou perma-
neçam em seus carros, onde 
estarão protegidos dos raios.

A Defesa Civil atende a 
população através do núme-
ro: 0800-285 9020 para pos-
síveis ocorrências.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Em Manaíra, a chuva e um bueiro entupido alagaram a área entre as avenidas Ruy Carneiro e Almirante Tamandaré; o trânsito ficou lento nas principais áreas da cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) encerra hoje 
o manejo clínico para dengue, 
chikungunya e zika vírus. O ob-
jetivo do evento, que começou 
ontem, é qualificar e atualizar 
os profissionais de saúde, a 
exemplo de médicos, enfermei-
ros e coordenadores de epide-
miologia da rede de atenção à 
saúde, a respeito dos agravos.

A qualificação acontece 
neste mês para os hospitais da 
rede estadual e da 2ª macror-
região. Em março, segue com 
a 1ª, 3ª e 4ª macrorregiões. Na 
oportunidade, haverá apresen-
tação da situação epidemioló-
gica da dengue, chikungunya 
e zika na Paraíba, além do ma-
nejo clínico, que trata do diag-
nóstico clínico e diferencial nos 
respectivos protocolos de cada 
agravo, com participação de in-
fectologistas dos hospitais de 
referência da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte.

O foco da palestra do mé-
dico infectologista Kleber Luz, 
na manhã de ontem, foi o di-
recionamento no que diz res-
peito ao diagnóstico das três 
doenças. “Saber diferenciar 

os sintomas da dengue, zika 
ou chikungunya é de extrema 
importância para os profis-
sionais de saúde. Já que não 
existe exame laboratorial para 
análise dos agravos, é a partir 
dos dados clínicos que se for-
mata uma hipótese diagnósti-
ca”, explicou. 

O médico sintetizou al-
gumas particularidades de 
cada doença: “Na zika, o que 
chama a atenção são as man-
chas e a coceira. Na chikun-
gunya, notam-se as dores nas 
articulações – impedindo a 
pessoa de fazer suas ativida-
des rotineiras – e febre. Já na 
dengue, observa-se a dor de 
cabeça, as dores ósseas e a dor 
nos olhos”, orientou. No que se 
refere à maneira de evitar as 
doenças, mantém-se o padrão. 
“Não tem segredo: combater o 
criadouro do mosquito. Impe-
dir o acúmulo de água parada 
dentro e fora das residências é 
o melhor remédio para inibir a 
ação do mosquito transmissor 
das doenças”, alertou.

Manejo clínico
De acordo com a gerente 

operacional de Vigilância Epi-

demiológica da Secretaria de 
Estado da Saúde, Izabel Sar-
mento, o evento promove o 
fortalecimento da assistência 
à saúde. “Estamos dando uma 
continuidade ao trabalho que a 
SES vem fazendo ao longo dos 
anos, sempre no entendimento 
de qualificar os profissionais 
que estão na rede. O intuito é 
que estes profissionais pos-
sam identificar precocemente 
os casos suspeitos de dengue, 
chikungunya e zika, intervindo 
oportunamente para que esses 
casos não venham a se agravar 
e evoluir a óbito”, disse Izabel. 

A gerente operacional 
alertou que é necessária a sen-
sibilização de cada profissional 
envolvido. “Além de identificar 
precocemente os agravos, os 
profissionais de saúde devem 
realizar a notificação e acom-
panhar os pacientes de manei-
ra adequada e qualificada. O 
profissional de saúde, ao che-
gar numa qualificação como 
esta, assume o compromisso 
de retornar ao seu ambiente 
de trabalho (seja hospital, UPA 
ou Unidade Básica de Saúde) e 
multiplicar os conhecimentos 
aos demais”, concluiu.

Termina hoje qualificação sobre 
dengue, chikungunya e zika vírus

Aesa alerta para mais precipitações no Litoral

ManeJO clÍnicO

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) divulgou 
na manhã de ontem um aviso 
meteorológico alertando para 
a ocorrência de chuvas com 
intensidades moderada e forte 
no Litoral paraibano até ama-
nhã. As precipitações também 
devem atingir a faixa leste dos 
estados do Rio Grande do Nor-
te e Pernambuco.

De acordo com a meteo-
rologista Marle Bandeira, as 

defesas civis do Estado e das 
prefeituras do Litoral foram co-
municadas e devem ficar aten-
tas, principalmente com relação 
às áreas consideradas de risco. 
“Este estado de atenção é válido 
para as próximas 48 horas. O 
impacto do sistema meteoroló-
gico dependerá, principalmen-
te, do grau de vulnerabilidade 
da área atingida”, alertou.

As chuvas estão sendo 
provocadas pela presença de 
zonas de instabilidade pró-

ximas ao Litoral nordestino. 
“Além disto, temos o transpor-
te de aglomerados de nuvens 
oriundos do Oceano Atlântico. 
São nuvens bem extensas que 
podem trazer precipitações 
também para a Zona da Mata 
e até algumas áreas localiza-
das no Brejo. A chuva deve vir 
acompanhada de relâmpagos 
e trovões”, acrescentou Marle.

Monitoramento 
As variações climáti-

cas são acompanhadas dia-
riamente pelos técnicos da 
Aesa. Na Sala de Situação, 
os meteorologistas reali-
zam um trabalho preven-
tivo para auxiliar em casos 
de eventos extremos como 
secas e enchentes. Na imi-
nência de um desastre na-
tural, a Aesa aciona Corpo 
de Bombeiros, Defesa Civil 
e demais órgãos da admi-
nistração estadual.

Plataformas de coleta de 

dados espalhadas pelo Esta-
do enviam (via satélite) in-
formações como quantidade 
de chuva, pressão barométri-
ca e nível da água. Para cons-
truir o espaço de observação 
climatológica, o Governo do 
Estado e a Agência Nacional 
das Águas (Ana) investiram 
mais de R$ 2 milhões. Ele 
funciona no campus da Uni-
versidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG), no bairro 
Bodocongó.

Orientação da 
Defesa Civil é  
evitar exposição 
em vias públi-
cas e procurar 
abrigos para se 
proteger dos 
raios 

O Governo do Estado, 
por meio do Projeto Co-
operar, realiza o terceiro 
workshop – PB Rural Susten-
tável – na próxima segunda-
-feira (22). Participam do 
evento cerca de 50 pessoas 
dos núcleos de liderança da 
Comissão Pastoral da Terra 
na Paraíba (CPT). A apresen-
tação do PB Rural Sustentá-
vel ocorrerá na sede do Coo-
perar, às margens da BR-230, 
Km 14, estrada de Cabedelo. 
As atividades terão início às 
8h, com previsão de encer-
ramento às 16h. O evento faz 
parte de uma série de encon-
tros que o Cooperar prepa-
rou para apresentar o PB Ru-
ral Sustentável em parceria 
com o Banco Mundial.

 O objetivo do PB Rural 
Sustentável é melhorar o 
acesso à água, reduzir a vul-
nerabilidade agroclimática e 
aumentar o acesso aos mer-
cados pela população rural 
do Estado. Entre as infor-
mações que serão apresen-
tadas durante o workshop, 
estão: tipos de projetos fi-
nanciados, critérios de ele-
gibilidade para ter acesso 
aos projetos, municípios 
contemplados e o público 
alvo a ser beneficiado. 

O projeto
O PB Rural Sustentá-

vel terá um investimento de 
US$ 80 milhões com a meta 
de atender cerca de 144.463 
pessoas, mediante a execu-
ção de 170 planos de inves-
timentos integrantes das 
Alianças Produtivas; 100 
Subprojetos de Sistemas de 
Abastecimento d’água Com-
pletos; 198 Subprojetos de 
Sistemas de Abastecimento 
d’água singelos, 72 Sistemas 
de Dessalinização com apro-
veitamento do rejeito; 493 
subprojetos com 14 tecnolo-
gias adaptadas às condições 
do semiárido para redução 
de vulnerabilidade agrocli-
mática, entre outros.

Programação dos de-
mais workshops organiza-
dos pelo Cooperar:

29/02 – Sede do Coope-
rar, voltado para as comuni-
dades quilombolas;

07/3 – Sede do Coope-
rar, voltado para a população 
indígena;

15/03 – Sede do Coope-
rar, direcionado para as mu-
lheres de negócio;

18/03 – Município de 
Casserengue, para os Conse-
lhos Municipais de Desenvol-
vimento Rural Sustentável.

PB Rural Sustentável 
é apresentado a CPT

fOtOS: Semob-JP Edson Matos
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Sem disciplina comércio informal 
invade ruas e calçadas da capital
Tudo serve de improviso para 
transportar e comercializar uma 
grande variedade de produtos “Eu sou comerciante e me vejo 

prejudicada exatamente por conta 
do comércio ambulante que, além de 
prejudicar nós lojistas que pagamos 
os nossos impostos, prejudica a 
passagem dos pedestres. Isso é um 
fato que vem ocorrendo diariamente 
nas ruas do Centro de João Pessoa”.

“A cada dia que passa transitar 
nas calçadas no Centro de João 
Pessoa fica mais difícil e tudo 
isso vem acontecendo porque os 
comerciantes informais estão 
tomando conta das calçadas, 
obrigando o pedestre se arriscar 
entre os carros nas ruas”.

“Transitar nas calçadas de João 
Pessoa está complicado, imagine 
para uma pessoa idosa ou com 
deficiência. Isso está se tornando 
impossível, porque as calçadas 
estão sendo ocupadas pelos 
carrinhos do comércio ambulante 
e quando não estão parados dificultando a nossa passagem, 
eles estão em movimento transitando entre os pedestres”.

“Além dos buracos que encontramos, 
principalmente nas ruas próximas à 
Lagoa, os comerciantes ambulantes 
estão tomando conta das calçadas 
e nós pedestres temos que circular 
pelas ruas, já que o nosso espaço 
está tomado por eles”.

Fátima Bezerra  - Comerciante

João agustinho santos  - Autônomo

inaldo Caldas Barros  - Aposentado

maria José Veloso  - Cuidadora

Fala Povo

Transitar pelas ruas do Centro 
de João Pessoa está se constituin-
do em uma verdadeira maratona. 
Por onde você passa o comércio in-
formal, que agora está sobre rodas, 
toma conta das calçadas e muitas 
vezes os pedestres têm que seguir 
pela rua entre os carros para driblar 
os comerciantes, cuja negociação vai 
desde alimentação até plantas me-
dicinais, vestuário, peças para fogão, 
calçados, utensílios para celular, en-
tre os mais diversificados objetos.

Caminhar nas calçadas da Rua 
Santos Elias, por exemplo, se tor-
nou um verdadeiro caos por conta 
da disputa entre comerciantes. José 
Pinheiro sobrevive há 14 anos com 
a venda ambulante de lanches (café, 
sucos, bolos e sanduíches). Ele conta 
que comercializava em uma banca 
fixa e decidiu partir para o comércio 
em rodas por conta da fiscalização 
da Prefeitura Municipal, alegando 
que hoje não tem um ponto fixo e 
fica transitando pelas calçadas.

“Eu sobrevivo dessa venda que 
me dá um lucro de R$ 200,00 a R$ 
300,00 por dia e não poderia deixar 
o meu sustento porque a prefeitura 
não permite o comércio ambulante 
fixo, então, não tive outra opção e 
passei a vender o meu produto em 
rodas porque assim eles não po-
dem me proibir”, contou o comer-
ciante. Tudo serve de improviso 
para transportar o seu produto e 
até mesmo a carcaça de uma velha 
geladeira serve para colocar rodas 
e comercializar jaca pelas ruas no 
Centro de João Pessoa. 

É assim que Pedro do Nasci-
mento Silva garante o sustento de 
seus familiares. “Eu comercializava 
confecção em uma banca na calçada 
do antigo prédio dos Correios e fui 
proibido de colocar a minha peque-
na banca. Decidi vender frutas sobre 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Flagrante dos dias atuais (foto) dos comerciantes informais de alimentos numa das ruas do centro de João Pessoa

rodas, que foi a única maneira de so-
breviver. Tem dias que vendo jaca, 
manga ou laranja”. Além do comércio 
dos produtos ambulantes nas calça-
das, principalmente nas lojas instala-
das nas ruas do Varadouro, carrinhos 
também disputam no recolhimento 
de papel ou caixas de papelão.

Espaço para os comerciantes
A Prefeitura de João Pessoa 

mantém cinco shoppings popular: 
o Centro de Comércio e Serviços do 
Varadouro (CCSV), Centro de Co-
mércio de Passagem - CCP, Shopping 
Terceirão e o Shopping 4&400 e Fru-
tuoso Barbosa. O do Varadouro foi 
construído em março de 2010 com 
410 boxes, praça de alimentação e 
banheiros e atualmente apenas 300 
boxes funcionam com lojas nos mais 
variados produtos, que vão desde 
confecção, calçados e até mesmo ofi-
cina de eletrodoméstico. Conforme a 
administradora do shopping, Vanusa 
dos Santos, alguns boxes na parte do 
subsolo estão fechados.

Ela conta que muitos comer-
ciantes sobrevivem das vendas e 
abrem seus boxes de segunda-fei-
ra a domingo, sempre no horário 
das 7h às 18h. Exemplo da sobre-
vivência no comércio de confecção 
masculina é Cleide da Silva Costa. 
Ela está no shopping desde a sua 
inauguração e conta que sobrevive 
desse ramo. “Eu vendo confecção 
masculina no shopping e chego a 
obter um lucro de R$ 3.000,00 a R$ 
4.000,00 por mês, dependendo do 
período do ano e para garantir as 
vendas eu abro religiosamente to-
dos os dias o estabelecimento, se-
guindo o horário estabelecido pela 
administração”.

No Shopping 4&400 os comer-
ciantes reclamam e reivindicam 
diversas ações à prefeitura. Confor-
me Walmir Batista da Cunha, presi-
dente da Associação dos Lojistas do 
Shopping, são 283 lojas instaladas 
comercializando os mais variados 
produtos mais a praça de alimen-
tação. “O shopping foi inaugurado 

em 2003 e nós estamos solicitan-
do à Prefeitura Municipal diversas 
ações, a exemplo da manutenção da 
instalação elétrica, colocação de câ-
maras para segurança dos lojistas, 
entre outras”, argumentou.

Janielle Santos comercializa 
no Shopping Terceirão, desde a 
sua fundação em 25 de outubro de 
1999, produtos para celular e in-
formática. Conforme ela, as vendas 
no local garantem o sustento de 
sua família. “Nós estamos aqui des-
de a inauguração do shopping. Co-
meçou com a minha mãe e hoje eu 
comando as vendas que chegam a 
um lucro mensal de até R$ 5.000,00 
dependendo da época do ano”. No 
Terceirão, o cliente encontra muitos 
produtos importados, a exemplo de 
tablets, câmera digital, telefone ce-
lular, entre outros.

Já os comerciantes instalados 
no Centro de Comércio de Passa-
gem (CCP), localizado na Lagoa do 
Parque Solon de Lucena e inaugu-
rado em março de 2006 com o ob-

jetivo de abrigar 320 comerciantes 
informais, reclamam da falta de 
manutenção. Além do mau cheiro 
por conta de esgotos transbordan-
do constantemente na calçada, os 
comerciantes revelam que o lucro 
não está dando nem para pagar as 
despesas do shopping. “Aqui nós 
pagamos tudo, até mesmo para usar 
o banheiro, então fica difícil sobre-
vive, porque boa parte do nosso lu-
cro é para pagar o shopping”, alega 
a comerciante Maria das Graças.

FOTOS: Edson Matos

João Pessoa possui apro-
ximadamente 400 ambulan-
tes pelas ruas do Centro da 
capital. 

O levantamento é da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), que apesar 
das dificuldades encontra-
das ainda consegue realizar 
fiscalizações, mesmo com o 
comprometimento por conta 
do alto número de ambulan-
tes espalhados pela cidade. 
No entanto, segundo nota da 
Sedurb, existe o diálogo com 
os ambulantes. 

Alberto José dos Santos, 
gerente da Vigilância Sanitária 
do município, lamenta a falta 
de controle dos ambulantes 
que crescem desordenadamen-
te a cada dia nas ruas da cidade 
e reconhece a dificuldade na 
fiscalização por causa da mu-
dança constante de localização 
dos comerciantes. Ele acrescen-
ta que vai solicitar junto ao Mi-
nistério Público Estadual uma 
reunião com a presença de 
representantes da Associação 
dos Vendedores Ambulantes 
de João Pessoa para que haja 
uma conscientização.

A intervenção da popu-
lação também é considera-
da importante. Alberto cita 
que, na hora da compra, os 
consumidores devem obser-
var as condições de higiene, 
armazenamento do produ-
to, se o vendedor está de 
luvas, touca para prender 
os cabelos e outros tipos de 
proteção que evitem o con-
tato com os alimentos.

Sem fiscalização
Apesar das dificuldades, 

agentes da Vigilância Sanitá-
ria realizam blitze e quando 
há necessidade fazem apreen-
são dos produtos e liberam 
o comerciante. “Para nós, o 
importante é conscientizar, 
orientar e mostrar ao ambu-
lante e à população os cuida-
dos com aquilo que vai consu-
mir”, lembra Alberto. Está em 
estudos uma grande mobiliza-
ção para fazer um trabalho de 
fiscalização.

De acordo com o Código 
de Postura do Município, a 
comercialização em área pú-
blica só é permitida mediante 
autorização da prefeitura e 
nos casos de desobediência, 
o material comercializado é 
apreendido, só sendo liberado 

por meio do pagamento de 
uma multa. 

Sobre a relocação desses 
ambulantes, a Prefeitura de 
João Pessoa está analisando 
a possibilidade de reforma do 
Mercado do Varadouro para 
que este equipamento possa 
comportar mais comerciantes. 

Hoje existem em média 
1,3 mil comerciantes traba-
lhando nos cinco shoppings 
popular da cidade – CCP (Cen-
tro Comercial de Passagem), 
CCSV (Centro Comercial e Ser-
viços do Varadouro), 4&400, 
Terceirão e Frutuoso Barbosa.

JP possui hoje 400 ambulantes
cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Vigilância Sanitária 
do município, 
lamenta a falta de 
controle dos 
ambulantes 
desordenados nas 
ruas da cidade e 
reconhece falta de 
fiscalização

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), através da campanha 
‘Libera aí’, autuará os estabeleci-
mentos comerciais de João Pessoa 
que utilizarem as calçadas rebaixa-
das como estacionamento privado, 
impedindo que o consumidor use 
esses espaços com correntes, cones 
e placas. A exceção são hospitais, 
clínicas médicas e farmácias.

Em julho de 2015, o Procon-
JP iniciou campanha educativa so-
bre a questão  baseado no Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) e 
em legislação municipal. “Mesmo 
com a campanha ‘Libera aí’, que é 
permanente, as reclamações con-
tinuam a chegar à Secretaria e, 
dessa vez, o estabelecimento que 
desobedecer a legislação será au-
tuado na primeira visita. Depois 
de quase oito meses de orientação, 
não existe a desculpa de que existe 
o desconhecimento da lei”, infor-
mou o secretário Helton Renê.

O titular do Procon-JP adianta 
que o espaço é público e qualquer 
pessoa pode utilizá-lo, sendo ilegal 
a prática do bloqueio com corren-
tes, grades ou cones, e cita a Lei 
Complementar 63/2011, que dis-
põe sobre a proibição de privatiza-
ção das vagas em frente aos estabe-

lecimentos comerciais, destinadas 
apenas aos clientes em atendimen-
to, definindo multa administrativa, 
por meio da Lei Complementar nº 
07/1995 - Código de Posturas do 
município de João Pessoa

Liberado
Helton Renê acrescenta que, a 

partir do momento em que um esta-
belecimento rebaixa a calçada e ofe-
rece mais espaço físico em frente ou 
nas laterais do prédio, está liberan-
do o estacionamento para o público 
em geral, não apenas para os clien-
tes. “Lembramos que existe a exce-
ção para clínicas médicas, hospitais 
e farmácias”, disse o secretário.

Pedestres
O secretário do Procon-JP ad-

verte que é importante não confun-
dir as calçadas rebaixadas com os 
espaços destinados aos pedestres. 
“As calçadas que permeiam as vias 
públicas são para ser usadas pelo 
transeunte e são locais proibidos 
para estacionamento de veículos, 
porque atrapalha o livre trânsito 
do pedestre, interferindo até em 
sua segurança. Tudo isso é previsto 
em legislação municipal específica, 
como o Código de Postura do muni-
cípio de João Pessoa”.

