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31o Máx.
24o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 4,021  (compra) R$ 4,022  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,860  (compra) R$ 4,190  (venda)
EURO   R$ 4,473  (compra) R$ 4,479  (venda)

l Jovens são capacitados no Cariri para empreendedorismo. Página 10

l Bebês com suspeita de microcefalia são acompanhados em CG. Página 13

l PSB desfilia a prefeita do município de Monte Horebe. Página 17

l Ataques aéreos contra integrantes do EI matam 40. Página 20

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

ALTA

ALTA

08h58

21h24

0.5m

0.3m

baixa

baixa

15h19

03h02

2.3m

2.2m
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R$ 23,4 bi a menos
no orçamento do País

AJUSTE FISCAL

O Governo Federal anunciou ontem redução de R$ 23,4 bilhões no orçamento do país este ano. Os maiores cortes 
foram nos ministérios da Educação, Saúde e minas e Energia. Foi o menor bloqueio desde 2010.  PÁGINA 11

EsportesFOTO: Reprodução FOTO: Reprodução/Internet

STF julga denúncia em março
O STF julgará em março denúncia da procuradoria Geral da República de que o presidente da Câmara dos Deputados 

Eduardo Cunha  teria recebido propina. A liberação para julgamento é do ministro Teori Zavascki.  PÁGINA 19

cINe BANGüê A Fundação Espaço Cultural inaugurou ontem o novo 
Cine Bangüê. A comunidade artística e cultural compareceu.  PÁGINA 3

cONTRA O MOSQUITO O governador Ricardo Coutinho e o presidente do 
Banco do Brasil na mobilização ontem contra o Aedes aegypti.  PÁGINA 4

FOTO: Marcos Russo

Diversidade Paraíba

Apesar da aproximação, não há possibilidade do asteroide cruzar a atmosfera 
terrestre, segundo informou a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa).  PÁGINA 9

O romancista, profes-
sor e filósofo italiano Um-
berto Eco morreu ontem 
aos 84 anos, informou a im-
prensa italiana.  PÁGINA 4

Botafogo e Auto Es-
porte fazem hoje, às 18h, 
o clássico da capital pelo 
Campeonato paraibano 
2016.  PÁGINA 24

Ontem, no canteiro de obras no bairro Nova mangabeira, na capital, foram apre-
sentadas ações educativas de enfrentamento à violência contra  a mulher.  PÁGINA 14

Asteroide deve passar perto da Terra no mês de março

 

Morre o escritor
Umberto Eco 

Hoje tem Botauto 
no Estádio Almeidão 

Governo do Estado reativa ações sobre Lei Maria da Penha

 

Eco conquistou o grande 
público com “O nome da Rosa”

Belo e Auto vão em busca 
de afirmação no Paraibano

Últimas

PROPINA PAGA A EDUARDO CUNHA



Para ajudar no crescimento industrial 
e incentivar o consumo de bens duráveis 
no país, o Governo Federal vinha, faz 
tempo, promovendo desonerações fiscais 
para um considerável número de empre-
sas, principalmente aquelas responsáveis 
pela produção de veículos, máquinas e ele-
trodomésticos. Como se tratava de medi-
da para conter o desemprego e, ao mesmo 
tempo, possibilitar que camadas mais sa-
crificadas da população tivessem acesso 
a estes itens, as tais desonerações foram 
quase sempre saudadas como medidas 
preventivas de uma eventual recessão.

Acontece que esses benefícios conce-
didos pelo governo incidiam justamente 
sobre o Imposto de Renda e o Imposto de 
Produtos Industrializados, tributos que, 
de acordo com a Constituição Federal, 
pertencem não só a União, mas também 
a Estados e Municípios. Eles compõem os 
Fundos de Participação destes dois entes 
federativos, cujos recursos são repassa-
dos mensalmente. Com as desonerações, é 
claro que a receita caía e muito, repercu-
tindo no valor do FPE e FPM a que Estados 
e Municípios têm direito assegurado pela 
Lei Maior.

Governadores e prefeitos sempre re-
clamaram do prejuízo que isto causava às 
suas administrações. Com razão, alega-
vam que o Governo Federal fazia cortesia 
com o chapéu alheio, já que parte desses 
recursos desonerados não lhe pertencia. A 
insatisfação é antiga, o debate idem, mas 
a verdade é que nada se fazia de concreto 

para recompensar os prejuízos causados 
aos entes federados.

Na quarta-feira desta semana, final-
mente, o plenário do Senado concluiu a 
votação da proposta de emenda à Consti-
tuição que proíbe lei federal de impor ou 
transferir qualquer encargo ou prestação 
de serviços aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios sem a devida previ-
são de repasses financeiros necessários 
ao custeio dessas obrigações.

A PEC aprovada no Senado não impe-
de que o Governo Federal promova deso-
nerações futuras, mas o proíbe de criar 
despesas aos demais entes federados sem 
prever a transferência de recursos para 
o custeio. O texto atende a uma reivindi-
cação de governadores e prefeitos, que 
alegam não ter como arcar com alguns 
programas criados pela União. Mas não 
encerra a questão.

Uma emenda do senador Ricardo Fer-
raço que propunha o impedimento de que 
o Governo Federal fizesse concessão de be-
nefícios tributários que tenham impacto 
nas contas estaduais foi rejeitada. A inten-
ção era evitar que, ao conceder a isenção 
ou desoneração de um imposto, fosse cria-
do um efeito em cascata sobre os orçamen-
tos de Estados e Municípios. Embora tenha 
obtido maioria de votos favoráveis, ela não 
alcançou os 49 votos necessários para ser 
aprovada. Seja como for, já é uma vitória 
saber que daqui pra frente os encargos 
criados pela União terão de estabelecer a 
transferência dos recursos necessários.