Calçadas rebaixadas são 
públicas, pode estacionar

PROCON-JP ALERTA
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Polícia desarticula esquema de 
desmanche e apreende 13 veículos
Duas pessoas foram 
levadas à delegacia por 
suspeita de roubos Corrida da Paz é 

realizada domingo 
No próximo domingo acon-

tecerá a Corrida da Paz (CISM Day 
Run) em João Pessoa, evento 
comemorativo ao 68º aniversá-
rio do Conselho Internacional de 
Esporte Militar (CISM), entidade 
fundada em 1948 com propósito 
pacifista e de integração entre 
as nações. A Corrida da Paz  é 
um evento militar mundial cria-
do em 2006, sem fins lucrativos 
ou competitivos. A concentração 
será no Busto de Tamandaré, às 
7h. Os corredores iniciarão a 
corrida de 4,5 km às 7h30, se-
guindo em direção ao Cabo Bran-
co pela Rua José Eugênio Nunes,  
retornando ao ponto de partida. 
O evento é gratuito e aberto ao 
público. A ideia é que os partici-
pantes vistam camisa branca.

Ciclofaixa de lazer 
tem novo horário

A ciclofaixa de lazer na 
Avenida Epitácio Pessoa, na 
capital, vai alterar seu horário 
de atendimento aos ciclistas a 
partir do próximo domingo (21). 
O novo horário de circulação é 
das 7h às 13h. A modificação 
foi determinada após pesquisa 
realizada pela central de monito-
ramento da Semob, que avaliou a 
baixa frequência do número de 
usuários à tarde. Além da ciclo-
faixa aos domingos, os ciclistas 
também podem utilizar a Av. Pa-
norâmica (Posto na PB 008 - Mi-
rante) - Estação Ciência; Orla do 
Cabo Branco e Tambaú; Av. João 
Cirylo (Altiplano); Av. Antônio 
Mariz (Quadramares); Av. João 
Crisóstomo (Timbó); Av. Flávio 
Ribeiro Coutinho (Manaíra); Av. 
Paulo Roberto Accioly (Bessa), 
entre outras.

Fortalecer cultura do 
algodão é nova meta

O Governo o Estado, por 
meio da Emater/PB, inicia este 
ano o Projeto Algodão Paraíba, 
em parceria com a Embrapa Algo-
dão. Na primeira fase, o projeto 
contemplará aproximadamen-
te 150 agricultores familiares 
numa área de 300 hectares. A 
meta do Governo é implantar 
cinco mil hectares e contemplar 
2.500 agricultores até o final 
de 2018. “Nós queremos que o 
agricultor tenha no algodão mais 
uma alternativa de convivência 
com o Semiárido”, declarou o di-
retor técnico da Emater/PB, Vla-
minck Saraiva.

BC oferta cursos 
de pesquina na web

A Coordenadoria de Biblio-
tecas da UEPB está ofertando 
à comunidade acadêmica, no 
semestre 2016.2, cursos so-
bre estratégias de pesquisa na 
web, aplicações das normas da 
ABNT nos trabalhos científicos 
e procedimentos para entrega 
do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC.). Os cursos serão 
realizados na Biblioteca Central 
do Campus de Bodocongó, nos 
dias 5 de abril, 18 e 19 de maio; 
no Centro de Ciências Jurídicas 
(CCJ), no período de 23 a 25 de 
fevereiro; e no Campus de Guara-
bira, nos dias 12 e 13 de abril. Os 
interessados em participar dos 
cursos precisam apenas compro-
var vínculo com a UEPB, median-
te apresentação de documento 
com matrícula institucional. As 
inscrições podem ser feitas nas 
bibliotecas setoriais ou na Bi-
blioteca Central.

O trabalho especializa-
do da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC) da capital resultou 
na prisão de duas pessoas e 
na apreensão de 13 veículos 
no bairro do Cristo Redentor, 
na quarta-feira (17). Segun-

do a Polícia Civil da Paraíba, 
o pastor e mecânico Francis-
co Felício de Araújo, 50 anos, 
natural de Minas Gerais, e o 
também mecânico João Alis-
son Barbosa da Silva, 30, são 
suspeitos de integrar um es-
quema criminoso de desman-
che de carros, que funcionava 
em uma oficina de fachada.

De acordo com o delega-
do titular da unidade especia-
lizada, Nélio Carneiro, ambos 

os presos fazem parte de uma 
quadrilha especializada em 
roubos de carros. “Eles atua-
vam em duas frentes. Identi-
ficavam a vítima, roubavam 
o veículo e levavam à oficina 
ou para vender as peças ou 
adulteravam o chassis, a fim 
de realizar a clonagem do 
carro”, explicou a autoridade 
policial, acrescentando que as 
investigações foram iniciadas 
há seis meses e outros inte-

grantes do grupo criminoso 
já foram identificados. 

Todos os veículos 
apreendidos foram enca-
minhados ao Instituto de 
Polícia Científica (IPC) para 
exames periciais e em pelo 
menos cinco foram constata-
das adulterações. “O pastor 
ainda está sendo investigado 
por outros crimes, como as-
saltos e fraudes, inclusive no 
Estado de São Paulo. Algumas 

vítimas já se encaminharam 
à delegacia para registrar bo-
letim de ocorrência, o que é 
muito importante. As denún-
cias também podem ser feitas 
pelo 197, cujo sigilo é garan-
tido”, afirmou Nélio Carneiro.

Os presos foram autua-
dos em flagrante pelos crimes 
de furto, desmanche de veícu-
los e associação criminosa e 
devem seguir ainda hoje para 
o Sistema Prisional.

PM-PB detém 
mulher e homem 
com arma e 
drogas na capital

Agentes civis 
prendem dois 
suspeitos de 
roubo em CG

Na noite de quarta-feira 
(17), policiais militares do 5º 
Batalhão realizaram a prisão 
de uma mulher e um homem 
no bairro de Mangabeira, zona 
Sul de João Pessoa. Com eles 
foram apreendidas uma arma 
de fogo e drogas.

Durante rondas no bairro, 
os policiais da Força Tática do 
5º BPM, sob a coordenação do 
tenente Bertuni, verificaram 
duas pessoas em atitude sus-
peita. Ao realizarem a aborda-
gem, foi encontrado sob poder 
de Rosana Marques Pedro da 
Silva, 25 anos, e de Marcelo Pe-
reira Alves, 21 anos, um revól-
ver calibre 38 com munições. 
Com eles ainda foram apreen-
didas 39 trouxas de maconha, 
um tablete da mesma substân-
cia, uma balança de precisão e 
ainda a quantia de R$ 548,00 
em espécie.

Ainda na capital, no bairro 
de Mandacaru, policiais do 1º 
Batalhão, apreenderam mais 
de 700 gramas de maconha e 
uma balança de precisão. Após 
o recebimento de denúncias 
anônimas, os policiais realiza-
ram diligências na localidade 
conhecida como Porto de João 
Tota. Lá encontram o material 
no quintal de uma residência, 
porém, no local não havia ne-
nhum suspeito.

Os suspeitos detidos e 
todo material apreendido fo-
ram encaminhados para a 
Central de Polícia.

A Polícia Civil, por meio de 
um trabalho desenvolvido pela 
Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
de Campina Grande, prendeu 
ontem Hillary Thomas da Silva, 
e Ramon dos Santos Diniz. 

Eles são suspeitos de in-
tegrar uma associação crimi-
nosa especializada em roubos, 
furtos e tráfico de drogas em 
bairros de Campina Grande. 
Durante a prisão de Hillary, a 
polícia apreendeu em seu po-
der cocaína e um aparelho ce-
lular roubado.

Hillary confessou que re-
cebeu uma bicicleta roubada, 
de R$ 4 mil, e trocou por entor-
pecentes. Os suspeitos respon-
derão pelos crimes de recep-
tação, roubo e furto. Ramon 
responderá o inquérito em 
liberdade e Hillary será enca-
minhado à unidade prisional. 

Uma ação integrada por po-
liciais militares e policiais civis da 
cidade de Itabaiana resultou na 
prisão de seis suspeitos de prati-
car vários homicídios na cidade e 
na apreensão de quatro armas de 
fogo. Na manhã de ontem, após 
homicídio ocorrido na cidade de 
Itabaiana, policiais do Núcleo de 
Inteligência da Polícia Militar rece-
beram informações de que os sus-
peitos seriam os mesmos do homi-
cídio ocorrido no último dia 14, na 
mesma cidade, e o provável local 
onde estariam escondidos.

As informações foram repassa-
das para o comandante do 8º Ba-
talhão, major Beuttenmuller, que, 
juntamente com o delegado do 9º 
Distrito Integrado de Segurança 
Pública (DISP), Hugo Helder Porto 
Barreto, mobilizou os meios neces-
sários para desencadear a Opera-
ção 121, com a finalidade de pren-
der os suspeitos dos homicídios.

Ainda pela manhã, após buscas 
ininterruptas, os seis suspeitos, Mar-
cos Antônio da Silva, de 18 anos; 
Eduardo Melo dos Santos, também 
de 18 anos; Eric Tito Matias, de 19 
anos; José Maria da Silva, de 22 
anos; Antônio José Guedes da Silva, 
de 55 anos, e um adolescente de 
15 anos, foram localizados quando 
se escondiam numa residência no 
bairro do Botafogo.  

Juntamente com os detidos 
foram apreendidas quatro armas 
de fogo, quais sejam: três revól-
veres calibre 38 e uma espingarda 
calibre 36 com munições, que fo-
ram encaminhados e entregues na 
delegacia da cidade de Itabaiana.

Segundo o delegado Hugo 
Helder Porto Barreto, nos últimos 
dias foram registrados casos de 
tráfico de drogas e homicídios que 
vinham tirando a tranquilidade da 
população de Itabaiana e municí-
pios vizinhos. “Em ação integrada, 
as Polícias Civil e Militar realizaram 
esta operação e conseguiram tirar 
de circulação vários suspeitos de 
terem praticado esses crimes, bem 
como apreendemos armas e mu-
nições. Com isso, esperamos dei-
xar a população mais tranquila e 
confiante no trabalho da polícia, 
ao mesmo tempo em que solicita-
mos o apoio da população, através 
do Disque Denúncia (197), com a 
garantia de sigilo total sobre o de-
nunciante”, disse.  

O major Beuttenmuller aprovei-
tou para agradecer o empenho de 
todos os policiais que participaram 
da operação “e ressaltar a impor-
tância do trabalho integrado entre 
os órgãos da segurança pública para 
que o combate à criminalidade seja 
eficaz e possa salvaguardar, cada 
vez mais, a integridade e segurança 
dos cidadãos paraibanos”.

Seis homens são detidos em Itabaiana
aCusados de Crimes 

FoTo: Secom-PB

Revólveres, espingardas, munição, telefones celulares foram apreendidos na operação

Policiais militares apreen-
deram, no município de Alagoa 
Grande, cinco armas de fogo 
além de diversas munições e 
ainda quase R$ 8.000,00 na 
tarde de quarta-feira (17). De-
núncias anônimas apontavam 
que uma residência na cidade 
estava funcionando como pon-
to de comercialização de ar-
mas de fogo. O capitão Sidnei 
Paiva, que recebeu os dados, 
deslocou-se até o município 
para constatar a veracidade da 
denúncia juntamente com poli-
ciais do 8º Batalhão. 

Segundo o major Oscar 
Beuttenmuller, comandante 
do 8º Batalhão, durante a ave-
riguação à residência indicada, 
os policiais encontraram sob 
poder de José Ribeiro Filho, de 
66 anos, quatro revólveres ca-
libre 38 e uma espingarda ca-
libre 36, mais de 30 munições 

e ainda quase R$ 8.000,00 em 
dinheiro. “As informações re-
passadas foram de que nesta 
residência o suspeito estaria 
vendendo armas de fogo e 
munição. Esta foi uma im-
portante apreensão, pois a 
Polícia Militar retira das ruas 
mais cinco armas de fogo”, 
destacou o oficial.

Também em Alagoa Gran-
de, ainda na tarde da quarta-
feira, policiais que realizavam 
rondas no centro da cidade 
avistaram um homem em ati-
tude suspeita. Romerito Fide-
lis, de 26 anos, tentou fugir 
adentrando em sua residên-
cia. Ao realizar a abordagem, 
os PMs encontraram no local 
cerca de 30 gramas de crack.

Os suspeitos, juntamente 
com todo material apreendi-
do, foram conduzidos para a 
Delegacia de Alagoa Grande.

Venda de armas em Alagoa Grande
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com emendas contra 
aborto e público LGBT
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Deflagrada 3ª fase da Operação Andaime

Cardoso Filho                 
josecardosofilho@gmail.com

Mais uma fase da Ope-
ração Andaime foi deflagrada 
na manhã de ontem em mu-
nicípios do Sertão paraiba-
no quando foram cumpridos 
mandados de prisão, condução 
coercitiva de indicados para 
a sede do Ministério Público 
Federal em Cajazeiras e apre-
ensão de documentos. Foram 
presos empresários, políticos 
e, entre eles, a prefeita de Mon-
te Horebe, Cláudia Dias, o es-
poso dela, Fábio Barreto e mais 
quatro pessoas.

No final da manhã, após 
prestar depoimento no MPF, a 
prefeita foi transferida para o 
6º Batalhão de Bombeiro Mi-
litar, em Sousa, no Sertão pa-
raibano. O marido dela Fábio 
Barreto e os outros quatro pre-
sos vão aguardar decisão judi-
cial no presídio de Cajazeiras. 
O vice-prefeito do município, 
Luciano Pessoa Saraiva, deve 
assumir o cargo.

O empresário cajazeiren-
se Mário Messias Filho que já 
estava preso no Presídio Re-
gional de Cajazeiras, recebeu 

Empresários e políticos 
foram conduzidos à sede 
do MPF em Cajazeiras

INFOGRÁFICO: Gaeco/Lênin Braz
voz de prisão quando prestava 
depoimento na sede do Minis-
tério Público Federal. Ele está 
entre as pessoas envolvidas 
nesta nova fase da Operação 
Andaime. Marinho, como é co-
nhecido já havia sido preso na 
primeira operação por força 
de mandado de prisão emitido 
pela Justiça Federal. Esta nova 
prisão foi expedida pela Justiça 
Comum da Paraíba, que aten-
deu solicitação do Gaeco, por 
sua atuação no esquema que 
funcionava na Prefeitura de 
Monte Horebe, de fraudes em 
licitações, lavagem de dinheiro, 
participação em organização 
criminosa e falsidade ideológi-
ca. Ele foi denunciado pelo Mi-
nistério Público por agir para 
impedir e dificultar a investi-
gação sobre organização crimi-
nosa. Esse novo mandado com-
plica, ainda mais, a situação do 
empresário Marinho, pois caso 
consiga revogar a prisão no 
Tribunal Regional Federal, em 
Recife, não será solto, enquanto 
não reverter a preventiva de-
cretada pela Justiça Estadual. 

Mário Messias está preso 
desde o dia 16 de dezembro, 
quando foi deflagrada a segun-
da fase da Operação Andaime, 
sob a acusação de que estaria 
atrapalhando as investigações. 
Antes, ele já havia sido preso, 
quando da deflagração da pri-

meira fase dessa operação, no 
dia 26 de junho de 2015, tendo 
sido liberado no dia 13 de julho, 
por decisão do TRF, voltando a 
ser preso em dezembro.

Foram decretadas sete pri-
sões preventivas, a fim de res-
guardar a ordem econômica, 
ordem pública e para a conve-
niência da instrução criminal, 
além de cinco conduções coer-
citivas e 27 mandados de bus-
ca e apreensão, que ocorreram 
nos municípios paraibanos de 
Cajazeiras, Monte Horebe, Bo-
nito de Santa Fé e Uiraúna.

As investigações indicam 
que os criminosos atuavam, 
pelo menos, desde 2009, des-
viando recursos federais por 
meio de irregularidades em 
licitações e contratos públicos, 
em especial a montagem de 
procedimentos licitatórios e a 
venda de notas fiscais. Os cri-
mes também incluem lavagem 
de dinheiro por meio de em-
presa fantasma.

A força-tarefa da Operação 
Andaime, constituída pelo Mi-
nistério Público Federal, Minis-
tério Público Estadual (Gaeco), 
Polícia Federal, Controladoria-
-Geral da União e Polícia Militar, 
esteve em sedes de prefeituras, 
residências de envolvidos onde 
houve apreensão de documen-
tos e computadores para serem 
analisados. 

TCE dá novo 
prazo para PMJP 
regularizar agentes 
de controle urbano

A 1ª Câmara do Tribunal 
Contas da Paraíba, reunida 
nessa quinta-feira (18), apro-
vou por unanimidade, fixação 
de novo prazo de 90 dias para 
que a Prefeitura de João Pes-
soa demonstre as medidas 
adotadas, “em conformidade 
aos mandamentos constitu-
cionais”, para regularizar a si-
tuação de servidores contrata-
dos como agentes de controle 
urbano.

O processo já havia 
sido analisado em sessão de 
17/9/2015, quando a Câmara 
fixou, na ocasião, 60 dias para 
o cumprimento da mesma de-
terminação. Ao julgar agora 
a reconsideração, interposta 
pelo município, foi concedido, à 
unanimidade, o novo prazo.

Em meio à pauta de 167 
processos agendados, foram 
analisados 124 relativos a atos 
de pessoal, a maioria pedidos 
de registro e concessão de 
aposentadorias e pensões de 
servidores ou dependentes.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
apreciou, na manhã dessa 
quinta-feira (18), durante 
Sessão Ordinária, 113 ma-
térias como parte da Or-
dem do Dia. Foram qua-
tro Projetos de Lei e 92 
Requerimentos. Os par-
lamentares aprovaram, 
por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei nº 416/2015, 
de autoria do deputado 
Anísio Maia, que dispõe 
sobre a presença de dou-
las durante o pré-natal, 
trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato nas 
maternidades da rede pú-
blica e privada do Estado 
da Paraíba.

De acordo com o au-
tor da matéria, o deputa-
do Anísio Maia, o objetivo 
é estimular a realização 
de partos naturais e abrir 
espaço para que gestan-

Assembleia aprova presença de 
doulas em maternidades na PB

ESTÍMULO AO PARTO NATURAL

O secretário de Aeropor-
tos da Secretaria de Aviação 
da Presidência da República, 
Leonardo Cruz, recebeu em 
audiência na manhã dessa 
quinta-feira (18), em Brasí-
lia (DF), comitiva da Paraíba 
para tratar da reforma, am-
pliação e modernização do 
novo aeroporto regional de 
Patos, município localizado 
a pouco mais de 300km da 
capital, João Pessoa. Esti-
veram presentes a prefeita 
de Patos, Francisca Gomes 
Araújo Motta, e os diretores 
de Operações e de Planeja-
mento do Departamento de 
Estradas e Rodagens do Es-
tado da Paraíba (DER/PB), 
Hélio Cunha e José Arnaldo 
Souza Lima.

O objetivo da Secretaria 
de Aviação é transformar o 
aeródromo do município em 
um aeroporto regional com 
operação adequada à avia-
ção comercial, inclusive para 
voos noturnos. De acordo 

com o secretário Leonardo 
Cruz, o aeroporto de Patos 
(PB) é de extrema importân-
cia para o fortalecimento da 
economia regional. A medida 
visa transformar a operação 
local, fazendo com que o ae-
roporto possa receber aero-
naves de médio porte.

Para viabilizar o pro-
jeto, é necessário realizar a 
desapropriação de uma área 
no entorno do sítio aeropor-
tuário, necessária para criar 
afastamento padrão entre a 
pista de pouso e decolagem 
e as novas estruturas de ter-
minal de passageiros, seção 
contra incêndio, pátio de 
aeronaves e estacionamen-
to de veículos. A prefeita 
Francisca Motta confirmou 
o compromisso do municí-
pio em incorporar a área ao 
aeroporto e afirmou que o 
novo projeto vai melhorar 
a conectividade da cidade 
também com municípios de 
estados vizinhos.

Aeroporto de Patos 
deverá ser modernizado

PARA VOOS COMERCIAIS

tes que desejam ter aces-
so a este tipo de serviço 
possam ser acompanha-
das pelas doulas. “É um 
parto saudável, sem uso 
de medicamentos, sem 
intervenções cirúrgicas, 
onde quem vai ganhar, 
além da parturiente, é o 
próprio filho, que nasce-
rá de forma saudável”, 
disse o parlamentar. Ain-
da segundo Anísio, a 

aprovação da proposta é 
de extrema importância 
também para a saúde pú-
blica.

O deputado Frei 
Anastácio também res-
saltou que a aprovação 
da matéria trará benefí-
cios às parturientes em 
todo o Estado. O projeto 
segue agora para ser san-
cionado pelo governador 
Ricardo Coutinho.

“É um parto saudável, sem intervenções cirúrgicas”, defende

A investigação em curso 
no âmbito do Gaeco é fruto da 
conjunção de esforços da  força-
-tarefa, composta pela unidade 
especializada do Ministério Pú-
blico Estadual, Ministério Públi-
co Federal, Controladoria-Geral 
da União e Polícia Federal, que 
versa sobre a prática de fraudes 
licitatórias e desvio de dinheiro 
público por integrantes de or-
ganização criminosa, os quais, 
como metodologia de conduta, 
utilizam empresas “fantasmas” 
e parceiras para dar aparência 

de legalidade aos processos de 
contratação com os órgãos pú-
blicos (em certames de resulta-
do predeterminado) e respec-
tivos pagamentos em obras de 
engenharia e coleta de resíduos 
sólidos.

De acordo com o averi-
guado, provou-se a existência 
de uma organização criminosa 
do colarinho branco levada a 
cabo por Francisco Justino do 
Nascimento, o “Deusimar”, sua 
esposa, Elaine da Silva Alexan-
dre (Laninha), e seus demais 

familiares, com o objetivo rei-
terado de fraudar licitações pú-
blicas em diversos municípios 
da Paraíba, Ceará e Rio Gran-
de do Norte, mascarar desvios 
de recursos públicos em favor 
próprio e de terceiros, lavar o 
dinheiro público desviado e 
fraudar os Fiscos Federal e Esta-
dual, tudo através de empresas 
“fantasmas”.

Apurou-se mais, os núcleos 
criminosos instalados nos muni-
cípios contratavam os serviços 
de Francisco Justino do Nasci-

mento, que através de suas em-
presas “fantasmas” participava 
das licitações e fornecia toda a 
documentação legal para dar 
esteio à despesa pública, sendo 
Francisco Justino remunerado 
por esse serviço em valor variá-
vel entre 2% a 8% do valor da 
nota fiscal. Em cada município 
investigado existiam os chama-
dos operadores ligados à admi-
nistração municipal que reali-
zam as obras públicas, pagando 
uma comissão pelo aluguel das 
empresas de Justino e auferin-

do todos os lucros, diretos e in-
diretos.

Com o desenrolar das in-
vestigações, descobriu-se que 
no município de Monte Horebe 
havia diversos operadores.

Os investigados devem res-
ponder pelos crimes de: frustra-
ção do caráter competitivo de 
licitações; lavagem ou ocultação 
de ativos financeiros; falsidade 
ideológica e participação em or-
ganização criminosa. As penas 
dos crimes, somadas, chegam ao 
máximo de 27 anos de reclusão.

Investigação é resultado do trabalho da força-tarefa
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Fornecem documen-
tação e notas fiscais 
para montagem das 

licitações

Intermediários, 
localizam empresas 
dispostas a forne-
cer documentos

Pessoas da localidade 
executam as obras que 

deveriam ser executadas 
pela prefeitura

Servidores públicos utilizam papéis 
timbrados e notas fiscais para mon-
tar processos de pagamentos

Administradores retêm 
de 2% a 8% do valor 
das notas pagas

Repassam valores 
conforme orientação 
dos operadores
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Bernie Sanders
Em 1828, intrigado com a novidade das instituições 

americanas, um jovem magistrado francês, de origem na 
aristocracia normanda, ideologicamente liberal e con-
servador, chamado Alexis de Tocqueville – um autor de 
minha predileção cuja prosa admiro e quase sempre leio 
discordando – recebeu uma autorização da corregedo-
ria de Paris para empreender uma viagem aos Estados 
Unidos para reconhecer o sistema prisional. O resultado 
da viagem foi um relatório sobre o sistema prisional que 
morreu no mofo dos arquivos e uma obra-prima da teoria 
política contemporânea, “A democracia na América”. É 
preciso que uma espécie de “novo Tocqueville” visite o 
processo de eleições primárias em curso nos Estados 
Unidos, pois o que leio na imprensa, aqui e lá fora, é de dar 
dó. Parece que são poucos os que estudaram a histórica 
da América, dado o grau de platitudes escritas a respeito 
da novidade do desempenho de Bernie Sanders.    

Alguns analistas, fazendo da perplexidade conceito, 
atribuem os êxitos de Sanders a uma espécie de “raio em 
céu azul” inexplicável. Nada mais falso. 

Caso examinemos a história dos Estados Unidos, ve-
remos que Sanders resgata o fio da história dos melhores 
valores de um individualismo progressista e comunitário, 
um dos esteios que formou a própria nação no século 
XIX - me refiro, por exemplo, a filósofos e intelectuais da 
estirpe de Waldo Emerson, Henry David Thoreau e um 
poeta da grandeza de Walt Whitman. 

Foi no caldo de cultura progressista que se formou 
o Partido Democrata, cujo marco foi a vitória da candida-
tura presidencial de Andrew Jackson em 1828, começan-
do a experiência plebeia da chamada “Democracia Jack-
soniana” que buscou ampliar o status de participação 
da cidadania dos “notáveis” para o povo. Mais adiante 
no tempo, são evidentes as analogias entre o programa 
de Sanders e as batalhas contra os trustes industriais e 
os financistas de Wall Street, empreendidas na chamada 
“Era Progressista” dos Estados Unidos (1900-1920) - 
neste caso, como não reparar haver uma ressonância de 
um grande presidente da estripe de Woodrow Wilson 
(1913-1921) nas ideias de Sanders? 

Sem esquecer, contudo, os avatares mais distantes 
da “Democracia Jacksoniana” e da “Era Progressista” a 
campanha de Sanders remete diretamente à experiên-
cia das políticas do New Deal (1933-1937), comandado 
por Franklin Delano Roosevelt. Neste caso, a referência 
não é minha, mas insistente referência do discurso do 
próprio candidato. 

Sem cair no equívoco de confundir épocas históricas 
distintas, trazer à baila hoje a inspiração das políticas do 
New Deal é totalmente procedente. Todo o mundo sabe 
que configurou o New Deal uma série de políticas arroja-
das de saída da crise econômica de 1929, com base num 
chamamento da sociedade no sentido de regular o capital 
financeiro e estimular a produção. 

Pois bem, uma rápida visão de conjunto da econo-
mia americana pós-crise de 2008 apresenta dados que 
levam à conclusão que o governo Obama despendeu uma 
dinheirama do fundo público na salvação de bancos e da 
indústria automobilista de Detroit. Porém, no âmbito do 
trabalho, manteve uma política “de austeridade” cuja tô-
nica são os baixos salários. Dessa maneira, a renda média 
das famílias estagnou e a demanda não cresce de maneira 
que o ciclo econômico é impedido de alçar a um novo mo-
mento de verdadeira prosperidade e afluência social. 

A economia americana no governo Obama, se evitou 
a débâcle de uma crise catastrófica, no entanto estacionou, 
por assim dizer, numa espécie perigosa de “ponto morto”. 
Para usar uma expressão do filósofo István Mészáros sobre 
o capitalismo contemporâneo, a economia dos Estados Uni-
dos passou a viver num “estado rastejante”, cujo resultado é 
uma economia que cresce modestamente, sem incluir uma 
mudança substancial de vida dos trabalhadores e da classe 
média. Para pior, as nuvens de 2016 não sorriem uma 
alteração desse roteiro: no plano internacional, assistimos a 
premência de uma crise bancária de alta escala na Europa, 
a desaceleração chinesa e pressão pela desvalorização do 
dólar, que inibe qualquer esforço exportador.

Por tudo isso, para mim, diante do fracasso das po-
líticas neoliberais de austeridade, e mesmo do keynesia-
nismo seletivo de salvação do grande capital, empreen-
dido em 2008, o programa de campanha verbalizado por 
Sanders é o melhor programa real de ação imediata, a 
única possibilidade de saída da crise. Trata-se de ideias 
ao mesmo tempo ambiciosas e factíveis, que não se 
nutrem do ódio nem do despeito - como pretende fazer 
valer certa leitura caricatural e defensiva da própria 
Hillary Clinton, atada às cadeias do establishment que 
não consegue resolver a crise -, mas da esperança de 
mudança respaldadas por um grande movimento social. 
Era este o programa de ação imediata que o movimento 
de massas de Occupy Wall Street precisava. 

Câmara aprova MP com trechos 
contra público LGBT e aborto

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na tarde dessa 
quinta-feira, 18, com emen-
das, a redação final da Medida 
Provisória 696/2015, que ofi-
cializa a reforma administra-
tiva promovida pelo governo 
Federal em outubro do ano 
passado. No texto final, foram 
aprovadas duas emendas 
apresentadas por parlamen-
tares da bancada evangélica, 
com trechos contrários ao 
público LgBT e ao aborto. 

Uma dessas emendas foi 
apresentada pelo PRB, parti-
do composto em sua maioria 
por parlamentares evangéli-
cos. A emenda retirou do tex-
to a expressão “da incorpora-
ção da perspectiva de gênero” 
prevista como um dos aspec-
tos que o recém-criado Minis-
tério das Mulheres, da Igual-
dade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos deve-
ria levar em conta na formu-
lação, coordenação, definição 
de diretrizes e articulação de 
políticas para as mulheres. 

Na prática, o novo texto 
aprovado retirou a previsão 
para que, na elaboração de 
suas políticas para as mulhe-
res, a Pasta leve em conside-
ração os transexuais, pesso-
as que têm uma identidade 
de gênero diferente do sexo 
biológico que nasceram. Isso 
porque, de acordo com estu-
diosos do assunto, pela con-
cepção de perspectiva de gê-
nero, não existe naturalmente 

Igor Gadelha
Da Agência Estado

MP 696/2015 torna oficial 
a reforma administrativa 
promovida pelo governo

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

o gênero masculino e femini-
no. A retirada do trecho foi 
aprovada por 188 votos a 166. 
Para parlamentares evangéli-
cos, a inclusão da expressão 
significaria a destruição da 
concepção tradicional de fa-
mília, formada pela união de 
um homem com uma mulher, 
e a aceitação da existência do 
que chamam de um “tercei-
ro sexo”. “Querem introduzir 
uma terceira ordem sexual”, 
afirmou o deputado Ronaldo 
Nogueira (PRB-RS). 

Já parlamentares de par-
tidos mais à esquerda, como 
PT, PCdoB e PSol, protestaram 
contra a mudança, alegando 
que faz parte da pauta con-
servadora. “Temos que parar 
de raciocinar como século 
19 e pensar como século 21”, 
criticou a deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ). “O gênero 
trata da forma como as pesso-

as percebem a sua presença, 
construída no âmbito da cul-
tura. É importante que o fun-
damentalismo não esteja pre-
sente nas políticas”, afirmou 
Maria do Rosário (PT-RS).

Aborto
Outra emenda polêmica 

aprovada foi apresentada pelo 
deputado Alan Rick (PRB-AC). 
A emenda acrescentou ao 
texto da MP que o Ministério 
de Mulheres, da Igualdade 
Racial, da Juventude e dos 
Direitos Humanos deverá co-
ordenar a política nacional de 
direitos humanos em confor-
midade não só com as dire-
trizes do Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNHD), 
mas com os direitos e liberda-
des reconhecidos pelo Pacto 
de São José da Costa Rica.

Reconhecido na Conven-
ção Americana sobre Direitos 

Humanos, o pacto condena o 
aborto. Entre outras coisas, 
o texto do pacto diz que toda 
pessoa tem direito de que se 
respeite sua vida e que esse 
direito deve ser protegido pela 
lei desde o momento da con-
cepção. A emenda foi aprovada 
em votação simbólica, sem que 
deputados de partidos mais à 
esquerda pedissem a realiza-
ção de votação nominal. 

Também foram aprova-
das emendas que devolve-
ram as atribuições da Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin) e da Secretaria de Mi-
cro e Pequena Empresa para 
a estrutura da Secretaria de 
governo, como defendia o 
governo. Pelo texto-base da 
MP aprovado ontem, os dois 
órgãos estavam vinculados ao 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC).

Emendas à Medida Provisória foram apresentadas por parlamentares da bancada evangélica

Erich Decat e Julia Lindner
Da Agência Estado

O presidente da CPI dos Fundos 
de Pensão, deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), disse que a prorrogação 
do prazo das atividades do colegia-
do por 60 dias, previstas inicialmen-
te para se encerrarem no próximo 
dia 19 de março, demonstra fragi-
lidade do governo e falta de sinto-
nia com a base aliada. “O governo 
está preocupado neste momento 
porque as investigações da CPI co-
meçam a bater nas portas do Planal-

to”, declarou nessa quinta-feira, 18.
Efraim indicou que nomes de 

ministros como Jaques Wagner 
(Casa Civil), Carlos Gabas (Previdên-
cia social) e Edinho silva (Comuni-
cação social) “começam a aparecer” 
nas investigações. “Aquilo que pa-
recia inofensivo passa a preocupar 
o Planalto diante dos resultados 
de mais um escândalo de propor-
ções bilionárias. Há indícios de que 
nos fundos de pensão houve um 
esquema muito semelhante ao Pe-
trolão, que ocorreu na Petrobras, 
com aparelhamento das instituições 

e tráfico de influência dentro dos 
fundos”, disse.

O deputado adiantou que, se 
a CPI for prorrogada, pretende ad-
quirir novas provas por meio de 
quebras de sigilo e requerimentos 
de busca e apreensão. Mais cedo, 
deputados do PT fizeram manifes-
tações contra a convocação.

O deputado Paulo Teixeira 
(PT-sP) disse que, com a convocação 
de Wagner, a CPI deixaria de cum-
prir a sua função com os trabalha-
dores lesados e passaria a atender 
apenas interesses políticos.

Efraim diz que CPI dos Fundos de 
Pensão se aproxima do Planalto

INVESTIGAÇÃO

O Congresso Nacional 
promulgou nessa quinta-feira 
(18), em sessão conjunta (Câ-
mara e Senado), a Emenda 
Constitucional 91, que abre 
prazo de 30 dias para que polí-
ticos troquem de partido sem 
perder o mandato. É a chama-
da “janela partidária”. O texto 
promulgado é o da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 182/07.

A desfiliação, no entanto, 
não será considerada para fins 
de distribuição do dinheiro do 
Fundo Partidário e do acesso 

gratuito ao tempo de rádio e 
televisão.

Supremo
Desde 2008, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) enten-
de que os mandatos perten-
cem aos partidos e que, por 
isso, o detentor de mandato 
eletivo não pode mudar para 
outra legenda sem perder o 
mandato. Mas a desfiliação 
para a filiação em partido 
recém-criado não acarreta a 
perda do cargo. 

A emenda fez parte da re-

forma política aprovada pelos 
deputados no ano passado, 
que inclui também outras me-
didas, como o fim da reeleição 
para presidente, governador e 
prefeito. Estas medidas ainda 
serão examinadas pelo Senado. 

O deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá (PTB-SP) defendeu a 
proposta na Câmara. Ele acre-
dita que a emenda é positiva. 
“Ela permitirá a acomodação 
de novas realidades políticas 
regionais e municipais tam-
bém. Estamos em um ano de 
eleição municipal e, apesar de 

não ter interesse em mudar 
de partido, de não ser bene-
ficiário da proposta, a pro-
mulgação vai permitir uma 
acomodação extremamente 
importante.”

Por outro lado, o deputa-
do Esperidião Amin (PP-SC), 
considera que a janela para 
a troca de partidos vai gerar 
oportunismo político. “Há 
prognósticos que a janela vai 
significar aqui na Câmara 30, 
35 deputados que vão mudar 
de partido. Agora imagina no 
Brasil inteiro.”

Emenda abre prazo para troca de partido 
POR 30 DIAS
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Líder do PR apresenta projeto 
para derrubar resolução do TSE
Parlamentares afirmam 
que a resolução afeta a 
autonomia dos partidos

Líderes partidários se 
reuniram na manhã de ontem  
para discutir a votação de um 
projeto de lei que derruba a 
Resolução 23.465 do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Para 
os parlamentares, a resolução 
afeta a autonomia dos parti-
dos. Foram recolhidas assina-
turas de apoio dos líderes de 
bancada para que a proposta 
tramite em caráter de urgên-
cia na Câmara.

O Artigo 39 da resolução 
do TSE exige que as comissões 
provisórias criadas pelos par-
tidos em estados e municípios 
convoquem convenções para 
eleição de dirigentes locais em 
120 dias. 

 O texto apresentado pelo 
líder do PR na Câmara, Mau-
rício Quintella Lessa (AL), diz 
que o “modo como se orga-
niza e administra o partido, 
com a definição de sua es-
trutura geral e identificação, 
composição e competências 
dos órgãos partidários nos 
níveis municipal, estadual, 
distrital e nacional, podendo 
os órgãos serem provisórios 

por tempo indeterminado ou 
definitivos quando deverá ser 
prevista a duração dos man-
datos e processo de eleição 
dos seus membros”.

 O texto de Quintella tam-
bém derruba a punição para 
as executivas que não presta-
rem contas ou tiveram essas 
contas rejeitadas. “Não será 
suspenso o registro ou a ano-
tação do órgão partidário de 
direção nacional, estadual, 
distrital ou municipal que ti-
ver suas contas partidárias 
julgadas como não prestadas”, 
destaca o projeto. 

Pela proposta, “eventual 
sanção a órgãos partidários 
seja em relação à desaprovação 
de contas partidárias, omissão 
ou contas julgadas como não 
prestadas não impedirá ou tra-
rá qualquer óbice ao regular 
funcionamento partidário ou 
Câmara dos Deputados eleito-
ral daqueles órgãos.

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Líderes querem 
que a proposta 
tramite em 
caráter de 
urgência na 
Câmara

Da Agência Brasil  

Os advogados da presi-
dente Dilma Rousseff proto-
colaram no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) a defesa na ação 
de investigação em que o PSDB 
pleiteia a cassação do mandato 
da presidente e do vice, Michel 
Temer. No documento, os advo-
gados afirmam que todos os re-
cursos utilizados na campanha 
de Dilma foram declarados e 
acusam o PSDB de usar a Justi-
ça Eleitoral politicamente.

De acordo com a defesa da 
presidente, o PSDB pretende 
obter no TSE “aqueles inúme-
ros votos que não conseguiu 
nas urnas”. A ação da legenda 
foi protocolada no ano passa-
do na corte eleitoral. O partido 
alega que há irregularidades 
fiscais na campanha relaciona-
das a doações de empreiteiras 
investigadas na Operação Lava 
Jato. Não há data para julga-
mento do processo.

“O que interessa é deixar 
absolutamente claro que não 
há, e jamais haverá, qualquer 
afirmação ou informação, nem 
em depoimentos, nem em ter-

mos de colaboração premiada, 
de que Dilma Rousseff tenha 
qualquer participação direta 
ou indireta em atos de corrup-
ção para obtenção de doações 
eleitorais, seja no âmbito da 
Operação Lava Jato ou de qual-
quer outra investigação”, afir-
ma a defesa.

Sobre os recursos utiliza-
dos na campanha, os advoga-
dos disseram que foram toma-
dos os cuidados sobre as fontes 
vedadas por lei.

“Por isso, se o doador 
obteve recursos de forma ilí-
cita, como alegam os autores 
[PSDB], essa ilicitude não se 
projeta sobre o donatário, 
tornando-o partícipe confesso, 
até porque, repita-se, na hipó-
tese, as empreiteiras doaram 
recursos para quase todas as 
campanhas mais importantes 
e de forma substancial para a 
campanha dos autores”.

Na manifestação, os advo-
gados sustentam que emprei-
teiras investigadas na Lava Jato 
também fizeram doações para 
a campanha do PSDB. De acor-
do com levantamento da defe-
sa de Dilma, o partido recebeu 

31,38% do total de receitas de 
doações de empreiteiras cita-
das na investigação. Além dis-
so, a peça cita que o candidato 
à presidência do partido, sena-
dor Aécio Neves, ao contrário 
de Dilma, foi citado em depoi-
mentos de investigados.

“Sendo assim, como se fa-
lar em abuso do poder econô-
mico? E mais, como se cogitar 
de benefício eleitoral apenas 
para os réus Dilma Rousseff e 
Michel Temer? E para os de-
mais candidatos? Também eles 
não receberam recursos das 
mesmas empreiteiras?”, ques-
tiona a defesa.

Na defesa entregue se-
mana passada ao TSE, os ad-
vogados do vice-presidente 
Michel Temer alegaram que 
doações declaradas de em-
presas que têm capacida-
de para contribuir não são 
caixa 2 e dizem que o PSDB 
recebeu doações das mes-
mas empresas. Dessa forma, 
no entendimento dos advo-
gados, não houve “uso da 
autoridade governamental” 
por parte da presidenta e do 
vice-presidente.