Editorial

 Crônica

Sem o chapéu alheio

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de fevereiro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

Dez e pouco

As nuvens cor de chumbo retornaram, sa-
cudindo e iluminando o céu com suas corus-
cantes e perigosas descargas elétricas. Estava 
no escritório, preparando um editorial, quan-
do ouvi o primeiro ribombar. Mesmo breve e 
distante, ainda, o barulho em escala crescente 
prometia ser estrondear de guerra grande.

O tempo escureceu, esfriou, e a chuva 
caiu. O retumbar de um trovão mais próximo, 
antecedido pelo clarão do raio, fez a porta do 
quarto e os meus dedos tremerem. Então lar-
guei o teclado, desliguei o monitor, emperti-
guei a espinha, e comecei a pensar quão rítmi-
ca, melódica e sonora é a língua portuguesa.

Se o mundo é linguagem, e o inventamos 
com palavras, quantos belos vocábulos inspi-
ram o aguaceiro que cai lá fora. Quantas me-
mórias e metáforas a nuvem, a chuva, o vento, 
o trovão, o relâmpago e o raio trazem. E quem 
primeiro botou essas palavras para quarar, 
estendendo-as na linha do tempo?

Na casa sertaneja da minha infância, 
noite de chuva, trovão e relâmpago. Minha 
mãe tirando os lençóis brancos do baú, cor-
rendo da sala para os quartos, para vestir 
os espelhos de fantasmas. “Atraem os raios”, 
justificava, guarnecendo a aflição com ora-
ções sinceras: “Santa Bárbara! Santa Bárba-
ra! Santa Bárbara!”... 

Eu e meus irmãos encolhidos nas camas 
e redes, tomando susto a cada estalo e clarão, 
mas deliciando-se com o sereno que caía das 
telhas, as gotas minúsculas enroscando-se no 

pelo ralo da pele fria. O sonho estava no ama-
nhecer, a promessa de banho de bica, pegar 
peixe fácil no açude, na piracema da sangria.

Na madrugada, o alarido dos homens ve-
lhos: “Sangrou! Sangrou!” Só eles podiam tes-
temunhar o milagre das águas. Seguiam em 
procissão até o balde do açude, para assistir o 
jorro inaugural despencar do sangradouro so-
bre as pedras ressequidas. Depois prosseguia, 
ora rio caudaloso, ora cheia assassina. 

Recordações como essas sempre vol-
tam com os trovões. Por isso gosto tanto 
de ouvi-los, embora ainda sinta um pouco de 
medo. É que parecem deuses enfurecidos, re-
clamando de minhas faltas. Quando o trovejar 
é mais forte, penso que a qualquer hora o céu 
vai despencar em blocos sobre a minha cabeça.

Claro que eu os temia mais quando era 
criança. Mas aí entrei para a escola e lá me 
ensinaram que o perigo não estava no tro-
vão, e sim no raio. Então continuei me en-
colhendo quando o canhoneio começa, mas 
sabendo que não ameaça. Na verdade, até 
acho graça quando ele estala e reverbera 
feito um tarol desafinado.

Pena mesmo eu sinto dos cães. Acho 
que o bicho que mais tem medo de trovão 
é cachorro. Na minha rua tem um bocado, 
de raça e vira-lata, mas não ficou um, para 
contar a história, depois que o primeiro tro-
vão ecoou no vale que resiste atrás da mi-
nha casa. Ah, este som e esta fúria, pudera 
eu saber descrevê-los.

            

Se o mundo é linguagem, e o inventamos com palavras, quantos 
belos vocábulos inspiram o aguaceiro que cai lá fora.”
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Sobre a eleição na capital, 
Efraim Filho reafirmou que o 
partido apoia à pré-candida-
tura de João Azevedo, e voltou 
a dizer que o DEM se sente à 
vontade para pleitear a indi-
cação do vice na chapa socia-
lista, devido “à lealdade, esta-
mos com o PSB desde 2010. O 
PMDB, por exemplo, só chegou 
no segundo turno de 2014”.

Presidente da CPI dos Fundos 
de Pensão, Efraim Filho dis-
se que o preço da corrupção 
nesses fundos está sendo co-
brado direto nos rendimentos 
dos aposentados. Por causa 
do desvio do dinheiro, esse 
contingente está recebendo 
até 10% menos “Pela primeira 
vez, a corrupção vem cobrada 
no contracheque”.

“Cada candidato do PSB ou apoiado pelo PSB vai repre-
sentar isso”. Do governador Ricardo Coutinho, ontem, 
ressaltando que os avanços da sua gestão vão po-
tencializar o desempenho dos candidatos socialistas 
na Paraíba. “O Governo do Estado é um grande eleitor, 
as pessoas veem como está a Paraíba hoje e lembram 
como era a de antes”. O PSB realiza neste sábado o En-
contro Estadual de Pré-candidaturas, no Hotel Tambaú.

A FORÇA DA GESTÃO

“VAI SER UM hORROR”, DIz DANIELLA RIBEIRO

NO CONTRAChEqUE

UNInforme

NÃO ACREDITA

CAPILARIDADE

DERROTA NAS URNAS E NO ‘TAPETÃO’

“O PSDB vai compor com o prefeito 
Luciano Cartaxo”. Do deputado 
federal Veneziano Vital (PMDB), ao 
avaliar o cenário eleitoral de João 
Pessoa. Numa emissora da capital, 
ele afirmou que não acredita que 
os tucanos farão aliança com o seu 
partido, em apoio à pré-candidatu-
ra de Manoel Junior.

Em João Pessoa, ontem, o de-
putado Efraim Filho disse que 
o Democratas trabalha para 
ganhar mais capilaridade no 
Estado, nas eleições de outu-
bro: “Já temos 60 pré-candi-
datos a prefeito”. O DEM, em 
João Pessoa, ele confirmou, 
quer fazer até quatro verea-
dores. Hoje, tem dois, Lucas 
de Brito e Bosquinho.