Outro lado
Em nota divulgada à im-

prensa, o PSDB afirmou que 
Dilma, na ausência de argu-
mentos consistentes para 
sua defesa, ataca o partido 
e o TSE. De acordo com a le-
genda, a presidente deveria 
se defender das “inúmeras e 
graves acusações que pairam 
sobre sua campanha”. Confira 
a íntegra da nota.

“Na ausência de argu-
mentos consistentes para 
sua defesa, a presidente Dil-
ma Rousseff ataca o PSDB e 
agride o TSE, que existe para 
garantir o equilíbrio e a lisu-
ra dos pleitos eleitorais. Ao 
acatar a ação proposta pelo 
PSDB, o tribunal reconhece 
haver fortes indícios de abuso 
de poder econômico e políti-
co e utilização de dinheiro da 
corrupção e caixa dois na úl-
tima campanha presidencial. 
Ao invés de dispender ener-
gia mais uma vez atacando o 
PSDB, deveria a presidente da 
República dedicar-se a se de-
fender das inúmeras e graves 
acusações que pairam sobre 
sua campanha”.

Dilma não vê indício de prova em ação
DEFESA NO TSE

O ex-governador do Dis-
trito Federal Agnelo Queiroz 
(PT) foi condenado pelo juiz 
Álvaro Ciarlini, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública do DF, por 
improbidade administrati-
va, pela contratação de uma 
empresa para a transmissão 
de corridas Fórmula Indy 
que nunca chegaram a ser 
realizadas.

A ação foi movida pelo 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT), 
que identificou irregula-
ridades na contratação da 
Rádio e TV Bandeirantes, 
detentora dos direitos sobre 
a Fórmula Indy, por U$ 15,9 
milhões, para promoção, di-
vulgação e transmissão da 
etapa brasileira do campeo-
nato da categoria. A prova 
seria realizada em Brasília, 
em 2015, mas acabou can-
celada pela Justiça por falta 
de dotação orçamentária do 
governo.

Segundo o MPDFT, os 
contratos foram assinados em 
desrespeito à lei de licitações 
e sem a devida previsão orça-
mentária. O órgão argumen-
tou também que, mesmo com 
parecer do Tribunal de Contas 
do DF em que foram aponta-
das irregularidades na refor-
ma do autódromo de Brasília, 
com sobrepreço de cerca de 
R$ 30 milhões, o ex-governador 
manteve os planos para a reali-
zação da prova automobilística. 
O gasto total estimado da refor-
ma foi de mais de R$ 312 mi-
lhões, de acordo com os autos 
do processo.

O juiz já havia determi-
nado, em fevereiro de 2015, 
o bloqueio dos bens, até o 
valor de R$ 37,2 milhões, de 
Queiroz e também da ex-pre-
sidente da Terracap, Maruska 
Lima de Souza Holanda, do 
ex-secretário de Publicidade 
Institucional, Carlos André 
Duda, do ex-chefe da Asses-
soria de Comunicação da 
Terracap, Sandoval de Jesus 
Santos, e do ex-diretor finan-
ceiro da Terracap, Jorge An-
tônio Ferreira Braga.

Com a condenação, 
Queiroz fica obrigado ao pa-
gamento de multa, em valor 
ainda a ser especificado, e 
tem seus direitos políticos 
suspensos por cinco anos. O 
ex-governador fica também 
impedido de celebrar con-
tratos com a administração 
pública e é condenado ao 
ressarcimento integral do 
dano, ainda a ser estipula-
do quando da liquidação da 
sentença.

O advogado de Agnelo 
Queiroz, Paulo Machado Gui-
marães, disse não ter sido 
notificado sobre todo o teor 
da sentença, e que por isso 
não iria comentá-la. Ele afir-
mou, no entanto, que, caso se 
confirme a condenação por 
meio de publicação oficial, o 
ex-governador entrará com 
uma apelação.

“Nós consideramos to-
das elas improcedentes e 
continuamos a sustentar isso 
com muita firmeza”, disse 
Guimarães sobre as acusa-
ções feitas pelo MP-DFT. O 
ex-governador Agnelo Quei-
roz não pôde ser localizado 
para comentar.

Agnelo é condenado
por improbidade no DF

CONTRATO FRAUDULENTO

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pelas investigações da Ope-
ração Lava Jato, afirmou,  em nota 
à imprensa, que a decisão tomada 
quarta-feira (17) pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) permitindo a 
execução de uma sentença penal 
para quem for condenado pela se-
gunda instância da Justiça “fechou 
uma das janelas da impunidade no 
processo penal brasileiro”.

Na avaliação do juiz, o STF res-
gatou a efetividade do processo 
penal brasileiro e reinseriu o país 
nos parâmetros internacionalmente 
utilizados em matéria penal. “No 
processo penal, assim como no cí-
vel, há partes, o acusado e a vítima 
de um crime. Ambos têm direito a 
uma resposta em um prazo razoá-
vel. O inocente para ser absolvido. 
O culpado para ser condenado. Não 

há violação da presunção de inocên-
cia já que a prisão opera somente 
após um julgamento condenatório, 
no qual todas as provas foram ava-
liadas, e ainda por um Tribunal de 
Apelação”, argumenta Moro.

O entendimento definido pela 
maioria do STF coincide com a pro-
posta do juiz. Em suas decisões e em 
audiências públicas no Congresso 
Nacional, Moro defendeu a prisão 
imediata de pessoas condenadas em 
segunda instância, mesmo que ain-
da estejam recorrendo aos tribunais 
superiores.

Na quarta-feira (17), por 7 votos 
a 4, o Supremo decidiu que pessoas 
condenadas em segunda instância 
devem começar a cumprir pena an-
tes do trânsito em julgado do pro-
cesso (final do processo). Com a deci-
são, um condenado poderá iniciar o 
cumprimento da pena se a Justiça de 
segunda instância rejeitar o recurso 
de apelação e mantiver a condena-

ção definida pela primeira instância.  
A decisão do STF poderá ser 

aplicada nos casos de condenações 
de investigados na Lava Jato, como 
o do ex-tesoureiro do PT João Vac-
cari Neto, o ex-diretor da Petrobras 
Renato Duque, ex-deputados e exe-
cutivos de empreiteiras que não fi-
zeram acordo de delação.

As condenações foram assina-
das pelo juiz e os recursos serão jul-
gados pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª região, sediado em Porto 
Alegre. Em suas decisões, os desem-
bargadores têm mantido a maioria 
das condenações de Moro.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) criticou a decisão por 
entender que a Constituição proí-
be a prisão, para cumprimento da 
pena, enquanto houver possibilida-
de de recorrer da sentença. A enti-
dade ressaltou que o alto índice de 
reforma das decisões de segunda 
instância pelos tribunais superiores.

Moro elogia decisão do Supremo
CONDENAÇÃO EM 2ª INSTÂNCIA

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O juiz  Sérgio Moro disse 
que a decisão do STF 
“fechou uma das janelas 
da impunidade no processo 
penal brasileiro”

André Richter
Da Agência Brasil
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O Banco Mundial anun-
ciou que vai liberar US$ 150 
milhões para auxiliar as 
ações de combate ao vírus 
zika na América Latina e no 
Caribe. O financiamento será 
destinado a apoiar ativida-
des de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, acompanha-
mento de pessoas com maior 
risco, conscientização públi-
ca sobre os cuidados durante 
a gravidez, entre outros.

No início do mês, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
declarou situação de emer-
gência em saúde pública de 
interesse internacional em 
razão do aumento de casos 
de infecção pelo vírus zika 
identificados em diversos 
países e da possível relação 
da doença com síndromes 
neurológicas e com a micro-
cefalia, malformação congê-
nita em bebês.

A medida, segundo o 
banco, visa estancar de for-
ma rápida os efeitos do vírus 
zika para que não prejudi-
quem fortemente as econo-
mias dos países atingidos 
pela epidemia. O dinheiro, 
porém, não será liberado 
automaticamente. A insti-
tuição estuda criar um fun-
do internacional para reunir 
os recursos e dividi-los en-
tre seus escritórios em cada 
país. Por causa desse trâmi-

te, o valor específico desti-
nado a cada país ainda não 
está definido.

De acordo com o Banco 
Mundial, projeções iniciais 
demonstram que o impacto 
econômico de curto prazo 
do zika na América Latina 
será “modesto”, de, em mé-
dia, 0,06% do Produto In-
terno Bruto [PIB] da região 
em 2016. No entanto, países 
que dependem de atividades 
turísticas poderão sofrer im-
pactos maiores, de mais de 
1% do PIB nacional.

“O banco observou, no 
entanto, que estas estima-
tivas iniciais dependem de 
uma rápida e bem coorde-
nada resposta internacional 
ao vírus zika, e nas atuais 
suposições de que os riscos 
de saúde mais significati-
vos – e os comportamentos 
relacionados para evitar a 
transmissão – recaem sobre 
as mulheres grávidas. Mes-
mo com estas suposições, um 
grupo de países altamente 
dependentes do turismo – es-
pecialmente no Caribe – po-
deria sofrer perdas de mais 
de 1% do PIB e exigir apoio 
adicional da comunidade 
internacional para conter o 
impacto econômico do ví-
rus”, avaliou o banco, por 
meio de comunicado.

O valor do repasse po-
derá ser ampliado confor-
me a necessidade segundo 
o banco. A instituição está 
auxiliando os países afeta-
dos pela epidemia com apoio 
técnico para a elaboração de 
seus planos de resposta ao 
vírus zika.

O financiamento será 
destinado a auxiliar em  
ações contra o mosquito

Banco Mundial libera US$ 150 mi 
para combater o vírus zika na AL

Istambul - O primei-
ro-ministro da Turquia, 
Ahmet Davutoglu, disse 
ontem que um militan-
te curdo da Síria realizou 
o ataque com um carro
-bomba que atingiu um 
comboio militar em Anca-
ra na tarde de quarta-feira 
(17) e prometeu expandir 
a guerra da Turquia contra 
o terror, alertando aliados 
ocidentais a colaborarem 
contra os inimigos decla-
rados do país.

 Menos de um dia de-

pois do ataque suicida na 
capital turca que matou 
pelo menos 28 pessoas e fe-
riu 61, o premiê identificou 
o atacante como Saleh Naj-
jar, nascido em 1992 na ci-
dade de Amuda na provín-
cia de Hassakeh, na Síria.

Nove pessoas foram 
detidas em conexão com 
o ataque, acrescentou. Se-
gundo Davutoglu, Najjar se 
infiltrou na Turquia para 
realizar o ataque juntamen-
te com o Partido dos Tra-
balhadores do Curdistão 
(PKK), e sua ramificação 
síria, conhecida como YPG.

Nenhum grupo reivin-
dicou a responsabilidade 
pelo ataque. O premiê da 
Turquia também criticou 
os aliados da Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) de Ancara, 
destacando os EUA, por 
apoiarem a segmentação 
síria do PKK, como parte 
do esforço para combater 
o Estado Islâmico.

Embora Ancara, Washin-
gton e Bruxelas listem o PKK 
como grupo terrorista, os 
membros da Otan têm des-
tacado o YPG e sírios cur-
dos como forças terrestres 

mais eficazes do Ocidente 
na luta contra os extremis-
tas jihadistas.

“O YPG que você apoia 
atacou nossas vidas, no co-
ração de Ancara”, disse Da-
vutoglu. Um comandante 
superior da milícia curda, 
Cemil Bayik do PKK, dis-
se que não sabia o motivo 
do ataque em Ancara, mas 
acrescentou que poderia 
ter sido em retaliação a 
operações militares turcas 
contra o grupo no Sudeste 
de maioria curda do país, 
de acordo com a agência de 
notícias curda Firat.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Washington - O presi-
dente dos EUA, Barack Oba-
ma, fará uma visita histórica 
a Cuba nas próximas sema-
nas, de acordo com altos fun-
cionários de sua administra-
ção, tornando-se o primeiro 
presidente norte-americano 
a colocar os pés na ilha em 
quase 70 anos.

A breve visita em mea-
dos de março marcará um 
momento decisivo para as 
relações entre os EUA e Cuba, 
uma nação comunista afasta-
da dos EUA há mais de meio 
século até que Obama e o pre-
sidente de Cuba, Raúl Castro, 
se reaproximaram há mais 
de um ano. Desde então, as 
embaixadas das nações foram 
reabertas em Washington e 
em Havana e o tráfego aéreo 
comercial foi restabelecido.

A visita de Obama a Cuba 
será parte de uma viagem 
mais ampla que o presiden-
te dos EUA fará pela América 
Latina no próximo mês, dis-
seram as autoridades, que 
pediram anonimato porque a 
viagem não foi anunciada ofi-
cialmente. A Casa Branca pla-
neja anunciar a visita de Oba-
ma e dar mais detalhes.

Embora a visita de Oba-
ma a Cuba já era esperada em 
sua último ano como presi-
dente, a notícia criou resis-
tência de seus adversários, 
incluindo pré-candidatos re-

publicanos à presidência
O senador do Texas Ted 

Cruz, cujo pai fugiu para os 
EUA de Cuba na década de 
1950, disse que Obama não 
deveria visitar o país enquan-
to a família Castro estiver no 
poder. Já o senador da Flórida 
Marco Rubio, outro filho de 
imigrantes cubanos, criticou 
o presidente pela visita cha-
mando Cuba de “ditadura co-
munista antiamericano”.

Com menos de um ano 
para deixar o cargo, Obama 
tem se mostrado ansioso 
para fazer rápidos progres-
sos para restaurar laços eco-
nômicos e diplomáticos e 
cimentar as relações que seu 
governo começou com Cuba. 
Na sequência de negociações 
secretas entre seus governos, 
Obama e Castro anunciaram 
no final de 2014 que suas re-
lações começariam a ser nor-
malizadas, e meses depois 
ocorreu a primeira reunião 
frente a frente entre um pre-
sidente norte-americano e 
um cubano desde 1958.

No entanto, Obama tem 
enfrentado a oposição, entre 
republicanos e até mesmo 
democratas, que luta contra 
o levantamento do embargo 
econômico dos EUA, afirman-
do que a revogação dessas 
sanções iria recompensar um 
governo e ainda se engajar 
em violações dos direitos hu-
manos e aspirações democrá-
ticas sufocantes.

Obama fará em março
visita histórica a Cuba

RELAÇÕES dIPLoMÁTICAS 

Primiê turco responsabiliza curdo 
por atentado que matou 28 pessoas 

TuRQuIA

O papa Francisco dis-
se a jornalistas ontem, no 
avião que o trouxe do Mé-
xico para o Vaticano, que 
sabia da relação entre João 
Paulo II e a filósofa Anna 
Teresa Tymieniecka, e que 
a amizade entre homens e 
mulheres não é um pecado.

“A amizade com uma mu-
lher não é um pecado, é uma 
amizade. Uma relação amoro-
sa com uma mulher que não 
seja sua esposa, sim, é um 
pecado”, disse, acrescentando 
que o papa João Paulo II “era 
um homem que queria pen-
sar como as mulheres”.

“O papa tem um coração 
que pode ter uma amizade 
saudável e santa com uma 
mulher”, disse.

Centenas de cartas en-
viadas pelo papa João Paulo II 
para a filósofa norte-america-
na de origem polonesa foram 
reveladas em um documentá-
rio da emissora britânica BBC 

nesta semana. Os documen-
tos mostram uma amizade 
“intensa”, mas não apontam 
evidências de que o religioso 
tenha rompido o voto de celi-
bato feito ao se tornar padre.

Francisco acrescentou 
que um homem que não sabe 
ter uma boa amizade com 
uma mulher é alguém a quem 
falta algo. “E eu, por experiên-
cia, quando peço conselhos 
a colegas ou amigos, sempre 
gosto de receber a opinião de 
uma mulher”.

As mulheres “te dão tan-
ta riqueza, olham para as coi-
sas de uma maneira diferen-
te. Eu gosto de lembrar que a 
mulher é aquela que constrói 
a vida no útero”.

Apesar de o conteúdo só 
ter sido revelado agora, a tro-
ca de mensagens era conheci-
da no Vaticano - e não são as 
primeiras do Pontífice com 
mulheres. Ainda segundo 
Francisco, as mulheres são, 
até hoje, pouco levadas em 
consideração.

Papa defende amizade de 
João Paulo com filósofa

VATICAno

Da Ansa Brasil 

A partir do próximo 
ano letivo, os estudantes 
da Universidade do Texas 
(UT) vão poder levar ar-
mas para as salas de aula, 
anunciou o presidente 
da instituição de ensino, 
Greg Fenves. A norma foi 
aprovada há uns meses 
nas duas câmaras do Par-
lamento do Texas, con-
troladas pelos republi-
canos, no âmbito de um 
pacote de medidas que 
também contempla, por 
exemplo, o livre porte de 
armas na via pública.

A medida será apli-
cada apesar da oposição 
do reitor e do presiden-
te da universidade e da 
maior parte da comuni-
dade universitária. “Eu 
não acho que as armas 
pertençam à Universida-

de. Tomar esta decisão 
foi o maior desafio da 
minha vida”, afirmou o 
presidente da UT, que 
esclareceu que a medi-
da não será aplicada nas 
residências estudantis, 
eventos desportivos nem 
nos laboratórios.

A universidade, com 
50 mil alunos, está obri-
gada a implementar a 
norma, enquanto as ins-
tituições de ensino priva-
das podem decidir se a 
aplicam, tendo a maioria 
optado por não a adotar.

À medida também 
se opõe o reitor da Uni-
versidade do Texas, Wil-
liam McRaven, antigo 
militar que comandou 
a operação das forças 
especiais norte-ameri-
canas em que o líder da 
Al Qaeda Osama Bin La-
den foi morto.

Alunos podem usar 
armas em faculdade

ESTAdoS unIdoS

Da Agência Lusa 

O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, visitou homem ferido em ataque com um carro-bomba que ocorreu no país

FoTo: Hakan Goktepe-Associated Press-Estadão Conteúdo
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BRASILEIRO DE TRIATHLON

Melhores do País na Paraíba
Confederação confirma 
evento e diz que restam 
apenas 30 vagas

Página 24

Má campanha do Belo 
na Copa do Nordeste já 
preocupa diretoria

A Confederação Brasi-
leira de Triathlon, com base 
em informações da Federa-
ção Paraibana de Triathlon, 
informou ontem que res-
tam apenas 30 vagas para 
completar as 300 que estão 
sendo oferecidas na disputa 
do Campeonato Brasileiro 
de Triathlon, que será reali-
zado na Praia do Cabo Bran-
co, em João Pessoa, no dia 9 
de abril.

A largada, conforme 
disse a confederação, está 
prevista para acontecer às 
7 horas, mas o horário pode 
ser modificado no congres-
so técnico, que ocorrerá no 
dia anterior da competi-
ção. A prova terá distância 
standard: 1.500 metros de 
natação, 40 km de ciclismo 
e 10 km de corrida.

Serão oferecidos R$ 15 
mil de premiação em di-
nheiro (masculino e femini-
no Elite e Sub-23, conforme 
ordem de chegada, de acor-
do com o Manual de Regras 
da CBTri). A premiação será 
realizada após a chegada 
do último atleta. Serão ofe-
recidos troféus para os cin-
co primeiros dentre Elite 
e Sub-23 e 1º colocado de 
cada categoria. Medalhas 
para os 2ºs aos 5ºs coloca-
dos de cada categoria. Me-
dalha de Participação para 
todos que completarem a 
prova. O organizador é a 
Federação de Triathlon da 
Paraíba. O Rio Grande do 
Norte conta com 50 inscri-
tos. São Paulo com 41, Per-
nambuco e Paraíba com 38 

e Rio de Janeiro com 28.
Para o presidente da 

Federação Paraibana de 
Triathlon, Márcio de Miran-
da Córdula, as inscrições 
prosseguem até as 20h do 
dia 27 de março, podendo 
as mesmas serem feitas on-
line, no site da Confedera-
ção Brasileira de Triathlon 
(www.cbtri.org.br). “As mes-
mas estão abertas com pre-
ços promocionais”, disse ele, 
informando que “o melhor 
do triathlon brasileiro esta-
rá na Paraíba”.

Em etapa única, o Cam-
peonato Brasileiro é uma 
realização da Federação Pa-
raibana de Triathlon, com 
chancela da Confederação 
Brasileira e será ainda de 
seletiva para o Campeonato 
Mundial da categoria, que 
ocorrerá no segundo se-
mestre deste ano, em local 
ainda a ser definido.

Para aprimorar a parte 
física, bem como avaliar seu 
potencial visando o Cam-
peonato Brasileiro, alguns 
paraibanos confirmaram 
presenças, no próximo do-
mingo, na  primeira etapa da 
temporada de 2016 do Ala-
goas Triathlon, que aconte-
cerá na cidade de Maceió. 
A disputa terá sua largada 
na Praça Multi Eventos, em 
Pajuçara, a partir das 6 ho-
ras. Estarão em ação atletas 
das categorias elite, sprint, 
sprint mountain bike e mini 
sprint. 

A prova principal terá 
1.500 metros de natação, 
40 km de ciclismo e 10 de 
corrida. A segunda etapa 
será no dia 15 de maio, a 
terceira no dia 18 de setem-
bro e a quarta no dia 4 de 
dezembro.

A cidade, no entanto, já 
respira a competição, com 
os atletas todos preparados.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O ciclismo será uma das provas 
que integram o Campeonato 

Brasileiro de Triathlon na 
Paraíba no próximo mês de abril

A Federação Paraibana 
de Handebol (FPH) realizará 
no dia 27 de março, às 10h, 
na Faculdade Maurício de 
Nassau, a assembleia geral 
para definir o calendário es-
tadual das competições, clu-
bes participantes, períodos, 
local da abertura do Esta-
dual. A previsão é que a com-
petição local possa ter início 
no final do próximo mês, em 
Itaporanga. A expectativa é 
que oito equipes (feminino) 
e 12 (masculino) possam 
participar em todas as cate-
gorias, superando o número 
do ano passado, que teve 16. 
Devem brigar por títulos na 
temporada os times da As-
sociação do Pessoal da Caixa 
Economica Federal (APCEF), 
HCP e FHC, que consegui-
ram manter as bases do ano 
passado e são considerados 
favoritos.

Para o presidente da 
FPH, Isaque Alves a meta é 
que a temporada seja melhor 
que 2015, com a participa-

ção intensiva dos atletas, di-
rigentes, professores e trei-
nadores. “Iremos definir os 
últimos detalhes do calendá-
rio que colocaremos em prá-
tica a partir do mês que vem. 
Sinto o entusiasmo, motiva-
ção e colaboração de todos 
para fazer disputas acirradas 
e convocar o torcedor para 
prestigiar”, observou. 

Melhores do País
O dirigente ressaltou 

que o esporte paraibano 
está entre os melhores do 
País com as equipes conse-
guindo títulos importantes. 
Em relação ao nível dos atle-
tas (masculino e feminino) 
o Estado conta com vários 
jogadores na Seleção Brasi-
leira de Handebol de Praia, 
mostrando ao País o tra-
balho que está sendo rea-
lizado.  “Não é à toa que a 
maioria do grupo da seleção 
nacional é de paraibanos. 
Estamos de parabéns pelo 
reconhecimento e a força 
que temos no handebol de 
quadra e de areia”, comen-
tou Isaias.

Federação começa a 
definir seu calendário

HANDEBOL

O troféu mais cobiçado da Copa 
do Nordeste 2016, cuja competição 
vale vaga na Copa Sul-Americana, 
chegará na Paraíba no próximo do-
mingo para visitação pública, princi-
palmente por parte dos torcedores 
de Botafogo e Campinense, repre-
sentantes do Estado que disputam a 
competição.

Objeto de desejo de torcedores 

de 20 clubes disputantes na edição 
deste ano, os primeiros paraibanos 
a verem de perto a taça serão os 
campinenses. O troféu ficará em um 
shopping de Campina Grande até 
a próxima terça-feira. A Rainha da 
Borborema, no entanto, será a úni-
ca cidade de interior a ser incluída 
no roteiro do troféu por parte dos 
organizadores da Copa do Nordeste, 

demais, serão em capitais da região 
Nordeste.

A “orelhuda”, como está sendo 
chamada por torcedores nordestinos 
de clubes que disputam a competi-
ção, de Campina Grande, segue para 
a capital João Pessoa, onde perma-
necerá até a sexta-feira, dia 26, para 
apreciação da torcida botafoguense 
e de desportistas pessoenses.

Taça chega domingo em Campina
COPA DO NORDESTE

Troféu cobiçado por 20 
clubes estará em Campina 
Grande onde ficará até a 
terça-feira, seguindo para 
João Pessoa

FOTOS: Divulgação



Copa de Saltos Ornamentais é 
mais um evento-teste à Rio 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2016

Competição selecionará 
92 vagas olímpicas e vai 
reunir 230 atletas

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol sor-
teiou ontem os árbitros que atuaram nos cinco jogos 
deste final de semana pelo Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão, com destaques para os dois clássi-
cos: Botafogo x Auto Esporte, no Almeidão (amanhã) 
e Treze x Campinense, no Amigão (domingo). Para o 
Botauto, Eder Caxias será o árbitro central, auxiliado 
por Jose Maria Neto e Broney Machado. Renan Guilher-
me será o quarto árbitro. Para Treze x Campinense, o 
central será João Bosco Sátiro, auxiliado por  Tomaz 
Diniz e Griselildo Sousa. Adeilson Sales será o reserva.

Arbitragem

Breve relato das 
torcidas organizadas

Torcida organizada é a denominação dada a uma asso-
ciação de torcedores de um determinado clube esportivo no 
Brasil. A maioria das torcidas brasileiras são uniformizadas, ou 
seja, seus membros usam roupas com a marca da própria tor-
cida. No Brasil, o precursor das torcidas organizadas foi o São 
Paulo Futebol Clube. Criada em 1939 na Mooca pelo cardeal 
são-paulino Manoel Raymundo Paes de Almeida com o nome 
de Grêmio São-Paulino, a TUSP — Torcida Uniformizada do São 
Paulo — foi a primeira torcida uniformizada do Brasil. A torcida 
era conhecida por ser muito enfática e por fazer comemora-
ções com recursos próprios. Ela esteve presente, por exemplo, 
na Inauguração do Estádio do Pacaembu em 1940. No Sport 
Club Internacional, Vicente Rao, em 1940 criou a primeira torci-
da organizada do Rio Grande do Sul, hoje, Camisa 12.

Contudo, as torcidas organizadas no modelo que temos 
hoje são mais recentes. Datam do final de 1960, sendo que, no 
Rio de Janeiro, a mais antiga é a Torcida Organizada do Vas-
co(TOV), do Vasco, nascida em 1944 (talvez a mais antiga do 
país), e em São Paulo, a mais antiga é a Torcida Jovem Amor 
Maior, da Ponte Preta, de Campinas, SP, que é de março de 
1969 . Outras possíveis torcidas que evidenciam sua história 
semelhante a Torcida Jovem da Ponte Preta, são Torcida 
Ponterror, também filiada à Ponte Preta, Fúria Independente 
e Guerreiros da Tribo essas últimas filiadas ao Guarani de 
Campinas-SP. Normalmente, as associações dos torcedores 
organizados adotam um mascote próprio e é a partir daí que 
ele irá desenvolver diversos produtos com a marca da torcida.

Alguns dos clubes esportivos repassam ingressos às 
suas respectivas torcidas uniformizadas, para que acompanhe 
os eventos e façam o uso dos ingressos para conseguir lucra-
tividade, isto é, vendem as entradas para outros torcedores 
com um preço maior. Durante os jogos, as torcidas organiza-
das utilizam diversos tipos de materiais, entre eles; bandeiras 
de grande porte, bandeirões, faixas com o nome da torcida e 
fogos de artifício. 

A torcida do Treze ficará 
na arquibancada principal, 
enquanto a da Raposa na 
arquibancada geral. No outro 
clássico (segundo jogo), os 
torcedores inverterão os lo-
cais. Assim, todos acreditam 
que a paz reine no estádio.

Torcedores II

O Botauto das Antigas, que deveria ocorrer na preliminar 
de Botafogo x Auto Esporte, não mais ocorrerá neste 
final de semana. A partida, que a cada ano vem se tor-
nando tradição, ocorrerá apenas no segundo jogo (jogo 
de volta). Os organizadores queriam que o Botauto das 
Antigas ocorresse no domingo, porém, devido a antecipa-
ção da partida para amanhã, acharam melhor não realizar 
o amistoso entre os ex-jogadores de ambos os clubes.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Os órgãos de segurança 
definiram ontem o esque-
ma para evitar confrontos 
entre os torcedores do 
Treze e do Campinense, 
no próximo domingo, no 
Estádio Amigão, a partir 
das 16 horas.

Torcedores

Sem Botauto das antigas

A partir de hoje te-
remos o mais importante 
evento teste a ser realizado 
no Brasil até o momento. 
É a 20ª Copa do Mundo de 
Saltos Ornamentais, válido 
como pré-olímpico para a 
Rio 2016. Serão distribuídas 
um total de  92 vagas olím-
picas, nas 8 provas que com-
põem a modalidade. Mais 
de 230 atletas de 47 países 
participarão.

Até o momento, apenas 
os 12 melhores do mundial 
em cada prova e alguns cam-
peões continentais obtive-
ram classificação. A competi-
ção será no parque aquático 
Maria Lenk, mesmo local das 
provas da Olimpíada.

A Copa do Mundo de Sal-
tos Ornamentais segue até o 
dia 24 de fevereiro. Além de 
evento-teste para as Olim-
píadas, a competição serve 
de reinauguração do Parque 
Aquático Maria Lenk. 

O Brasil, por ser sede, 
tem vaga garantida na Olim-
píada nas 4 provas de duplas 
sincronizadas: plataforma 
feminina e masculina e tram-

polim feminino e masculino. 
Mas para as provas indivi-
duais de plataforma e tram-
polim, não temos nenhum 
classificado até o momento. A 
única chance é neste evento.

Em agosto de 2015, 
após o mundial de Despor-
tos Aquáticos, César Castro ( 
foto), atleta do trampolim 3 
metros,  chegou a comemo-
rar a vaga para a Rio 2016,  
mesmo não ficando entre os 
12 melhores. Ele foi o 14º. 
Isso porque herdaria a vaga 
de outros atletas garantidos. 
Mas a Federação Internacio-
nal de Natação não entendeu 
assim e agora César precisa-
rá ficar entre os 18 melhores, 
o que representa passar para 
a semifinal. Por ser o atleta 
brasileiro mais regular nos 
últimos anos, deve conseguir 
sem maiores dificuldades.

Também no trampolim 
3 metros compete Ian Matos. 
Na plataforma, o Brasil será 
representado pelo experien-
te Hugo Parisi e por Isaac 
Souza. No feminino as maio-
res chances de vaga olímpica 
são depositadas nas atletas 
da plataforma, Ingrid Olivei-
ra ( foto) e Giovanna Pedro-
so. No trampolim, competem 
a experiente Juliana Veloso, 

além de Luana Lira e Tammy 
Galera.

Nas provas de saltos sin-
cronizados  (nessas o Brasil 
já tem vaga olímpica), o Bra-
sil compete com Juliana e 
Tammy no trampolim, Ingrid 
e Giovanna na plataforma, Cé-
sar e Ian no trampolim e Hugo 
e Jackson na plataforma.

Muita atenção para a 
prova de plataforma sincro-
nizada feminina. Ingrid e 
Giovana conseguiram no Pan 
de Toronto uma medalha de 
prata histórica superando as 
mexicanas medalhistas olím-
picas Paola Espinosa e Ale-
jandra Orosco.

Domínio chinês
A equipe chinesa, que 

domina amplamente o es-
porte neste século, será a 
grande atração desta Copa 
do Mundo no Rio. Em Lon-
dres 2012, os chineses leva-
ram seis das oito medalhas 
de ouro. No Mundial de Ka-
zan, em outubro do ano pas-
sado, eles ficaram com 10 
dos 13 ouros em disputa.

Um dos poucos saltado-
res a quebrar o domínio da 
China anunciou sua aposen-
tadoria precocemente, aos 27 
anos:  o australiano Matthew 

Mitcham. Em Pequim 2008, 
ele foi campeão olímpico na 
plataforma de 10m com um 
salto que obteve a nota mais 
alta da história.

A saltadora mais bem-
sucedida em Jogos Olímpi-
cos, Guo Jingjing, ganhou 
seis medalhas (quatro de 
ouro) entre 2000 e 2008 e 
está aposentada. No entanto, 
a segunda maior vencedo-
ra olímpica estará no Maria 
Lenk: Wu Minxia, 30 anos, 
que ganhou duas de suas 
quatro medalhas olímpicas 
de ouro em parceria com Guo 
no trampolim sincronizado 
3m. Ela chegou a anunciar a 
aposentadoria após Londres 
2012, mas mudou de ideia e, 
em 2015, ganhou seu oitavo 
título mundial. “Meu sonho 
é manter a forma para saltar 
nos Jogos Olímpicos do Rio. 
O Mundial me deixou mais 
perto dele”, declarou a chi-
nesa.

O evento-teste para as 
Olimpíadas e Paralimpíadas 
tem como principal objetivo 
testar a instalação que será 
utilizada nos Jogos e, ao mes-
mo tempo, avaliar diversas 
operações de logística indis-
pensáveis para o sucesso da 
competição. 

O Parque Maria Lenk está pronto para a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais que será disputado de hoje até o próximo dia 24

Fabiana Murer conquista prata na Suécia
A paulista Fabiana Mu-

rer conquistou, nessa quar-
ta-feira, a medalha de prata 
na etapa de Estocolmo da 
IAAF World Indoor Tour, 
disputada na Globe Arena, 
na Suécia. A brasileira, vi-
ce-campeã mundial do sal-
to com vara, obteve seu me-
lhor resultado do ano em 
pista coberta, com a marca 
de 4,71m.

A campeã foi a grega 
Nikoleta Kiriakopoulou, com 
4,81m, recorde pessoal in-
door, enquanto a suíça Ni-
cole Büchler terminou com 
a medalha de bronze, com 
4,59m.

Fabiana, atleta da 
BM&FBovespa e contem-
plada com a Bolsa Pódio do 
Governo Federal, participa, 
no próximo domingo, do All 
Star Perche, em Clermont-
Ferrand, na França. Na Sué-
cia, ela ainda tentou passar 

SALTO COM VARA

uma vez 4,81m, sem suces-
so, e depois foi direto para 
4,86m para tentar a vitória, 
mas falhou nas duas tentati-
vas a que teve direito.

Já Nikoleta Kiriakopou-
lou, campeã da Liga Dia-
mante 2015, depois que as-
segurou a medalha de ouro 
na competição, resolveu 

saltar 4,91m, mas não con-
seguiu ultrapassar o sarrafo 
nas três oportunidades que 
teve. No salto com vara mas-
culino, que não faz parte da 
IAAF World Indoor Tour, Au-
gusto Dutra foi o campeão, 
com a marca de 5,51m, su-
perada na primeira tentati-
va. O norueguês Per Magne 

Florvaag ficou em segundo 
lugar, com 5,41m, seguido 
do britânico Gregor Ma-
cLean, com 5,21m.

Augusto, também atle-
ta da BM&FBovespa e con-
templado com a Bolsa Pó-
dio, obteve a melhor marca 
pessoal indoor. Ele ainda 
tentou superar 5,61m, mas 
falhou nas três oportunida-
des a que teve direito.

Os dois atletas brasilei-
ros treinam e competem na 
Europa como preparação 
para o Campeonato Mun-
dial Indoor, que será dispu-
tado de 18 a 20 de março, 
em Portland, nos Estados 
Unidos. A preparação conta 
com recursos do Plano Bra-
sil Medalha do Governo Fe-
deral, repassados pela Caixa 
Econômica Federal - Caixa 
-, patrocinadora master da 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

A brasileira conseguiu a marca  de 4,71m no World Indoor Tour

FOTOS: COB/Divulgação



Melhor início desde o ano de 47
CORINTHIANS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2016

Cinco jogos sem perder 
e aproveitamento de 
100% na temporada

Curtas

Técnico destaca o 
futebol de Grafite

Time chinês mostra 
os quatro reforços

Flamengo acerta
dívida com Gaúcho

The Strongest faz 
história em S. Paulo

RONALDINHO PEDE R$ 34 MI PARA JOGAR NA PREMIER LEAGUE

Após a vitória de 2 a 0 na noite da 
última quarta-feira diante do Confiança-SE, 
pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz voltou 
sua atenção ao Campeonato Pernambucano. 
O técnico Marcelo Martelotte destacou a 
atuação do atacante Grafite, responsável por 
um dos gols do time. No domingo, a equipe 
enfrenta o Sport,  na Ilha do Retiro. 

O Jiangsu Suning apresentou 
quatro novos reforços ontem. Entre eles, 
três brasileiros: Ramires, Alex Teixeira e Jô. 
Além deles, o australiano Trent Sainsbury 
também participou do evento. Alex Teixeira 
falou sobre o novo desafio. "Fiquei muito 
feliz com o investimento que o presidente 
fez  e temos que  ganhar títulos”.

Uma história curiosa marcou a 
surpreendente vitória por 1 a 0 do The 
Strongest sobre o São Paulo, no Pacaembu, 
na última quarta-feira, pela Libertadores. 
O triunfo veio graças a uma jogada bem 
ensaiada pelo treinador Mauricio Soria, que 
assumiu há apenas 10 dias. No entanto, 
a movimentação que culminou no gol de 
Alonso, após passe do meia Chumacero, na 
verdade foi criada pelo técnico antigo.

Quase seis meses após rescindir com o Fluminense ainda durante o Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho segue 
sem clube. No entanto, segundo o “The Sun”, ele poderia atuar na Premier League. No entanto, parece que a pedida 
salarial do jogador, em torno de seis milhões de libras anuais (cerca de R$ 34,3 milhões), teria freado o interesse 

do Newcastle. Conforme a publicação, o agente do brasileiro no Reino Unido, Barry O'Connor, disse que a pedida salarial do 
jogador pode ter barrado as investidas do time inglês. “Pedir para qualquer clube pagar essa quantia ao jogador de 36 anos, 
não importa qual seja seu 'pedigree', é uma proposta muito alta. Ele quer uma grande oportunidade, e enxerga a Inglaterra 
como o local ideal para encerrar sua carreira” disse O'Connor.

Quase quatro anos após deixar o 
Flamengo, Ronaldinho Gaúcho aceitou a 
proposta do clube e fechou acordo para 
encerrar a ação judicial na qual cobrava 
em torno de R$ 40 milhões por salários 
atrasados, danos morais, entre outros. A 
decisão foi publicada no Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, do Rio de Janeiro. O 
valor que será pago pelo Rubro-Negro é de 
R$ 17 milhões.

Aguirre não poupa
elogios a jogadores

O técnico Diego Aguirre não 
poupou elogios para a estreia do Atlético-
MG na Copa Libertadores. Em entrevista 
após a vitória por 2 a 1 sobre o Melgar 
(PER), no Estádio Monumental de Unsa, 
o treinador valorizou a atitude e a 
superação do elenco diante de altitude 
de cerca de 2,3 mil metros em Arequipa: 
“A verdade é que é muito importante 
começar assim a Libertadores. O time 
lutou muito, em um jogo com muitas 
dificuldades. Os jogadores fizeram 
um esforço acima do normal. Além 
da altitude, que já incomoda, teve a 
intensidade, os jogadores correram 
muito. Mas tiveram muita atitude e, nos 
momentos certos, apareceu a qualidade 
deles. Libertadores você tem de sofrer 
e ir preparando para o que vem pela 
frente. Foi a estreia ideal”. Aguirre 
afirmou que a "entrega" é fundamental 
em partidas da Copa Libertadores, e 
tornou a vitória do Galo justa.

São cinco jogos oficiais 
e uma temporada toda pela 
frente com a necessidade de 
evoluir. Mas o aproveitamen-
to do Corinthians em campo 
traz enorme alívio a seus tor-
cedores e um sabor histórico 
no princípio de 2016. 

Com a vitória por 1 a 0 
conquistada sobre o Cobre-
sal-CHI na noite dessa quar-
ta-feira, o elenco corintiano 
abriu bem a Copa Liberta-
dores e manteve o aprovei-
tamento de 100% nos jogos 
oficiais. É um índice que não 
ocorre desde 1947 e alivia as 
preocupações pela baixa de 
seis titulares do grupo cam-
peão brasileiro em novembro. 

No Chile, o aproveita-
mento perfeito de 2016 se 
manteve graças a Escalona, 
que marcou contra as pró-
prias redes depois de jogada 
construída por Lucca pela 
ponta direita. O lance com 
uma pitada de sorte nos 
acréscimos valeu vitória em 
um jogo que se encaminhava 
para empate sem gols. O Co-
rinthians mostrou dificulda-
des no gramado duro em El 
Salvador, mas foi premiado 
por lutar pela vitória até o 
fim. 