A deputada referia-se à comparação que se estabelecerá na campanha em Campina Grande entre 
as obras feitas por Romero Rodrigues (PSDB) e as de Veneziano Vital (PMDB). Citou a construção do 
Centro Administrativo, a reforma da Feira Central, a Vila Olímpica das Malvinas, o VLT e a conclusão 
do Canal de Santa Rosa como obras que não saíram do papel nas duas gestões. “Quem prometeu? 
Os dois. Quem fez, nenhum”.

Provocado pela imprensa para comentar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), quando da 
votação da ‘Aije da Polícia Militar’, o governador Ricardo Coutinho (foto) preferiu não se aprofundar 
no assunto, possivelmente porque uma segunda Aije ainda será avaliada – a ‘Aije Fiscal’ –, na ses-
são do próximo dia 22. Todavia, o gestor estadual afirmou que a oposição – leia-se o senador Cássio 
Cunha Lima – se esmera em “estimular denúncias falsas”. Por unanimidade, a corte eleitoral achou 
o mesmo, e a Aije foi considerada improcedente. E a vitória do governador já se desenha também na 
votação da próxima segunda-feira, uma vez que a ‘Aije Fiscal’ já conta com quatro votos favoráveis 
pela improcedência da ação, de seis possíveis – falta apenas o voto do juiz Emiliano Zapata de 
Miranda, que pediu vistas na sessão de quinta-feira. O juiz Leandro dos Santos votou pela aplicação 
de multa, mas não pela cassação de mandato. Derrotada nas urnas, a oposição segue perdendo, 
agora no ‘tapetão’ para onde recorreu.

J.N.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com
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Novo Cine Bangüê é inaugurado 
na Funesc e sessões começam hoje
A vice-governadora Lígia 
Feliciano participou da 
solenidade com cineastas

Luz, câmera e ação, para 
uma noite de brilho e emo-
ção, na inauguração ontem, 
do Cine Bangüê do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em 
Tambauzinho. A vice-governa-
dora, Lígia Feliciano, produto-
res, cineastas atores, críticos 
e jornalistas, foram prestigiar 
as novas instalações, com 120 
lugares, sendo 116 acentos e 4 
espaços reservados para cadei-
rantes. A tela possui tamanho 
de 9,0×3,77m e tem formato ci-
nemascope, o mesmo das telas 
oficiais dos cinemas. De hoje 
até a próxima segunda-feira, a 
partir das 18h, uma programa-
ção especial com filmes parai-
banos estará à disposição das 
pessoas com acessos gratuitos. 

A partir da próxima quar-
ta-feira, serão realizadas ses-
sões regulares, aos preços de 
R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 
(meia). Na cerimônia de aber-
tura as homenagens aos ci-
neastas paraibanos, Vladimir 
Carvalho e Manfredo Caldas. 
Logo após, teve início a ses-
são de curtas-metragens pa-
raibanos, com espaço aberto 
ao público de todas as idades. 
Para a vice-governadora, Lígia 
Feliciano, a cultura da Paraíba 
está em festa com a volta do 
Cine Bangüê, mais novo e con-
fortável para todos aqueles 
que gostam de prestigiar os 
bons filmes, principalmente 
as produções locais. 

“A cultura do Estado está 
em festa e vibrando com este 
espaço maravilhoso que vai 
fortalecer a produção e aqueles 
que gostam das boas produ-
ções cinematográficas. Mostra 
que o governador Ricardo Cou-
tinho prestigia todos os setores 
da sociedade”, avaliou.   Satisfei-
to pela homenagem, o cineasta 
e documentarista paraibano, 
Vladimir Carvalho parabenizou 
o Governo do Estado pela ini-
ciativa de presentear um novo 
local de belos espetáculos.

FOTO: Marcos Russo

Glauber era melhor do que tudo que está aí

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

nnn O sociólogo 
francês Jean Baudrillard 
(foto) disse que “anato-
mia não é o destino, 
tampouco a política”. O 
destino seria a sedução. 
“Ela é o que resta de 
destino, de aposta, de 
sortilégio, de predes-
tinação, de vertigem 
e também de eficácia 
silenciosa num mundo 
de eficácia visível e 
descontentamento”.

Seduzir é legal. 
Ser seduzido, também. 
Há seduções, seduzi-
mentos, que não são são 
exatamente por pes-
soas. Charles Dickens 
adorava o teatro e nada 
o seduzia mais do que 
a idéia de se tornar um 
profissional da ribalta. 
Sedução também pode 
ser um presente de 
Jomard Muniz de Birtto 
ou as longas entre-
vistas de Marguerite 
Yourcenar ao jornalista 
Matthieu Galey. É reler 
Proust cinco, seis, sete, 
oito vezes, mesmo sem 
ser em busca do tempo 
perdido, como fez a 
própria Marguerite.

Seduzir é como 
se fosse Djavan ou 

qualquer um de nós, 
olhando para elegâncias 
e deselegâncias, concre-
tas e discretas, dos nos-
sos meninos e meninas. 
Renato Russo não jogou 
Daniel na cova dos 
leões nem fez do rock 
tupiniquim uma bíblia, 
mas apontou caminhos 
de enormes e tumultua-
dos concertos elétricos 
como hodiernas formas 
de sedução.

Chato é que os 
seduzidos e sedutores, 
quando ausentes dessas 
condições, passam a 
ser militantes por um 
espaço que se torne um 
universo de força mate-
rializado no vazio como 
objeto de dominação 
e não de sedução. Mas 
ainda é a sedução que 
detém “a chave mais 
sibilina da própria ver-
dade”  (Jean Baudrillard, 
novamente).

Seduções

Se alguém quiser en-
tender melhor o que está 
acontecendo (de ruim) com 
o cinema brasileiro, sugiro 
entrar na Internet, exata-
mente no YouTube, e digitar 
“Glauber Rocha”. Não refiro-

-me à mística comercial do “cinema é a maior 
diversão”, mas à Sétima Arte considerada no 
mesmo nível de importância da literatura.

As coisas que Glauber Rocha dizia em 
suas entrevistas, aqui e na Europa, eram pro-
féticas. Estão acontecendo tal como previa. 
É impossível comparar a qualidade “ameri-
canizada” (no mau sentido) de um “Tropa de 
elite” ou do recém-exibido “Chatô” a obras 
primas como “O pagador de promessas” 
(Anselmo Duarte), “A grande cidade” (Carlos 
Diegues”, “Noite vazia” (Walter Hugo Khou-
ri), “São Paulo S.A.” (Luiz Sérgio Person), 
“Menino de engenho” (Walter Lima Júnior) e 
“Deus e o diabo na terra do sol” (foto acima 
à direita), “O dragão da maldade e o santo 
guerreiro” e “Terra em transe” (Glauber Ro-
cha), para citar somente oito filmes de uma 
época em que o cinema brasileiro era muito 
mais respeitado nos festivais internacionais.

Por outro lado, ninguém venha dizer 
que havia hermetismo de nossos cineastas e 

que comprei assim 
que saiu pela Editora 
Civilização Brasi-
leira. Hoje pode ser 
adquirido através 
da Saraiva, em nova 
edição. É uma síntese 
da militância crítica 
que o então jovem 
Glauber exercia 
desde que iniciou 
sua colaboração em 
revistas e jornais da 
Bahia. Em parte, o 
livro retoma e amplia 
artigos já publica-

dos, como o capítulo sobre Humberto Mauro 
e o texto sobre os documentos iniciadores do 
Cinema Novo. Aos novos cinéfilos e/ou videoci-
neclubistas, sugiro comprá-lo.

É preciso uma revisão de Glauber para 
se entender que o cinema brasileiro de hoje 
copia a linguagem da TV Globo. Não vai além 
disso. Isso ficou bem claro no filme “Chatô”, 
de Guilherme Fontes, que vi no recente Fest-
-Aruanda, no Manaíra Shopping.

Termino lembrando que “Deus e o diabo 
na terra do Sol”, na média crítica mundial, é 
considerado com um dos dez melhores filmes 
realizados no mundo em todos os tempos.

não existia públi-
co para as obras 
aqui citadas.

Vi “Deus e 
o diabo na terra 
do sol” na telona 
em três cidades: 
João Pessoa, 
Recife e Rio de 
Janeiro. Em todas, 
salas cheias. Na 
primeira vez que 
fui ao Rio para 
morar (1966), 
no segundo dia 
fui à Cinelândia e 
estava em cartaz 
“A grande cidade”. Casa cheia, senhores e 
senhoras!

nnnnnnnnnn

Além de seus filmes, o grande legado de 
Glauber Rocha - que morreu há 34 anos e meio 
(22 de agosto de 1981) - está em seus livros, 
artigos, participações no programa “Abertura”, 
da TV Tupi, e entrevistas gravadas ou impressas 
no Estados Unidos, aqui e na Europa.

Entre seus livros, para mim o mais impor-
tante é “Revisão crítica do cinema brasileiro”, 

O Botafogo-PB vai estrear 
na Copa do Brasil às 20h30, 
contra o Linense, em Lins, in-
terior paulista, no dia 16 de 
março. O jogo de volta será em 
19 de abril, às 19h30, em João 
Pessoa. O outro representan-
te do Estado na competição, o 
Campinense Clube, recebe o 
Cruzeiro-MG no dia 13 de abril, 
às 21h45, em local ainda a ser 
definido. O segundo jogo será 
em Belo Horizonte, também às 
21h45, do dia 20 de abril. Os 
horários e a tabela foram divul-
gados ontem pela CBF.

Os primeiros confrontos 
da Copa do Brasil ocorrerão 

nos dias 16 e 17 de março, com 
duelos marcados até o dia 28 
de abril. No entanto, nas duas 
primeiras fases da competi-
ção, o clube visitante que ven-
cer seu jogo de ida por dois ou 
mais gols de diferença se clas-
sificará para a segunda fase, de 
forma antecipada, sem preci-
sar disputar a segunda partida.

Os cinco clubes que estão 
na Libertadores – Corinthians, 
Atlético-MG, Palmeiras, Grê-
mio e São Paulo – entram 
apenas nas oitavas de final. O 
Internacional, melhor equipe 
do Brasileirão que não con-
seguiu a classificação para a 
competição continental, tam-
bém entrará na Copa do Bra-
sil apenas nas oitavas.

Bota-PB encara Linense 
no dia 16 de março

COpA dO BrASil

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.comJosé Alves
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O Centro Formador 
de Recursos Humanos 
da Paraíba – Cefor/Rh e 
a Comissão do Processo 
de Seleção para os Pro-
gramas de Residências 
vinculados à Comissão 
de Residência Médica da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Coreme/SES-PB), 
divulgou ontem a homo-
logação das inscrições no 
programa de Pós-Gra-
duação na modalidade 
de Residência Médica 
em Medicina da Família 
e Comunidade – para  
2016, de acordo com o 
edital para processo sele-
tivo público 003/2016 do 
Cefor-RH/SES-PB. 

A prova será aplica-
da hoje, na Faculdade 
Santa Maria, em Caja-
zeiras, às 14h e duração 
de três horas. A seleção 
para médicos residentes 
em “Medicina de Famí-
lia e Comunidade” tem 
cinco vagas e o curso 
duração de dois anos. O 
programa de Residência 
de “Medicina de Família 
e Comunidade” utiliza 
como campo de prática 
as Unidades de Saúde da 
Atenção Básica em Caja-
zeiras, Sousa, Aparecida e 
Triunfo, bem como a Poli-
clínica de Cajazeiras, a Clí-
nica Escola, da Faculdade 
Santa Maria, entre outros.