Tite, que no domingo 
havia alertado o Corinthians 
“contra a soberba” na Li-
bertadores, desta vez falou 
novamente em “processo de 
construção”. Em sua entre-

vista pós-jogo, reconheceu as 
dificuldades para produzir 
no Estádio El Cobre na equi-
pe que ainda está em aberto. 
Ele manteve remanescentes 
de 2015 entre os titulares, 
mas viu a equipe melhorar 
com as entradas de Giovanni 
Augusto e André no segundo 
tempo. Acirrar a competitivi-
dade entre seus atletas é uma 
das prioridades do treinador 
nesse momento. Por enquan-
to, consegue resultados as-
sim mesmo com oscilações. 

Se contabilizados ape-
nas jogos oficiais (Paulista, 
Libertadores, Brasileiro e 
Rio São-Paulo), o início com 
100% de aproveitamento em 
cinco jogos é algo que não 
ocorria desde 1947 no Par-
que São Jorge. Naquele ano, 
dirigido por Armando Del 
Debbio, foram vitórias con-
quistadas contra Jabaquara 
(8 a 0), Santos (3 a 2), Ypiran-
ga (3 a 2), Portuguesa Santis-
ta (1 a 0) e Comercial (5 a 0). 
O elenco tinha jogadores his-
tóricos como Domingos da 
Guia, Cláudio e Baltazar.

O novo desafio para Tite 
e seus jogadores está lan-
çado: no próximo domingo, 
uma vitória fora de casa con-
tra a Ferroviária faria o atual 
Corinthians superar aquele 
de 1947, que caiu no sexto 
jogo do ano para o Palmei-
ras. Antes do confronto em 
Araraquara, porém, o elenco 
corintiano seguiu viagens 
durante todo o dia de ontem 
com chegada prevista para a  
madrugada desta sexta.

Fred está confirmado contra o Flamengo
Sem atuar diante do 

Cruzeiro por conta da sus-
pensão de cinco jogos na 
Primeira Liga, Fred já pensa 
no clássico deste domingo, 
contra o Flamengo, no Mané 
Garrincha. Ele viajou com o 
elenco para Belo Horizonte 
e acabou desembarcando 
antes do restante do grupo 
ontem, no Santos Dumont. 
O artilheiro pediu para que 
a torcida tricolor de Brasí-
lia compareça em grande 
número e destacou a riva-
lidade entre Fluminense e 
Flamengo: “ É para o nosso 
torcedor lotar lá também e 
fazer de tudo para ganhar 
o clássico. Toda essa rivali-
dade, e com o rival que é o 
Flamengo, faz uma vitória 
em um clássico desse dá 
ainda mais moral para uma 
sequência boa. Temos dois 
clássicos pela frente e nos-
sa situação no campeonato 
necessita de vitória”.

Quando perguntado 
sobre marcar um gol no 
clássico, Fred respondeu: 
“Tomara. Vou fazer de tudo. 
Não é fácil, admiro muito o 
trabalho que os defenso-
res do Flamengo fazem. A 
gente vem acompanhan-

FLUMINENSE

do e sabe a história deles. 
Mas vou fazer de tudo para 
sair vitorioso” completou 
o camisa 9. O Fluminense 

ocupa a quarta colocação 
do Grupo A, com sete pon-
tos conquistados em qua-
tro jogos. Enquanto isso, o 

Flamengo se encontra no 
segundo lugar do Grupo B, 
com os mesmos sete pon-
tos que o rival.

Fred disse que vai fazer de tudo para marcar gol no clássico que será domingo no Mané Garrincha

A derrota na estreia da 
fase de grupos da Libertado-
res mexeu com o São Paulo. 
Depois do 1 a 0 sofrido para o 
The Strongest, no Pacaembu, 
na última quarta-feira, o dis-
curso do elenco e da comis-
são técnica passou a ser de 
preocupação com o futuro na 
competição continental.

Na entrevista coletiva, o 
técnico Edgardo Bauza admi-
tiu que o resultado “complica 
muito a classificação”. “Per-
demos três pontos impor-
tantíssimos, mas seguiremos 
lutando”, afirmou.

O clima de apreensão se 
repetiu tanto na entrevista 

de Alan Kardec quanto na 
de Lugano, que nem sequer 
participou da partida – ainda 
aprimora a forma física. “Va-
mos buscar esses três pon-
tos fora de casa a qualquer 
custo. Sabemos que perder 
pontos na Argentina dificul-
tará nossa vida, mas temos 
qualidade para buscar essa 
vitória”, afirmou o atacante.

“Perder em casa contra 
um rival direto que é do úni-
co lugar do mundo onde você 
não joga bola normal (La Paz, 
na Bolívia), é complicado. 
Mas a gente tem condições 
de buscar esses três pontos”, 
lamentou Lugano.

Derrota causa grande
preocupação no elenco

SÃO PAULO

Contra o Cobresal, o Corinthians não jogou bem , mas contou com a sorte no final da partida quando um gol contra lhe deu a vitória

FOTOS: Reprodução
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Má campanha na Copa do 
Nordeste já preocupa e  
time pode ter mudanças

Sinal amarelo no Botafogo
DERROTAS SEGUIDAS

Uma derrota que não es-
tava nos planos da comissão 
técnica, e uma atuação que 
deixou a torcida bastante re-
voltada. Foi assim a segunda 
participação do Botafogo na 
Copa Nordeste deste ano, 
lembrando o ano passado, 
quando o clube terminou em 
último lugar dos 20 clubes 
que participaram da com-
petição. Com duas derrotas 
seguidas, 2 x 1 para o Sport 
e 2 x 0 para o River, o clube 
da Maravilha do Contorno 
praticamente não tem mais 
chances de classificação à 
próxima fase da competição, 
e corre até o risco de ter, ou-
tra vez, a pior campanha en-
tre os participantes.

Ontem, treino apenas 
para os jogadores que não 
participaram da partida con-
tra o River. Os jogadores que 
foram para Teresina só che-
garam a João Pessoa nas pri-
meiras horas da madrugada 
de hoje. Como o clube já tem 
amanhã um clássico diante 
do Auto Esporte, às 18 ho-
ras, no Almeidão, válido pela 
quinta rodada do Campeo-
nato Paraibano, os jogadores 
farão apenas uma atividade 
leve hoje. A palavra de or-
dem é descansar bastante o 
elenco, cansado com a longa 
viagem até o Piuaí.

O técnico Itamar Schulle 
não falou nada em relação ao 
Botauto, mas tudo indica que 
ele fará mudanças na equipe, 
porque mostrou muita insa-
tisfação com o rendimento 

de alguns jogadores no jogo 
contra o River. Atletas como 
Janeudo, e os laterais Ângelo 
e Zeca, não estão tendo um 
bom desempenho, e a torci-
da já começa a pegar no pé 
destes jogadores. No ataque, 
Muller está perdendo mui-
tas oportunidades, e a bola 
não está chegando no ataque 
como deveria, por falta de 
criatividade no meio campo.

Dos atletas que ficaram 
em João Pessoa, em trata-
mento médico, devem reapa-
recer contra o Auto Esporte 
o lateral direito Gustavo e o 
volante Val, que já estão re-
cuperados.

Com quatro jogos dis-
putados no Paraibano, o Bo-
tafogo só venceu duas, e em-
patou duas. Mesmo assim, 
o time é o líder do Grupo B, 
com 8 pontos. Se vencer o 
Auto Esporte amanhã, o clu-
be dará um enorme passo 
para a classificação à próxi-
ma fase da competição.

Em caso de derrota, a 
crise pode estourar de vez 
na Maravilha do Contorno. 
Já se fala nos bastidores, que 
alguns atletas, que vivem 
constantemente no Departa-
mento Médico, podem deixar 
o clube, a qualquer momen-
to. Já há uma insatisfação do 
próprio técnico com estes 
jogadores. Itamar também 
já não agrada a parte da tor-
cida. Um resultado negativo 
amanhã pode sobrar para 
ele também, que ainda não 
conseguiu dar um padrão de 
jogo a equipe, e se quer defi-
nir  qual é a real equipe titu-
lar do Botafogo, já que o time 
muda a cada partida. Depois de dois jogos na Copa do Nordeste quando perdeu para Sport e River, os jogadores do Bota voltam a encarar o Paraibano

A Confederação Brasileira de 
Futebol aprovou algumas altera-
ções na tabela de jogos da quarta 
rodada da Copa do Nordeste. Os 
confrontos Coruripe x Estanciano, 
no dia 1o de março, e Imperatriz x 
ABC, no dia 3, passaram das 19h15 
para as 19h.

No dia 2 de março, os jogos 
Salgueiro x Campinense e Améri-
ca-RN x CRB serão disputados às 
19h30, 15 minutos mais tarde do 
que havia sido marcado anterior-
mente. A partida entre Sport Reci-
fe e River passou do dia 1o de mar-
ço para o dia 3 de março, às 19h. O 
confronto entre Ceará e Sampaio 
Corrêa será disputado às 21h30 do 
dia 1o de março.

Todas estas solicitações foram 

feitas pelo Esporte Interativo, para 
atender à grade de programação 
da emissora.

Ainda pela quarta rodada, a 
Juazeirense solicitou a mudança 
da partida contra o Santa Cruz 
para o Estádio Pedro Amorim, em 
Senhor do Bonfim. Isso porque o 
Estádio Adauto Moraes passará 
por obras.

Comitê de Reformas
A Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) instaurou, ontem, o 
seu Comitê de Reformas, na busca 
por aprimorar suas práticas cor-
porativas e fortalecer os conceitos 
de modernidade, transparência e 
ética dentro dos mecanismos que 
movimentam o esporte mais po-

pular do Brasil. Composto por 17 
membros, o grupo conta com re-
presentantes de diversos setores 
ligados ao mundo do futebol.

Inspirado no formato adota-
do pela Fifa para revisão de seus 
processos, o Comitê de Refor-
mas é uma iniciativa inédita na 
América do Sul e adotará os mais 
modernos conceitos na busca de 
soluções para a gestão do fute-
bol brasileiro. Entre os temas que 
estarão sob a sua atuação, estão 
a reforma do Estatuto da CBF, a 
implementação do Código de 
Ética e do Comitê Disciplinar do 
Futebol Brasileiro, licenciamento 
de clubes, calendário, responsabi-
lidade social, futebol feminino e 
categorias de base.

CBF muda horário do jogo Salgueiro x Campinense na 4a rodada
ALTERAÇÕES

O Sport, que venceu o Fortaleza, joga com o River no dia 3 de março

Média de público do Estadual supera até o Brasileiro da Série D
 O Campeonato Paraibano, 

de acordo com o levantamento 
do site estatístico srgool, come-
çou com taxa de ocupação de 
estádio de 30,8%. Em 19 jogos 
foram utilizados sete palcos 
(Amigão, Marizão, Almeidão, 
José Cavalcanti, Ivan Tomaz, 
Perpetão e Presidente Vargas). 
Com seis jogos, o Almeidão é o 
mais utilizado pelos clubes do 
Estado.

Ainda nas arquibancadas, 
mas na média de público, o Es-
tadual da Paraíba ostenta a mar-
ca de 3.323 pagantes - desem-
penho superior ao apresentado 

na temporada passada - e públi-
co total de 63.145 apaixonados. 
O Paraibano 2015 foi encerrado 
com média de 3.173 fãs.

A média atual do Estadual 
2016, aliás, supera até a mar-
ca da Série D do Brasileirão. A 
edição 2015 da última divisão 
nacional foi encerrada com mé-
dia de 2.662 pagantes. Em 190 
jogos, o público total chegou a 
495.210 torcedores.

A partida do Estadual Pa-
raibano entre Botafogo e Santa 
Cruz foi aquela que registrou 
o maior público (10.781) em 
2016. Como o Belo disputou 

apenas um duelo em casa, o clu-
be lidera o ranking de público. A 
vice-liderança é do Campinen-
se (5.880) seguido pelo Sousa 
(3.904).

A boa notícia é que apenas 
dois dos dez clubes não têm 
média superior a mil pagantes. 
O lanterna Atlético Cajazeiren-
se realizou um jogo em casa e 
arrastou 609 testemunhas. Já 
o Treze é a grande decepção 
com média de apenas 952 ga-
tos pingados. O menor público 
do Estadual, porém, é do Santa 
Cruz ante o Atlético Cajazeiren-
se (42).

ESTÁDIOS COM OCUPAÇÃO SUPERIOR A 30%

A torcida do Botafogo propiciou o melhor público da competição na segunda rodada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PEIXE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 18 de Fevereiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 02 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ELETRICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 18 de Fevereiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
 

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:00 horas do dia 02 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-
1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 18 de Fevereiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00007/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de trator para preparo do solo para 
plantio de lavouras de pequenos agricultores do município de Condado. Data e Local: 02 de Março 
de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - 
Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Fevereiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
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 03 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de construção diversos, destinados a Secretaria 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, 18 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
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 03 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de plantas 
e mudas naturais destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento 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, 18 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  TEREZINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 10:30 horas do dia 03 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de motocicletas 
para ficar a disposição das diversas secretarias do Município de Santa Terezinha/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha-PB, 17  de fevereiro de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  TEREZINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 13:30 horas do dia 03 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
para os Programas de Assistência Farmacêutica Básica, Programa de Hipertensão, Diabetes e 
Programa de Saúde Mental para Distribuição Gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, no Município 
de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha-PB, 17  de fevereiro de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  TEREZINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 15:30 horas do dia 03 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico 
Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Terezinha/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha-PB, 17  de fevereiro de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nunes, nº. 11 - Centro - Santa Terezinha/PB, às 14:00 horas do dia 10 de março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços 00002/2016, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e ma-
nutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme Planilha Orçamentária, 
especificações técnicas, projetos e anexos do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Santa Terezinha/PB, 17 de fevereiro de 2016.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 02 
de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-
1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 18 de Fevereiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:00 horas do dia 02 
de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 18 de Fevereiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde. 
Tendo como vencedor:

EMPRESA: RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME
VALOR GLOBAL R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).

Olho D´agua – PB, 15 de Fevereiro de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 07 de Março 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação 
mensal de veículos destinados a diversas secretarias do Município de Marizopolis. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
pmmarizopolis@bol.com.br

Marizopolis - PB, 18 de Fevereiro de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 15:30 horas do dia 07 de Março 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação 
mensal de veículos destinados a diversas secretarias do Município de Marizopolis. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
pmmarizopolis@bol.com.br

Marizopolis - PB, 18 de Fevereiro de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

LAVA JATO BORGES LTDA- ME, CNPJ: 13.707.521/0001-25, torna público que requereu a SE-
MAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Renovação da Licença 
de Operação para serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, situado 
à Av. Oceano Pacífico, 928, Intermares – Cabedelo/PB.

EDIFICAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – CNPJ Nº 20.067.287/0001-84, torna público 
que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação nº 024/2016, para 
Construção de residencial multifamiliar – 08 (oito) unidades, situado na Rua Luciano Leal Wander-
ley, Setor 54, Quadra 190, Lote 0431 – Bairro: Valentina Figueiredo Município: João Pessoa – PB.

LIDER COLCHÕES COMÉRCIO ME – CNPJ Nº 20.267.075/0001-40, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 053/2016, para Comércio varejista 
de artigos de colchoaria, situado na Rua Santo Elias, nº 306, Loja B – Centro João Pessoa – PB.

JOSE DE ARIMATEIA H. DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 587.739.084-87 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 113/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PU-
BLICIDADE VOLANTE, VEICULOS FORD/ F-400, PLACA KLD-8501 Na(o) – EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA Município: - UF: PB. Processo: 2015-008027/TEC/LO-1309.

IVANEIDE FAUTINO MENDES – CNPJ/CPF Nº 18.578.123/0001-70 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 103/2016 
em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: DANCETERIA Na(o) 
-  RUA PROJETADA, Nº 60 – CENTRO Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2015-006141/
TEC/LO-0711.

A decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 
autorizar que pessoas con-
denadas em segunda instân-
cia comecem a cumprir pena 
antes que se esgotem todas 
as possibilidades de recursos 
“representa um retrocesso e 
um desastre humanitário”, 
na opinião da Associação 
Brasileira dos Advogados 
Criminalistas. Em nota, o 
presidente da entidade, Luiz 
Flávio Borges D’Urso, diz que 
a decisão da Suprema Cor-
te é equivocada. “Revela-se, 
repito, um desastre humani-

tário, pois se está suprimin-
do garantias constitucionais 
do cidadão, no tocante a sua 
defesa, agravada pelo fato 
de nosso sistema prisio-
nal brasileiro encontrar-se 
falido. Enquanto o mundo 
busca caminhos para punir 
sem encarcerar, essa decisão 
privilegia o encarceramen-
to antecipado, na contramão 
da evolução do direito penal 
mundial”, diz a nota.

Para o advogado, o STF 
tem o dever de garantir os 
preceitos da Constituição 
Federal e, com esta decisão, 
há a negação do princípio 
da presunção de inocência. 
“Nosso sistema penal está 

sedimentado em garantias 
individuais que visam equi-
librar a relação entre o Es-
tado todo poderoso e o ci-
dadão, na busca de Justiça. 
Esse sistema garantidor está 
construído em nossa Cons-
tituição Federal, que precisa 
ser observada e respeitada, 
antes de tudo e de todos”, ar-
gumenta.

Borges D’Urso argumen-
ta que, além de não acabar 
com a impunidade, negar o 
princípio da presunção de 
inocência pode “abrir a por-
ta para o erro judiciário [..] e 
patrocinar injustiças”. “Nos-
sa justiça é realizada por 
homens e os homens são fa-

líveis, assim, também nossa 
justiça é falível, cabendo-nos 
a todos, lutar para que tenha-
mos um sistema de garan-
tias, a diminuir a falibilidade 
dessa justiça humana”, diz.

Por 7 votos a 4, na última 
quarta-feira que os condena-
dos em segunda instância 
devem começar a cumprir 
pena antes do trânsito em 
julgado do processo, ou seja, 
sem que ele esteja concluído. 
Assim, um condenado pode-
rá iniciar o cumprimento da 
pena se a Justiça de segunda 
instância rejeitar o recur-
so de apelação e mantiver 
a condenação definida pela 
primeira instância.

Entidade diz que medida do STF é “desastre humanitário”

Prisão em 2a instância
Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Para a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) permitir 
a prisão do réu após a condenação 
em segundo grau é de “extrema re-
levância para a sociedade e marca 
um avanço no processo penal brasi-
leiro, uma vez que recursos por ve-
zes protelatórios não terão mais o 
condão de fomentar a impunidade 
criminal”. Em nota, a Ajufe diz ainda 
que a medida valoriza a decisão dos 
magistrados de primeiro e segundo 
graus, que efetivamente participam 
da instrução probatória criminal, 
fase de coleta de provas do processo.

Já o presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
João Ricardo Costa, se posicionou 
favorável à decisão do Supremo ao 
dizer que a prisão após segunda 

instância é positiva por trazer mais 
agilidade à execução de condena-
ções penais. No entanto opinou 
que amudança deveria ter sido feita 
a partir de uma reforma legislativa. 
“Defendemos a PEC 15/2011, que 
está parada [no Congresso Nacio-
nal], que reduz os graus recursais à 
primeira e segunda instâncias e tor-
na a terceira e quarta instâncias em 
esferas de reapreciação dos proces-
sos”, explicou Costa, em entrevista 
à Agência Brasil. Na prática, a mu-
dança via legislação traria o mesmo 
resultado da decisão do STF.

O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e o Colégio 
de Presidentes Seccionais da entida-
de também divulgaram nota dizen-
do que “respeitam a decisão do STF, 

mas entendem que a execução pro-
visória da pena é preocupante em 
razão do postulado constitucional e 
da natureza da decisão executada, 
uma vez que, eventualmente refor-
mada, produzirá danos irreparáveis 
na vida das pessoas que forem en-
carceradas injustamente”.

Para a entidade, é preciso con-
siderar o alto índice de reforma 
de decisões de segundo grau pelo 
Superior Tribunal de Justiça e pelo 
próprio STF. “Nesse cenário, o con-
trole jurisdicional das cortes supe-
riores mostra-se absolutamente ne-
cessário à garantia da liberdade, da 
igualdade da persecução criminal e 
do equilíbrio do sistema punitivo, 
ao que a Ordem permanecerá aten-
ta e atuante”, diz a nota.

Ajufe vê avanço no processo penal brasileiro

O calendário da 
Rota Cultural Cami-
nhos do Frio foi apre-
sentado nessa quinta-
feira (18) durante uma 
reunião do Fórum de 
Turismo do Brejo Pa-
raibano, na sede da 
Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), em 
João Pessoa. O princi-
pal evento turístico da 
região do Brejo parai-
bano tem início no dia 
4 de julho, na cidade 
de Areia, e termina em 
4 de setembro, em Ala-
goa Nova. 