Homologação das 
inscrições divulgada

rESidênCiA MédiCA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O novo Cine Bangüê 
é mais uma opção 

cultural para o público 
pessoense com 

sessões especiais 

Cento e doze homens 
da Polícia Militar da Paraí-
ba vão compor a Força Na-
cional de Segurança Pública 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. Eles 
passaram por um intenso 
treinamento que teve início 
dia 15 e se encerra hoje às 
13h no Centro de Educação 
da Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, em João Pes-
soa. A instrução dos policiais 
paraibanos foi uma parceria 
do Governo da Paraíba com 
o Ministério da Justiça (MJ), 
por meio da Secretaria Na-

cional de Segurança Pública 
(Senasp).

Segundo o capitão Assis 
Santos, da Força Nacional 
que liderou o treinamento 
dos militares paraibanos, 
o mesmo treinamento está 
acontecendo em Brasília, Ro-
raima, Piauí, além da Paraí-
ba. “Essa foi à primeira fase 
do treinamento. Em segui-
da, os soldados mobilizados 
passarão por capacitação 
específica no Rio de Janeiro”, 
afirmou. 

O capitão Assis explicou 
que a princípio todos estão 
capacitados para trabalhar 
com o público que é o carro-
chefe da Força Nacional, mas 

também existem os que tra-
balharão com grupos espe-
ciais no combate ao terroris-
mo e os que trabalharão na 
área de choque, ou seja, na 
área de confronto. Os poli-
ciais capacitados trabalharão 
com diversos equipamentos 
e armamentos a exemplo de 
granadas de efeito moral, 
escudos balísticos, pistolas, 
espingardas calibre 12 e pis-
tolas de choque (Spark de fa-
bricação nacional).

O aluno do treinamento 
da Força Nacional, sargento 
Vasconcelos, falou em nome 
da turma de formandos e 
disse que o treinamento foi 
duro, porém gratificante.

PMs da Paraíba prontos para 
atuar nos Jogos Olímpicos

FOrçA nACiOnAl dE SEGurAnçA púBliCA
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Governador participa do Dia D de 
combate ao mosquito com estudantes
A ação aconteceu na Escola 
Estadual Severino Dias de 
Oliveira – Mestre Sivuca

Mais uma ação de com-
bate ao Aedes aegypti acon-
teceu ontem, na Escola Esta-
dual Severino Dias de Oliveira 
– Mestre Sivuca, que contou 
com a presença do governa-
dor Ricardo Coutinho; secre-
tários Alécio Trindade (Edu-
cação), Renata Abath (Saúde), 
general de brigada Daniel de 
Almeida Dantas, represen-
tantes da Marinha e vários 
órgãos envolvidos na guerra 
contra o mosquito.

Na entrada da escola, Ri-
cardo Coutinho foi recepcio-
nado pela banda marcial da 
escola e, antes de fixar o selo 
“Escola que ensina o valor 
da vida combate o mosquito 
Aedes aegypti” no mural da 
escola, o governador Ricardo 
Coutinho fez visita às salas 
temáticas, as stands expositi-
vos e ainda recebeu explica-
ções por parte de agentes so-
bre criadouro, a proliferação 
e combate ao mosquito.

Na visita a uma das salas 
o governador conversou com 
várias crianças, e algumas 
delas disseram ter recebido 
instruções sobre como se 
proteger dos mosquitos. An-
tônio (5 anos) fez questão de 
dizer a Ricardo Coutinho que 
aprendeu com sua mãe que 
não pode juntar água porque 
junta mosquito.

Durante seu discurso, 
Ricardo Coutinho disse ser 
importante a articulação das 
330 mil crianças e adolescen-
tes engajadas nessa guerra 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

“que tenho a certeza, vamos 
vencer”. Com a participação 
das escolas, dos professores 
e das comunidades ele acre-
dita que está criado “um ver-
dadeiro exército multiplica-
dor para fiscalizar suas casas 
contra o mosquito, além dos 
educadores e demais profis-
sionais das instituições de 
ensino em todo o Estado”.

Junto com os 330 mil 
alunos, os 30 mil professo-
res e 15 mil funcionários ar-
ticulados se torna o exército 
preparado para combater o 
mosquito, principalmente 
nas residências.

Em seu discurso, o go-
vernador ainda convidou a 
rede privada de ensino a se 
integrar nessa corrente e fez 
o seguinte apelo: “Chamem a 
todos para combater o mos-
quito, vamos estimular a res-
ponsabilidade desde cedo nas 

crianças e agora, mais do que 
nunca isso deve estar presen-
te e assim vamos ter resulta-
dos a médio e longo prazo”.

Ricardo disse ainda ser 
importante que a população 
cuide dos focos que estão 
em casa “porque, dos de fora 
nós cuidamos. É inadmissível 
com nossa tecnologia estar-
mos sendo dobrados por um 
mosquito há 31 anos. É pre-
ciso extirpar e vencer essa 
guerra. Estamos na vanguar-
da com ações inéditas como a 
criação de um aplicativo e va-
mos seguir, mas precisamos 
da ajuda de todos”, explicou 
Ricardo.

O Dia “D” de mobilização 
e combate ao mosquito Ae-
des aegypti também aconte-
ceu nas sedes das 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GREs). O Exército está pro-
gramando palestras nas es-

colas de João Pessoa, Campi-
na Grande, Guarabira, Cuité, 
Patos, Itabaiana, Itaporanga, 
Catolé do Rocha, Cajazeiras, 
Sousa, Princesa Isabel, Mon-
teiro, Pombal e Mamanguape, 
em datas a serem definidas. 
O objetivo da mobilização é 
conscientizar crianças e ado-
lescentes sobre a importân-
cia de prevenir a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti. 

A programação na es-
cola estadual “Mestre Sivu-
ca” contou com brincadeiras 
com a presença de “mosqui-
tos humanos” que divertiram 
as crianças. Nos estandes do 
Exército houve explicações so-
bre a presença de criadouros 
e como se prevenir o que cha-
mou a atenção dos alunos do 
educandário. Também aconte-
ceu panfletagem, exposição de 
vídeos, cartazes e faixas.