Novos municípios
Na sua 11ª edição 

o evento passará a 
contar com dois novos 
municípios (Matinhas e 
Remígio), totalizando 
nove cidades (Areia, 
Pilões, Solânea, Serra-
ria, Bananeiras, Ala-
goa Grande e Alagoa 
Nova). Na reunião es-
tiveram presentes re-
presentantes das pre-
feituras, do fórum, da 
PBTur e de empresas 
de receptivos e guias 
de turismo da capital. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, desta-
cou o profissionalismo 
dos organizadores do 
Rota Cultural. “Que-
ro parabenizá-los pela 
iniciativa de apresen-
tar o calendário com 
meses de antecedên-
cia, pois desta forma 
os empresários que co-
mercializam o produto 
tem maior facilidade 
de vendê-los aos tu-
ristas”, destacou Ruth 
Avelino.

Nova reunião 
 Ficou definido que 

o Fórum de Turismo 
do Brejo paraibano vai 
realizar na próxima se-
mana, na cidade de Ma-
tinhas, uma assembleia 
com seus integrantes 
para definir as atrações 
de cada cidade. Tam-
bém está sendo discu-
tida a possibilidade de 
se fazer o lançamento 
da programação para a 
imprensa de João Pes-
soa e Natal. Ruth Aveli-
no disse que ainda são 
propostas, mas que es-
tão sendo analisadas. 

Areia abre a Rota 
Cultural em julho

CAMINHOS DO FRIO



CPF/CNPJ....: 027562524-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.211,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008205
Responsavel.: ANELEH CORRETORA DE SEGUROS 
DE VIDA
CPF/CNPJ....: 003543661/0001-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.145,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009238
Responsavel.: LUCIA HELENA PAULINO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 504542694-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.533,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008344
Responsavel.: MARCELEUSE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 798650034-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.640,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008425
Responsavel.: LUIZ FELIPE MENDES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 096252884-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.246,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008218
Responsavel.: JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA
CPF/CNPJ....: 569606704-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.418,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009316
Responsavel.: JOCE CLEISON PEREIRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 910453714-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.614,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008359
Responsavel.: LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 204092814-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.685,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009273
Responsavel.: JOSE CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 343128544-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.631,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008286
Responsavel.: BETANIA SIMOES MARQUES
CPF/CNPJ....: 326511631-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.535,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008130
Responsavel.: CLAUDIA CAROLINA RODRIGUES 
DE CARVA
CPF/CNPJ....: 721442897-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.099,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008404
Responsavel.: UBERLANDIA ISLANDIA BARBOSA 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 045152884-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.219,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009209
Responsavel.: DAMIANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 080515564-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.237,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008031
Responsavel.: COMUNIDADE TERAPEUTICA AMI-
GOS EM MU
CPF/CNPJ....: 010487224/0001-23
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.209,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009135
Responsavel.: CRISTIANO DOS SANTOS ROMAO
CPF/CNPJ....: 705077664-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.770,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008409
Responsavel.: FABRICIO MELO BRITO
CPF/CNPJ....: 018692477/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.558,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009197
Responsavel.: GILMAR FERREIRA DAMASO
CPF/CNPJ....: 006380396-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.235,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009307
Responsavel.: FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO 
SOAR
CPF/CNPJ....: 033679924-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.142,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009231
Responsavel.: ERASMO GALDINO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 703644234-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.620,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009195
Responsavel.: SOUZA IRMAOS REPRESENTACOES 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 002217104/0001-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.447,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009272
Responsavel.: M D REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 004173321/0001-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.821,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009277
Responsavel.: RUTH ROCHELLY DANTAS DE MACENA
CPF/CNPJ....: 056046224-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.237,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008011
Responsavel.: LANNAH SILVA BARRETO
CPF/CNPJ....: 612022203-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.992,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008295
Responsavel.: MIRNA WALESKA VASCONCELOS 
DE MILLA
CPF/CNPJ....: 931218574-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.966,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008149
Responsavel.: VANDO ALBINO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 097755644-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.440,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008216
Responsavel.: DULCE ALVES
CPF/CNPJ....: 683657219-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.581,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008134
Responsavel.: PATRICIA MENEZES DE LUNA FREI-
RE CHA
CPF/CNPJ....: 025436084-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.048,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008206
Responsavel.: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 704608104-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.274,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008411
Responsavel.: YSLLAINE SANTOS SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 104584814-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003064
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 009545627/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003164
Responsavel.: IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 022067899/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006307
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,  19/02/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALFREDO CODEVILLA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 316834873-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010059
Responsavel.: AUMARI CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 018018147/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009985
Responsavel.: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 003539485/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             59,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007608
Responsavel.: CLEUBO DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 690093094-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010103
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ....: 013658023/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007480
Responsavel.: ESPACO HOME PROJ. DE ARQ. E COM.
CPF/CNPJ....: 011065415/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            557,74
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007078
Responsavel.: ESPACO HOME PROJ. DE ARQ. E COM.
CPF/CNPJ....: 011065415/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,21
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007079
Responsavel.: GISLENE ABEL FERREIRA - ME
CPF/CNPJ....: 023924883/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009978
Responsavel.: ISABELA ALVES BOLCONTE
CPF/CNPJ....: 022451440/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006954
Responsavel.: JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS 
VARIEDA
CPF/CNPJ....: 015389004/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,71
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007889
Responsavel.: JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS 
VARIEDA
CPF/CNPJ....: 015389004/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,71
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007890
Responsavel.: JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS 
VARIEDA
CPF/CNPJ....: 015389004/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,70
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007891
Responsavel.: JAILSON LIRA DUTRA CHAVES
CPF/CNPJ....: 038769164-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010405
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.782,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007455
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.479,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007461
Responsavel.: MARIA LUIZA ESMERALDINA DE 
ARRUDA
CPF/CNPJ....: 690024604-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            353,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006693
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007622
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            648,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007646
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            889,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007655
Responsavel.: VIVIANE SALES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 008168194-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             32,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010331
Responsavel.: OTICA JACARE
CPF/CNPJ....: 022581678/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000843
Responsavel.: CLINICA ODONTOLOGICA NOSSA 
SENHORA
CPF/CNPJ....: 004745129/0001-80
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.187,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009210
Responsavel.: GUILHERME MORAIS VIANA
CPF/CNPJ....: 703947594-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.585,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008415
Responsavel.: LINDALVA CORREIA SANTOS DA 
ROCHA
CPF/CNPJ....: 464514474-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.279,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009140
Responsavel.: IVONETE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ....: 323163644-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.648,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 007992
Responsavel.: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS 
COND A
CPF/CNPJ....: 009141664/0001-45
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.559,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009283
Responsavel.: PAULO SERGIO DE SOUZA EVAN-
GELISTA
CPF/CNPJ....: 685793304-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.186,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009330
Responsavel.: LINDALVA BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 308684834-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.153,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009329
Responsavel.: JOSENILDA FRANCISCA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 015964554-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.606,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009228
Responsavel.: L & P REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008979442/0001-33
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.224,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009134
Responsavel.: PAULO ROBERTO DE CARVALHO 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 015785753-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.907,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009303
Responsavel.: RAISSA CATAO RAMALHO CABRAL 
BARBOSA
CPF/CNPJ....: 094324224-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.593,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009344
Responsavel.: MARCOS ANTONIO SALVINO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 854566594-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.620,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008478
Responsavel.: LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016

Torna público que realizara a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FA-
MILIAR, através da Prefeitura Municipal de Marcação – PB, em sua sede na RUA MANOEL BENE-
VONUTO DO PRADO, 257 - CEP: 58294-000- CENTRO - MARCAÇÃO - PB, que os Interessados 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto no dia 12 de Março de 2016, as 11:00 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Marcação- PB, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.° 026/2013. 

Informações: no horário das 08 :00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3625-1111

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2016
Luan Fabricio Pereira de Oliveira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 5/0007/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PEDRA MUNICIAPAL DE BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público para os interes-
sados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 5/0007/2016, cujo objeto é Locação de um 
veiculo para ficar a disposição da Secretaria de Saúde. Tem como vencedor:

- LOCADORA DE VEICULO SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP com o valor mensal de R$ 2.200,00 
(dois Mil e Duzentos Reais), vencendo no ítem: 1, perfazendo o valor global R$ 24.200,00 (Vinte 
e Quatro Mil e Duzentos Reais).

PEDRA BRANCA-PB, 18 de fevereiro de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 0001/2016
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais.
Vencedores: 
- ITAPORANGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP, com o valor estimado em R$ 

150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), vencedor a do lote 1 com o percentual de 3% (três 
por cento).

- IVANISE ARAUJO MANGUEIRA –ME, com o valor estimado em R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 
Reais), vencedor a do lote 2 com o percentual de 4% (quatro por cento).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos da lei.

Pedra Branca-PB, 18 de fevereiro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 03 
de MARÇO de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER A UBS GREGÓRIO SIMPLÍCIO DA COSTA, NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 18 de Fevereiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

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 02 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e conserto de car-
teiras escolares diversas, 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, 17 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Água Branca - PB, por conduto de seu Prefeito Municipal, torna público, 

que fica REVOGADO o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 00057/2015, oriundo 
do Processo Administrativo nº 151111PP00057, bem como todos os atos dele decorrentes, inclusive 
suas publicações, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para realização do 
curso de Qualificação em Acolhimento com Classificação de Risco na Rede de Atenção à Saúde 
da 3ª Macrorregião de Saúde da Paraíba, conforme projeto em Anexo, e o faz com fulcro no Art. 
49, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Parecer Jurídico apenso ao Processo. Maiores informações na 
sede da Prefeitura, situada na Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, das 
08:00 às 12:00hs (horário local), ou pelo Fone: (083) 3481-1027. 

Água Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO JULGAMENTO IMPUGNAÇÕES
PROCESSO Nº 245/2015 – CONCORRÊNCIA Nº001/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 814/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
termos do edital da presente licitação foi IMPUGNADO pelas empresasCASA FORTE ENGENHARIA 
LTDA-EPP e CONSTRUTORA CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. O Presidente da 
CPL entendeu que, o alegado primeira impugnante, trata-se de equívoco perfeitamente sanável, e 
inclusive já foi encaminhada errata a todos os interessados que fizeram a visita técnica. Quanto à 
segunda, CONSTRUTORA CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta CPL deixa de 
analisar por ter sido impetrada intempestivamente (data limite: 12/02/2016). Com este ato a CPL 
mantém a datade abertura já agendada para: dia 19/02/2016, às 9h.Consultas no HORÁRIO ÚNICO 
de 08h às 13h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita, 17 de Fevereiro de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PERGÃO PRESENCIAL nº 
00006/2016, que não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como 
licitação DESERTA.

Pedra Branca-PB, 05 de Fevereiro de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro
Republicado por incoreção 

CAAF/LNPB – COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
DO LITORAL NORTE PARAIBANO

CNPJ 09.301.071/0001-07
INS. EST. 161642292

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

O Presidente da CAAF/LNPB – Cooperativa Agroindústria da Agricultura Familiar do Litoral 
Norte Paraibano, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social; CONVOCA os 
senhores associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ter lugar no próximo dia 
25/02/2016 na sede social, no Sítio Cafula, Zona Rural, município de Pedro Régis – PB, às 08hs00, 
em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, em 2ª às 09hs00 horas, com 
metade mais um e em 3ª e última convocação, às 10hs00, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) - Prestação de Contas dos órgãos da Administração, acompanhado do parecer do Conselho 
Fiscal Compreendendo:

2 -  Relatório Geral.
3 -  Balanço Geral.
4 -  Plano da Atividade da Cooperativa para o Exercício Seguinte.
b)   Deliberação sobre:                     
1 – Eleição para os cargos dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 

e seus suplentes.
2 -  Fixação de Honorários e gratificações para o Conselho de Administração.
3 – Outros Assuntos de Interesse Social.
Declara-se para os efeitos quórum legal estatutário que o número de associados da Cooperativa 

nesta data é de 51 (Cinquenta e um).
Pedro Régis – PB, 16 de fevereiro de 2016

Eugênio Alves Rodrigues 
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de gêneros alimentícios, de acordo com a 
Tomada de Preçosnº  00004/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, 

merenda do EJA, merenda do programa de jovens e adultos, merenda da Alfabetização Solidária, 
Pró-Jovem, Creche, Casa da Família e outras necessidades da Secretaria de Administração. 

VALOR GLOBAL R$: 571.345,00 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco 
reais).

PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 18 de fevereiro de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de materiais de limpeza, de acordo com a 
Tomada de Preços nº 00005/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA 
OBJETO: Aquisição a de materiais de limpeza destinados às diversas Secretarias Municipais e 

ao PDDE, à medida de suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, 
neste município, conforme anexo I acostado que fica fazendo parte integrante deste processo. 

VALOR GLOBAL R$: 141.727,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 18 de fevereiro de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de material de expediente e escolar, de acordo 
com a Tomada de Preçosnº  00006/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA 
OBJETO: Aquisição de material de expediente e escolar destinados a diversas Secretarias 

Municipais e ao PDDE, a medida de suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de 
Administração. 

VALOR GLOBAL R$: 260.461,50 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais 
e cinquenta centavos).

PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 18 de fevereiro de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

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

João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

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

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 020/2016. Processo nº 266/2015. Dispensa nº 047/2015/2015. Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB. Contratado: Antônio Carlos de Araújo. CPF: 450.919.274-68 Objeto: 
Locação de terreno para abrigar as instalações da Fossa Séptica da Escola Municipal  de Ensino 
Fundamental São Marcus, junto a Secretaria Municipal de Educação. Valor Mensal: R$: 500,00 
(Quinhentos Reais). Valor Anual: R$: 6.000,00 (Seis mil Reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir 
da assinatura. Dotação Orçamentária: 02.080-12.361.1404-2016.3390.36.99.000Fundamentação 
legal: Art. 24º, inc. X,  da Lei 8666/93  Data da assinatura: 01 de  Fevereiro de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo  Pregão 
Presencial  nº  00002/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67
OBJETO: Locação de softwares para sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade 

pública, sistema completo para controle patrimonial, sistema completo para controle de frota de 
veículos, para atender a Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda.   

VALOR MENSAL DE: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 17 de Fevereiro de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o ProcessoPregão 
Presencial  nº  00003/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67
OBJETO: Locação de softwares de sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade 

pública, sistema completo de controle de farmácia, para atender o Fundo Municipal de Saúde.   
VALOR MENSAL DE: R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 17 de Fevereiro de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 00047/2014
Extrato do 4.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00047/2014 - Tomada de Preços nº 00001/2014, 

prorrogando-o por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2016 até 28/07/2016. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA – EPP - 
CNPJ Nº 12.929.740/0001-96. DATA DE ASSINATURA: 08/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 00048/2014
Extrato do 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00048/2014 - Tomada de Preços nº 00002/2014, 

prorrogando-o por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2016 até 28/07/2016. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA – EPP - 
CNPJ Nº 12.929.740/0001-96. DATA DE ASSINATURA: 08/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 00002/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-
DE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00006/2016 - 03.02.16 
- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 282.382,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 00003/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-
DE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00007/2016 - 03.02.16 - MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO - R$ 332.301,00 e CT Nº 00008/2016 - 03.02.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA 
- EPP - R$ 212.373,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 00004/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-
DE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS), SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA - 18.122.1002.2065 - ELE-
MENTO DE DESPESA - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00009/2016 - 03.02.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 82.163,00 e CT Nº 00010/2016 
- 03.02.16 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 331.402,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 16:00 horas do dia 02 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: cpldamiao@yahoo.com.br

Damião - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construções e materiais elétricos diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 18 de Fevereiro de 2016

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 15:30 horas do dia 07 de Março de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes diversos, destinado a este Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 18 de Fevereiro de 2016

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 02.2016
O pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB, torna público 

o resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 02.2016, cujos objetivos são aquisições par-
celadas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos 
setores da Administração no exercício 2016. A empresa WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 
- 14.466.615/0001-12, teve sua proposta DESCLASSIFICADA por mencionar percentual de alíquota 
do ICMS (Estado da Paraíba), divergente do que preceitua a Legislação vigente e a empresa SEVE-
RINO MANOEL DA SILVA – HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME, 08.792.028/0001-10, após a rodada 
de lances foi considerada INABILITADA por não atendimento total das exigências contidas no sub 
item 9.2.9 do competente instrumento convocatório. Não se registrando a intenção de interposição 
de qualquer recurso, ficam desde já, as empresas citadas, convocadas para apresentações de novos 
envelopes contendo propostas e documentações conforme inicialmente exigidos, para participações 
no referido certame, tudo em conformidade ao que preceitua o Artigo 48 – Par. 3º da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores e a sessão pública para recebimentos e aberturas será realizada no 
dia 04.03.2016, às 08h30min, local da primeira reunião. Demais informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão de Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis.  PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Alagoinha/PB, 18 de Fevereiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB
AVISO DE EDITAL - LEILÃO N.º 001/2016

O Município de São José de Princesa/PB torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2016 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia 07/03/2016 
às 08h30min horas, na Garagem da Prefeitura Municipal. Maiores informações serão disponíveis 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 
| 98883-9051 ou no site: www.abrantesleiloes.com. São José de Princesa/PB, 18 de Fevereiro de 
2016. Luis Ferreira de Morais - Prefeito Constitucional.

Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado da Paraíba – 
ASPEMI-PB.

Assembleia Geral Ordinária de Eleição.
O presidente da Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado da Pa-

raíba – ASPEMI-PB,convoca todos os servidores públicos estaduais e municipais para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, para a eleição da referida associação, com sede na Av. Gouveia 
Nobrega, 32 - SALA B, Roger cidade de Joao Pessoa-PB, para a composição da nova Diretoria, 
sendo esta convocatória de acordo com o Artigo 14 do Estatuto Social desta Entidade, convocamos 
as eleições dentro dos prazosatendendo o estatuto já que o mandato da atual diretoria termina  no 
dia 15/04/2016. A eleição ocorrera na sede da entidade no dia 15 de abril 2016, primeira votação 
no mesmo horário das 08:00 ás 17:00h, na Av. Gouveia Nóbrega,32 Roger, João pessoa/PB.

A Diretoria.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

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 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PER-
MANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO 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, 18 de Fevereiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 

CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES 
DO MUNICÍPIO - RIACHÃO/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor: R$ 113.274,85. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 17 de Fevereiro de 2016.
KALINE SILVA SANTOS 
Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO SUSPENSÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 33013/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, fulcrada na solicitação constante no 
Memo nº 028/16 – UEM-SEPLAN, torna público que fica SUSPENSA até posterior deliberação a CON-
CORRÊNCIA Nº 33013/2015, para adequação dos projetos, conforme solicitação da SEDEC/PMJP.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO SUSPENSÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 33013/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, fulcrada na solicitação constante no 
Memo nº 028/16 – UEM-SEPLAN, torna público que fica SUSPENSA até posterior deliberação a CON-
CORRÊNCIA Nº 33013/2015, para adequação dos projetos, conforme solicitação da SEDEC/PMJP.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
AVISO DE SESSÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, torna ciente aos interessados 
que a sessão publicada foi DESERTA PELA SEGUNDA VEZ, na qual a reunião estava marcada  
para do dia 18 de Fevereiro de 2016 as 13:30, da licitação com o OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 125 CC, PARTIDA ELÉTRICA, 
GASOLINA E ETANOL, QUATRO VELOCIDADES, MOTOR OHC MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, 
AFERIDO A AR, ONDE ESTE VEÍCULO IRÁ FACILITAR, APRIMIMORAR E AMPLIAR A GESTÃO 
DA ÁREA RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA E DO CADÚNICO E OUTRAS VERTENTES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIÁL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A PREFFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, através da Comissão Permanente de Lici-

tação, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação modalidade Tomada de 
PreçosNº 00001/2016, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para 
a Execução de Serviços de Readequação da Cozinha Comunitária no Município de Poço Dantas 
– PB, que a única empresa habilitada apresentou proposta de preço, porém não atendeuem sua 
plenitude os requisitos mínimos exigidos no Edital. Assim sendo, foi a licitação declarada fracassada. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3562-1023.

Poço Dantas - PB, 17 de Fevereiro de 2016
JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis, para atender a demanda da Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 18 de Fevereiro de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CNPJ:08.787.012/0001-10
Portaria Nº 173/2016 de 18 de Fevereiro de 2016.
O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E:
Criar e designar a Srª GLAUCIMARY SANTOS DIAS, para a partir desta data até 31 de dezem-

bro de 2016, responder como Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, composta 
pelos Servidores: Srª ANA NERE PEREIRA FERREIRA – Membro e o  Srº SOSTENES LUIZ ALVES 
PESSOA - Membro, a fim de realizarem o recebimento, abertura e julgamento das propostas de 
preços nos procedimentos licitatórios que porventura venham a se realizar nesta Prefeitura durante 
o exercício 2016; servindo-lhe de título a presente Portaria, que entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 18 de Fevereiro de 2016.
Registre-se e Publique-se.

EDSON GOMES DE LUNA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Esperança 
(Recursos Ordinários) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00038/2016 - 05.02.16 - MARCOS PRODUÇÕES 
LTDA - R$ 110.000,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB, CONFOR.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANU-
TENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 
361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00013/2016 - 18.02.16 - C F B BARROSO - R$ 394.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE TRIO 
ELÉTRICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARCOS PRODUÇÕES LTDA - R$ 110.000,00.

Esperança - PB, 05 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Pneus para atender a frota de veículos do município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 290.680,00.

Poço Dantas - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar do Município de Poço Dantas; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: IRENI TIODOSIO NUNES - R$ 537.838,50; 
IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 16.000,00.

Poço Dantas - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Material de Limpeza para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: IRENI TIODOSIO NUNES - R$ 130.230,80.

Poço Dantas - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO 0KM.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI 
VEICOLO LTDA - R$ 31.260,00.

Riachão - PB, 18 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016

CPF/CNPJ....: 017164270/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007718
Responsavel.: COMERCIAL VALLE DO ACO C E SER
CPF/CNPJ....: 006862987/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.448,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007342
Responsavel.: CRISTOVAO FARIAS MONTENEGRO
CPF/CNPJ....: 191129394-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.959,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008090
Responsavel.: DAVI JOSE TEIXEIRA ALCANTARA DA SIL
CPF/CNPJ....: 977019714-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.845,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008476
Responsavel.: ELIANE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ....: 096350294-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007585
Responsavel.: ENFFISIO CARE SERVICOS DE FI-
SIOTERA
CPF/CNPJ....: 018713471/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.912,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009233
Responsavel.: ENFFISIO CARE SERVICOS DE FI-
SIOTERA
CPF/CNPJ....: 018713471/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.245,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009374
Responsavel.: ENFFISIO CARE SERVICOS DE FI-
SIOTERA
CPF/CNPJ....: 018713471/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.929,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009232
Responsavel.: ESCOLA DE 1 GRAU CATAVENTO II LTDA
CPF/CNPJ....: 009612508/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.242,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009154
Responsavel.: FLACILENE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 330197467-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008640
Responsavel.: FERNANDO FLORENCIO DE CARVA-
LHO NETO
CPF/CNPJ....: 132649824-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.144,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008025
Responsavel.: FELIPE SOSTHENES FERREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 017250901/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.975,09
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009666
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA F
CPF/CNPJ....: 055449344-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.641,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008095
Responsavel.: GIZELE MACIEL DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 673930044-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.251,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008397
Responsavel.: GALVANNE RIVERA CAVALCANTE 
BORGES -
CPF/CNPJ....: 007087863/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008632
Responsavel.: GILBERTO MACENA DO NASCIMENTO 
08023
CPF/CNPJ....: 018256443/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            518,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008701
Responsavel.: IRACEMA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 738413744-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.205,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008377
Responsavel.: IRANI VITORINO CORREA DE TOLEDO
CPF/CNPJ....: 379904034-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.994,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008482
Responsavel.: INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO 
E CU
CPF/CNPJ....: 040976367/0001-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.244,54

     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.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ....: 015917087/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.623,61
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009504
Responsavel.: AILTON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013539982/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            841,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008734
Responsavel.: ASSOCIACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ....: 005165677/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008943
Responsavel.: ANTONIO PAULINO DE ALMEIDA - ME
CPF/CNPJ....: 010391170/0001-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.208,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009249
Responsavel.: ANA PAULA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ....: 886298054-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.707,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008368
Responsavel.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 009630702/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            950,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008745
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009412
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 074799004-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008771
Responsavel.: BERNARDETE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 739612994-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.732,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008375
Responsavel.: COMEL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 005444400/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.315,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009152
Responsavel.: CONSTRUTORA AZARIAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 001040838/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         16.283,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009199
Responsavel.: CONSTRUTORA AZARIAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 001040838/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.393,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009167
Responsavel.: CONSTRUTORA AZARIAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 001040838/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.501,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009165
Responsavel.: CONSTRUTORA AZARIAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 001040838/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.896,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009369
Responsavel.: CICERO RICARDO ALVES
CPF/CNPJ....: 020171263-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.073,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009293
Responsavel.: CISLENA ELOI DE BRITO
CPF/CNPJ....: 839907714-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.628,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008038
Responsavel.: CARAMELO COMERCIO DE ROUPAS 
E ACESS

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009155
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            232,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009429
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            322,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009435
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009433
Responsavel.: JAMILSON ALVES DE SOUTO
CPF/CNPJ....: 498927034-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            286,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008950
Responsavel.: JOSE ALVES DIAS
CPF/CNPJ....: 450960234-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.513,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008306
Responsavel.: KEZIA MARIA DE AZEVEDO SANTA CRUZ
CPF/CNPJ....: 477573884-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            109,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007579
Responsavel.: KELWYN KAWA DE SOUZA 08590851478
CPF/CNPJ....: 023052478/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008705
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 007982554-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            110,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009512
Responsavel.: LAURENCE CESAR DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 002977158/0001-41
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.438,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009274
Responsavel.: KATIA VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 139200654-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.770,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008103
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ....: 010747143/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007898
Responsavel.: LUIZ CARLOS DA SILVA CUNHA
CPF/CNPJ....: 097032904-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.440,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008217
Responsavel.: MAISA RODRIGUES GOUVEIA
CPF/CNPJ....: 409568654-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.067,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008343
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO SANTOS
CPF/CNPJ....: 207514194-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.313,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008278
Responsavel.: MARIA DO CARMO ALMEIDA RAMONDOT
CPF/CNPJ....: 037362965-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         69.000,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009325
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 601585224-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.931,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008297
Responsavel.: MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 162505084-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.223,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 007993
Responsavel.: MARIA SIRLEI MACEDO
CPF/CNPJ....: 323273074-49
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.594,64
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 007606
Responsavel.: MARIO SERGIO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 160698544-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.957,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008264
Responsavel.: ROGERIO INACIO DE LIMA

CPF/CNPJ....: 788988704-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.169,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008042
Responsavel.: R & J CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 022302425/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008707
Responsavel.: NIVALDO COSTA MARQUES
CPF/CNPJ....: 784683964-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.199,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008431
Responsavel.: RM ALIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009446628/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            972,36
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009531
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.762,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009537
Responsavel.: SEVERINO RAMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 027247244-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            197,46
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008570
Responsavel.: SEVERINO RAMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 027247244-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,21
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008571
Responsavel.: SILVEIRA CHRYSTIANI VIEGAS DE 
ALBUQ
CPF/CNPJ....: 086598154-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005611
Responsavel.: TOTAL CARD ADMINISTRADORA DE 
CARTAO
CPF/CNPJ....: 086406329/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.152,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009150
Responsavel.: SEVERINA DOS RAMOS FERREIRA 
DA SILV
CPF/CNPJ....: 789782894-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.259,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008118
Responsavel.: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 017233905/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            144,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008565
Responsavel.: T INFOR COM EQ DE INFORMATICA
CPF/CNPJ....: 023193395/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            329,29
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007987
Responsavel.: TARCISIO F DA S JUNIOR
CPF/CNPJ....: 038110404-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009396
Responsavel.: WENDELL LUIZ SILVA DE MELO
CPF/CNPJ....: 064621294-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.714,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008181
Responsavel.: WILLIAN DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ....: 101963724-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.362,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008210
Responsavel.: V. E. COMERCIO VAREJISTA DE 
PECAS D
CPF/CNPJ....: 014770136/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.913,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008787
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,  19/02/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (frango), para atender a demanda da Secretaria de Educação.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 18 de Fevereiro de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2016, do tipo menor preço global, para construção de rede coletora de esgoto em ruas do 
Município de Ibiara, cuja abertura será no dia 07.03.2016, às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no 

horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 18 de Fevereiro de 2016.

JOZIVAL SIMÃO DE LIMA
Presidente  da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Duque de Caxias, 123 - Centro Mamanguape - PB, às 11:00 horas do dia 14 de março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de expe-
diente diversos. Recursos: Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 17 de fevereiro de 2016.
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Limpeza para todas as Secretarias do Município 

de Poço Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00007/2016 - 18.02.16 - IRENI TIODOSIO NUNES - R$ 130.230,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus para atender a frota de veículos do município de Poço 

Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00004/2016 - 18.02.16 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 290.680,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar do Município 

de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00005/2016 - 18.02.16 - IRENI TIODOSIO NUNES - R$ 537.838,50
CT Nº 00006/2016 - 18.02.16 - IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 16.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00009/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016/ EMENDA PARLAMENTAR Nº 29460010: RECURSO 
FEDERAL/RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUS: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO: 10.302.2021.1024 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00: EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00018/2016 - 18.02.16 - FIORI VEICOLO 
LTDA - R$ 31.260,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS E POSTO DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016/EMENDA PARLAMENTAR Nº 29460010: RECURSO FEDERAL/
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUS: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO: 
10.301.2005.1021/10.302.2021.1024 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00: EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00020/2016 - 18.02.16 - ALDO FABRI-
ZIO DUTRA DANTAS - R$ 12.921,00; CT Nº 00021/2016 - 18.02.16 - BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI - EPP - R$ 18.747,00; CT Nº 00022/2016 - 18.02.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO 
- R$ 59.489,00; CT Nº 00023/2016 - 18.02.16 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 
LTDA - ME - R$ 11.173,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO: 0207. SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS/FUS: 10.301.2005.2027 - 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 1 (um) 
ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00019/2016 - 18.02.16 
- BENEDITO VITAL DE SOUZA - R$ 16.560,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Proc. Administrativo nº 089/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio,designado pela Portaria n.º 002/2016, de 04 de janeiro de 2016 leva ao conhecimento dos 
interessados que ás 08:00 horas do dia 08 de março de 2016, haverá abertura do Pregão Pre-
sencial nº 008/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA 
LOCAÇÃO/ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, EM ALVENARIA, DEVIDAMENTE MOBILIADO 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO TEFD (Tratamento Especializado Fora do Domicílio), durante o exercício 
de 2016, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros 
constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL 
E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da 
Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 17 de fevereiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO 
REPUBLICAÇÃO POR OMISSÃO GRÁFICA
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para realização da coleta de resíduos sólidos 

no Município de Queimadas.
ABERTURA: 22 de março de2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, 18 de fevereiro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, 
às 09:00 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição Parcelada de Frutas e Verduras diversas, destinadas a Alimentação Escolar 
da Rede Municipal de Ensino deste Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 18 de fevereiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 

pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Itaporanga-
-PB, localizada à Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia 08 de março de 2016 às 09h00min (horário 
local) paraAquisição de Gás GLP em Botijões de 13 kg e Vasilhame destinados aos diversos 
órgãos municipais da Prefeitura do Município de Itaporanga-PB, de acordo com o Anexo I – Termo 
de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão 
ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelo sítiowww.itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga-PB, 17 de fevereiro de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 

pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Itapo-
ranga-PB, localizada à Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia 10 de março de 2016 às 08h00min 
(horário local) para Aquisição parcelada de produtos alimentícios destinados à merenda escolar 
da rede municipal de ensino do município de Itaporanga - PB, de acordo com o Anexo I – Termo 
de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão 
ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelo sítiowww.itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga-PB, 18 de fevereiro de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial



 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
SANTA HELENA-PB, CONFOR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
C F B BARROSO - R$ 394.000,00.

Santa Helena - PB, 18 de Fevereiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: SERVIÇO DE FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BENEDITO 
VITAL DE SOUZA - R$ 16.560,00.

Riachão - PB, 18 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARAS AS UBS E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 
12.921,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 18.747,00; EDILANE DA COSTA CAR-
VALHO - R$ 59.489,00; EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME - R$ 11.173,00.

Riachão - PB, 18 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação e Drenagem de Diversas 
Ruas do Município de Nazarezinho - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 18 de Fevereiro de 2016
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material permanente 

para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 02/03/2016 as 9h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 18 de fevereiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material de construção, desti-

nado a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos (PB);
ABERTURA 02/03/2016 as 11h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 18 de fevereiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
ATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO
REMARCAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007-2016
 O Pregoeiro Oficial torna público que a licitação Pregão Presencial nº 00007/2016 marcada a sua 

abertura para às 08:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, será realizada às 08:30 horas do dia 24 
de Fevereiro de 2016. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2016, para o dia 22 de 

Fevereiro de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2016, para o dia 22 de 

Fevereiro de 2016 às 12:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00013/2016, onde 

se lê: “29/03/2016”; leia-se: “29/02/2016”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, 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 pneus e acessórios, para atender os veículos da 
Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 03/03/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 02/03/2016.

Alagoa Grande(PB), 18 de fevereiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas da Secretaria de Ação 

Social do município de Água Branca PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO - MANUTENÇÃO 

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNAS - 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e BETHOVEN DOS SANTOS 

DA SILVA - R$ 85.865,70.
Água Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
CNPJ nº 09.323.745/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da Creche do 

Município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 

PRÉ-ESCOLA-FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE; MANUTENÇÃO DE OU-
TROS PROGRAMAS DO FNDE - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e RAIMUNDO ADELMAR FON-

SECA PIRES - EPP - R$ 99.127,35.
Água Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP
CNPJ nº 07.526.979/0001-85

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas 

Públicas do Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MANUT. DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA- FNDE; 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE; MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: RAIMUNDO ADELMAR FON-

SECA PIRES - EPP - R$ 215.623,70. 
Água Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP
CNPJ nº 07.526.979/0001-85

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
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.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração e Finanças - Manutenção das Ativi-

dades do Departamento de Administração - 04.000 - Secretaria de Agricultura, Irrig. e Meio Ambiente 
Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrig. e Abastecimento - 05.000 - Secretaria de Educação 
e Cultura - Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE - Manutenção do Programa Brasil 
Alfabetizado - PBA - EJA - FNDE - Manutenção de Outros Programas do FNDE - Manutenção das 
Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
- MDE - Manutenção de Outras Ativ. de Jovens e Adultos - MDE - Manutenção de Outras Atividades 
de Educação Infantil - MDE - 07.000 - Secretaria de Ação Social e Turismo - Manutenção de Outros 
Programas do FNAS - Manutenção do Fundo de Assistência Social -10.000 - Manutenção da Secretaria 
de Cultura Esporte e Lazer Elemento de Despesa; 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: EULALIA SILVA BEZERRA 

PALMEIRA - R$ 82.960,45; JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME - R$ 122.110,20
Água Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA
CNPJ nº 13.433.905/0001-05

JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME
CNPJ nº 17.428.078/0001-04

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Torna público que realizara a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, 

através da Prefeitura Municipal de Marcação – PB, em sua sede na RUA MANOEL BENEVONUTO DO 
PRADO, 257 - CEP: 58294-000- CENTRO - MARCAÇÃO - PB, que os Interessados deverão apresentar 
a documentação para habilitação e Projeto no dia 12 de Março de 2016, as 11:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Marcação- PB, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando o disposto no 
art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.° 026/2013. 

Informações: no horário das 08 :00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3625-1111

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2016
Luan Fabricio Pereira de Oliveira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 013/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de móveis de 
escritório; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INCOMEL - Industria 
e Comércio de Madeiras Ltda. - R$ 44.700,00; Jordão Bruno de Carvalho Pereira - IMPEL RPS - R$ 
54.440,00; Soletrando Móveis Escolares EIRELI ME - R$ 49.400,00.Ficam os licitantes convocados no 
prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação 
de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 18 de Fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
00001/2016, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Olho D`água-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00002/2016, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Olho D`água-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 - Proc. Administrativo nº 290/2016
OBJETO:  Aquisição de peças e manutenção de veículos oficiais da Prefeitura de Nova 

Olinda, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 04/03/2016, às 08:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereirode 2016.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016 - Proc. Administrativo nº 291/2016
OBJETO:  Aquisição de pneus automotivospara os veículos oficiais da Prefeitura de 

Nova Olinda, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 04/03/2016, às 08:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - Proc. Administrativo nº 292/2016
OBJETO:  Aquisição de Frutas e Verduras (hortifrutigranjeiro) para Secretaria de Edu-

cação e Saúde do município de Nova Olinda, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 10/03/2016, às 08:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - Proc. Administrativo nº 293/2016
OBJETO:  Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de Serviços de 

Assessoria em Recursos Humanos, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 10/03/2016, às 10:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 - Proc. Administrativo nº 294/2016
OBJETO:  Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de Serviços de 

Engenheira, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 10/03/2016, às 09:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016 - Proc. Administrativo nº 295/2016
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de material de construção, hidráulico 

e elétrico para atender pequenas reformas de prédios públicos, de acordo com o Termo de Referência 
do Edital.

ABERTURA: 10/03/2016, às 13:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 
DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.

AVISO -CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, estado da Paraíba, através da Secretaria de Educação e setor de 

Licitações, localizada na Rua Duque de Caxias, s/n – Centro nesta cidade de Nova Olinda, atendendo a 
Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, realiza chamada pública, no dia 10/03/2016, 
às 15h, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal para aquisição de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atender os alunos matriculados nas escolas de 
Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Nova Olinda/PB.

Nova Olinda, 18 de fevereiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro Mamanguape - PB, às 09:00 horas do dia 14 de março de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos. Recursos: Próprios da Câmara Municipal 
de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 17 de fevereiro de 2016.
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº 018/2016 de 18 de Janeiro 

de 2015, da CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO tor-
nar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, 
cujo objeto é Locação de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com capacidade para 05(cinco) 
passageiros incluindo o condutor, todo completo, para uso da presidência desta Câmara Municipal.

VENCEDOR:
JANE ROBERTO ALVES ARARUNA –ME, COM CNPJ nº 11.271.447/0001-11.
R$ 60.500,00(Sessenta Mil e Quinhentos Reais)

São José de Piranhas - PB, 12 de fevereiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 018/2016 de 18 de Janeiro 

de 2016, da CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
002/2016, cujo objeto é Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, 
funcionamento e consumo do veiculo locado desta Câmara Municipal.

VENCEDOR:
POSTO JATOBA LTDA, com CNPJ nº 09.225.919/0001-58.
R$ 15.933,80(Quinze Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)

São José de Piranhas - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em realizar serviço técnico de ingresso ao 

serviço público deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.003 - Secretaria de Administração 

04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00010/2016 - 15.02.16 - ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP - R$ 

880.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2015, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em realizar serviço técnico de ingresso ao serviço público deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP - R$ 880.000,00.

Conde - PB, 12 de Fevereiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DSE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
18/02/2016 
PROCESSO           Nº 003/2016 
 INEXIGIBILIDADE N° 001/2016 
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade 

pública, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil 
e prestação de contas desta Câmara. 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB e
                D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, com CNPJ Nº 15.224.591/0001-58.
OBJETO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade pública, 

na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil e 
prestação de contas desta Câmara, subordinado a Secretaria Geral da Câmara.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil 
e quinhentos reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 31/12/2016.
SIGNATÁRIOS:

JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO
Pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB 

DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO
Pela CONTRATADA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005-2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 18 de Fevereiro de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006-2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 18 de Fevereiro de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza e 
Higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 18 de Fevereiro de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DSE PIRANHAS-PB
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 003/2016
INEXIGIBILIDADE  Nº  001/2016
      O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, 
§ 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais 
normas pertinentes e,

      CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em aten-
dimento à solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 003/2016;

      CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o 
mais que dos autos constam,

      R E S O L V E:
      RATIFICAR O PROCESSO Nº. 003/2016
      Objeto: contratação de 01 (uma) empresa especializada na área de contabilidade 

pública, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas dessa Câmara 
Municipal.

  HOMOLOGAR em favor da Empresa D & S Empreendimentos e Serviços Ltda. ME, com 
escritório a Rua João Martins nº 106, centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e portadora 
do CNPJ/MF Nº 15.224.591/0001-58, no valor global R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais). 

             Fonte de Recursos: Próprios
  Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA PRESIDENTE Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 

em 18 de fevereiro de 2016 .
Jose Bonaldo Dias De AraÚjo

Presidente Da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcela de Combustíveis e 
seus derivados para abastecimentos dos veículos pertencentes e locados da Prefeitura Municipal 
de Marizópolis - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizopolis - PB, 18 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  TEREZINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 08:30 horas do dia 03 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material permanente 
e de escritório, bebedouro, fogão e liquidificador industrial para as secretarias do município de Santa 
Terezinha/PB, e para os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha-PB, 17  de fevereiro de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Odontológico 
destinado as atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF no município de Paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 18 de Fevereiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial
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