Governador Ricardo Coutinho em meio às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti com estudantes

“Toda a sociedade brasileira está envolvida, estamos fazendo parte desse 
esforço nacional de combate a esse mosquito, com mais uma fase de 
conscientização da importância dos cuidados na proliferação do mosquito 
e nesse momento estamos numa etapa que consiste no trabalho com 
as crianças, com os adolescentes nas escolas. O comprometimento de 
todos é tão visível que não há como não ganharmos essa guerra se você 
olhar as instituições envolvidas com essa campanha. Com essas ações eu 
acredito que esse mosquito não vai ganhar não”.

“O trabalho vai continuar com estudantes e professores saindo das escolas 
e repassando o que aprenderam para toda a comunidade. E nesse sentido, 
o governador conversou com o pessoal do Exército, articulando meios 
para percorrer o Estado e as escolas. O Exército vai ser parceiro no  nosso 
processo de certificação das escolas. Ele será parceiro na manutenção 
dessa certificação que vai fazer parte do prêmio Escola de Valor. Fiquei 
satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido nessa escola e também em 
todas as regionais”.

Daniel De almeiDa Dantas  - General

aléssio trinDaDe  - Secretário Estadual de Educação

Opiniões

“Quero aproveitar esta brilhante oportunidade e transmitir em nome 
da presidente da República Dilma Rousseff a mensagem de parabéns 
ao governador do Estado da Paraíba Ricardo Coutinho. Fiquei bastante 
impressionado com as atividades realizadas nesta escola, a forma como a 
informação está sendo repassada para todos, principalmente às crianças. 
Até mesmo Brasília não apresenta esse nível de movimentação tão 
necessária para que a informação flua e seja compartilhada por todos que 
compõem a sociedade”.

“A nossa unidade está empenhada com 40 homens aqui na escola e mais 
40 militares junto com equipes de saúde que estão espalhadas pelos 
bairros. Todos os dias estaremos visitando vários imóveis como uma 
forma de conscientizar a população sobre os perigos das doenças e as 
medidas preventivas que devem ser adotadas para conter a proliferação 
e consequente avanço do mosquito Aedes aegypti. A partir da próxima 
semana estaremos realizando palestras em pelo menos duas escolas 
por dia”.

alexanDre abreu  - Presidente do Banco do Brasil

maurício Valença Da cruz  - Comandante do 15º BIMtz

“Todos os dias minha mãe pede para eu ter cuidado com a água e também 
que é para manter tudo limpo. Aqui na escola Escola Estadual Severino Dias 
de Oliveira – Mestre Sivuca aprendi muito com os soldados do Exército e 
também nas salas temáticas, nos estandes que foram expostos e ainda re-
cebi muitas explicações por parte dos agentes de saúde sobre os criadouros 
e as mais diversas formas para evitá-los. Vou aproveitar agora que já estou 
bastante informada e contar tudo para as minhas colegas que não tiveram a 
oportunidade de comparecer durante estas atividades”.

Katylen Vitória  - Estudante

FOTO: Secom-PB

Um grupo de crian-
ças da Escola Estadual 
Severino Dias de Olivei-
ra (Mestre Sivuca), em 
Mangabeira, surpreen-
deu o governador Ricar-
do Coutinho, logo após 
o encerramento da so-
lenidade de lançamento 
da ação contra o mosqui-
to em escolas.

As quatro crianças 
– Joana, Nara, Yasmin e 
Rayane, com idades en-
tre 9 e 11 anos se apro-
ximaram de Ricardo e 
uma delas disse: “Seu 
prefeito, seu prefeito, 
a gente queria lhe dar 
um presente”.

Surpreso, o governa-
dor parou para atender 
as crianças e elas entre-
garam dois canos de PVC 
e ele perguntou do que 
se tratava. “Isso aqui é 
repelente para o senhor 
usar e aqui tem um pe-
queno mosquiteiro para 
proteger o senhor”.

Emocionado o go-
vernador agradeceu, 
elogiou a criatividade 
e iniciativa das crian-
ças e disse ainda que 
ia ter o prazer de usar. 
Imitando a linguagem 
espontânea do grupo o 
governador disse: “Eu 
gosto de mim proteger 
e também porque é 

cheiroso” e arrancou ri-
sos das quatro meninas.

Tanto o repelen-
te como o mosquiteiro 
foram produzidos por 
alunos do 6º ano da-
quele educandário. Os 
meninos não estavam 
no momento da entre-
ga dos presentes.

O que chamou a 
atenção na espontanei-
dade das crianças foi 
que elas se aproxima-
ram do governador sem 
estar acompanhado 
por nenhum adulto, ou 
seja, foi iniciativa delas. 
Na ocasião o governa-
dor deixava o colégio, 
acompanhado do dire-
tor, coronel Claudemir 
Rodrigues, de um segu-
rança e uma funcioná-
ria do cerimonial.

Repelente e mosquiteiro

“Isso aqui é 
repelente para o 
senhor usar e aqui 
tem um pequeno 
mosquiteiro 
para proteger 
o senhor”

Com o objetivo de mobi-
lizar gestores públicos, profis-
sionais da área de construção 
civil e sociedade civil no com-
bate ao Aedes aegypti, o Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde 
em parceria com a Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan), realiza na próxi-
ma segunda-feira (22) visitas 
a alguns canteiros de obras do 
Estado. A ação contará com as 
presenças da secretária de Es-

tado da Saúde, Roberta Abath, 
além de técnicos da SES, e da 
diretora-superintendente da 
Suplan, a engenheira Simone 
Guimarães.

As visitas terão início às 
7h30 no canteiro de obras 
do Hospital Metropolitano 
de Santa Rita, localizado na 
Grande João Pessoa. Logo 
após, a equipe segue para o 
Viaduto do Geisel, em João 
Pessoa, e em seguida para o 
Centro Formador de Educa-
dores, localizado em Manga-

beira, também na capital.
Para Simone Guimarães, 

a ação é importante, pois 
objetiva disseminar a infor-
mação sobre os perigos da 
proliferação do mosquito Ae-
des. “Vamos observar os can-
teiros das obras para evitar 
o acúmulo de água. É impor-
tante conscientizar cada tra-
balhador que está presente 
diariamente nas obras, para 
que eles redobrem a atenção 
nesse aspecto e fortaleça a 
nossa luta contra a prolifera-

ção dos mosquitos”, destacou.
A gerente executiva de 

Vigilância em Saúde, Rena-
ta Nóbrega, explicou que é 
extremamente importante a 
presença do governo na vi-
sita às obras. “O objetivo é 
apoiar a área da construção 
civil nas ações de educação 
em saúde e eliminação de fo-
cos do Aedes. Será um exem-
plo para que a área de cons-
trução civil possa inserir na 
rotina de trabalho o combate 
ao mosquito”, defendeu.

Ações em canteiros de obras na 2ª

O escritor Umberto Eco, 
autor do livro O nome da 
Rosa, morreu na noite de 
ontem, aos 84 anos, em sua 
residência. A informação foi 
confirmada pela família. No 
entanto, não foi divulgada a 
causa da morte dele. 

 Nascido em Alexandria, 
em 5 de Janeiro de 1932, Um-
berto Eco foi um semiólogo, 
filósofo e escritor prolífico. 
Em 1988, fundou o Depar-
tamento de Comunicação da 
Universidade de San Marino. 
Já em 2008, se tornou pro-
fessor e presidente da Escola 
Superior de Humanidades, 
da Universidade de Bolonha.

Umberto Eco escreveu 

vários ensaios sobre a semió-
tica, a estética medieval, lin-
guística e filosofia, bem como 
romances de sucesso. A última 
obra escrita por ele foi “Núme-
ro Zero”, lançada em 2015. 

Harper Lee
Também morreu on-

tem, aos 89 anos, a escrito-
ra norte-americana Harper 
Lee, no Estado do Alabama. 
A causa da morte não foi di-
vulgada. A escritora venceu 
o Prêmio Pulitzer em 1961 
pela obra ‘O Sol é para to-
dos’, que retratou o Sul do 
país marcado pela luta ra-
cial. O livro mostra a injus-
tiça social em meio à crise 

econômica enfrentada pela 
região.

Harper Lee viveu quase 
toda sua vida de maneira dis-
creta e isolada. Após ganhar 
o Pulitzer, não lançou novos 
trabalhos até 2015, quando 
foi publicado seu segundo li-
vro: ‘Vá, coloque um vigia’. A 
obra foi recuperada de ma-
nuscritos que estavam guar-
dados, encontrados em 2014. 
A escritora vivia sozinha em 
uma casa de repouso em sua 
cidade natal, Monroeville.

Mais nova dos quatro fi-
lhos de Amasa Coleman Lee 
e Frances Cunningham Finch 
Lee, a escritora nasceu em 
1926. Harper estudou Direi-

to na Universidade do Ala-
bama e, em 1949, se mudou 
para Nova York, onde traba-
lhou em uma companhia aé-
rea enquanto tentava seguir 
a carreira de escritora.

‘O Sol é para todos’ ven-
deu mais de 40 milhões de 
cópias e é reconhecido pela 
sensibilidade com a qual a es-
critora, branca, retrata o racis-
mo e as injustiças sociais nos 
Estados Unidos, sobretudo no 
Sul, berço da luta pela igualda-
de. Na região estão os estados 
do Alabama e da Georgia, que 
registraram conhecidos epi-
sódios de tensão racial e con-
frontos ao longo da história 
norte-americana.

Morre aos 84 anos o escritor italiano
UmberTO ecO

FOTOS: Edson Matos/Ricardo Puppe
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Escritora Socorro 
Aragão é eleita para 
Cadeira no 2 da APL  
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EVENTO

Programação especial
de filmes continua 
hoje, no Bangüê 

CINEMA

Várias atrações tocam 
hoje, no Grito Rock na 
cidade de Cajazeiras  

Página 8

Som de Verão

Fazendo uma analogia 
metafórica do Coletivo 401, 
ônibus que cruza a capital 
pessoense, Seu Pereira e 
seus passageiros fazem 
mais uma apresentação 
hoje, na capital. Dessa vez, 
o grupo realiza show na 

segunda edição do projeto “Bendito 
Verão”, que faz parte da programação 
do final de semana do Bistrô de Saúde 
Bendito Suco, localizado na av. João 
Maurício, no bairro do Bessa. O evento, 
que tem início às 16h42, terá, ainda, a 
participação especial da banda Meio-
free e da DJ paraibana Kylt, que com-
pleta o trio musical. Os ingressos estão 
sendo vendidos no valor de R$ 20. Os 
interessados em participar podem ad-
quirir seu ticket na hora do evento ou 
antecipadamente, no próprio Bistrô. É 
importante lembrar que, para garantir 
seu lugar, é recomendado chegar meia 
hora antes de o evento começar.   

Com sua primeira aparição acon-
tecendo em abril de 2009, na cidade de 
Campina Grande, a banda Seu Pereira 
e Coletivo 401 ganharam destaque no 
cenário cultural com suas músicas que 
falam do cotidiano paraibano, além de 
fazer críticas sociais.  

O grupo, que é composto por 4 in-
tegrantes, Jonathas Falcão (vocal e vio-
lão), Thiago Sombra (baixo), Victorama 
(bateria) e Chico Correa (guitarra), traz 
para sua apresentação um repertório 
novo, entretanto, com músicas antigas 
que fazem parte do primeiro disco inti-
tulado com o próprio nome da banda. 

“Vamos tocar as músicas do 
nosso novo disco, mas também 
músicas que nosso público gosta de 
ouvir”, disse Jonathas Falcão, voca-
lista da banda. Falcão revelou ainda 
que, o nome do segundo CD será ‘Eu 
não sou boa influência para você’ e 
que ele retrata relacionamentos com 
pessoas e amores passados. 

além de se conhecerem há mais 
de 8 anos, os integrantes da banda 
que compartilham desse projeto já se 
apresentaram em outros locais como, 
por exemplo, nos principais festivais da 
cidade a exemplo do Festival Mundo, 
Grito Rock e Estação Nordeste. 

Na mesma noite, o grupo 
Meiofree faz uma brincadeira “meio 
a meio” trazendo em seu repertório 
uma mistura de meios ritmos como, 
por exemplo, meio samba, rock, jazz, 
funk, Brasil e mundo. 

Com raízes locais, a banda 
nasceu em João Pessoa com a ideia 
inicial de fazer alusão ao pensamento 
de que somos quase livres e presos 
aos modelos que criamos e recria-
mos na nossa passagem. 

“a sonoridade quer justamente 
isso. Explorar o que temos de mais cer-
to: a inconstância, o incerto, a vontade 
de acertar misturada com o medo de 
errar. É o humano, o imperfeito que 

busca a perfeição ao mesmo tempo 
em que se diverte que o Meiofree quer 
nos apresentar através de suas ideias”, 
explicou o vocalista Pedro Faissal. 

Sua pretensão é criar, literal-
mente, um meio livre cujo universo 
de possibilidades musicais possa ser 
explorado dentro de temáticas que 
exploram uma visão de mundo e não. 
Além do mais, já possui três traba-
lhos publicados. 

Em 2009, a banda consolidou sua 
formação e lançou seu primeiro disco 
independente, o Globalizado só os 
tênis, gravado ao vivo em estúdio. Em 
2012, agora em formato power trio e 
mais experiente, lança seu segundo 
disco independente juntamente com o 
homônimo vídeo clipe, Peso de Meni-
no e Jeito de Homem, chegando como 
semifinalista nacional do concurso 
“Vem pro Novo” da Caixa Econômica 
Federal e em abril de 2013, depois de 
um ano de experiência da banda com 
sua formação em São Paulo, o grupo 
lança seu terceiro trabalho indepen-
dente, o Pessoa Minha e consolida a 
veiculação de seu vídeo clipe, Mun-
dial, na MTV e suas subsidiarias como 
BRZ em todo País.

E fechando o dia, a DJ Kylt disse-
mina de forma visceral a diversidade 
dos ritmos brasileiros, latinos e africa-
nos com a fusão híbrida das sonorida-
des eletrônicas. Como DJ e formadora 
de opinião, participa ativamente da 
programação de variados eventos 
culturais pelo Brasil.

“Quando estou tocando, busco 
despertar o interesse das pessoas para 
conhecer e afirmar as suas próprias 
raízes através da música, oferecendo 
uma roupagem sonora mais contem-
porânea e híbrida dentro da nossa 
identidade cultural que é tão diversi-
ficada. Toco também o que um dia o 
povo sentiu vergonha de dançar, mas 
que, agora, torna-se uma verdadeira 
libertação ao escutar, porque pulsa em 
nosso sangue. Ao meu ver, música é 
como vinho, se consumida depois de 
um certo tempo guardada, o sabor fica 
muito melhor”, revelou a DJ. 

Conheça o bistrô bendito Suco - 
É um bistrô de saúde, com refeições 
saudáveis como açaí, sucos refrescan-
tes que garantiram destaque na revista 
Veja, além de sanduíches naturais 
feitos com produtos orgânicos, desde 
abril de 2015 tem uma programação 
cultural variada.

Lucas Silva
Especial para A União

n Evento: Segunda edição do “Bendito Verão”
n Atração: Seu Pereira e Coletivo 401, Meiofree 
e DJ Kylt
n Quando: Hoje
n Hora: 16h42
n Onde: Bendito Suco, em João Pessoa
n Endereço: Av. João Maurício, no 2051, Bessa 
(depois do Mag Shopping)
n Ingressos: R$ 20 

Serviço

A banda 
Meiofree  é outra 

participação 
especial do 

evento e tocará 
samba, rock,
 jazz e funk  

Seu Pereira e Coletivo 401 faz show hoje, 
na capital, tocando músicas do novo disco 

A DJ Kylt 
vai mostrar 

diversidade de 
ritmos latinos 

e africanos, 
mas com a 

fusão híbrida 
da sonoridade 

eletrônica    

O grupo Seu 
Pereira e Coletivo 
401 também 
apresentará 
músicas antigas
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Essa questão
de quórum

Ramalho
LeiteAdeus, professora Maury

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Martinho Moreira Franco me deu a notícia pelo te-
lefone. Eu, em São Paulo, cuidando da minha saúde, me 
quedei triste com a morte da  professora Maury Albu-
querque que me ensinou Francês no Liceu Paraibano ao 
longo de 3 anos consecutivos. Devo dizer, para começo 
dessa história, que ela foi uma das mais competentes e 
lúcidas mestras daquele tempo em que no velho Liceu 
assumiam a Cátedra nomes como Argentina Pereira 
Gomes, Daura Santiago Rangel, Olivina Olívia Carnei-
ro da Cunha, Dulce Ramalho, Aníbal Victor de Lima e 
Moura, Manoel Cavalcanti, José Washington de Carva-
lho, Aurélio de Albuquerque, Gibson Maul de Andrade, 
Sinésio Giumarães, Anísio Borges, 
Cônego Nicodemus Neves – só 
para citar alguns que agora me 
vêm à memória.

Dona Maury – como ca-
rinhosamente a chamávamos, 
chegou para substituir o grande 
professor de Francês Celestin 
Marius Malzac de quem fui aluno 
na primeira série ginasial, quinta 
turma. E de quem recebi os pri-
meiros ensinamentos da língua 
francesa, tornando-me um aluno 
de muito bom nível. Inclusive fui 
agraciado naquele ano, 1951, com 
um presente do velho Celestin. Ele me deu, autografado 
o seu livro “Estudo sobre os verbos franceses “que guar-
dei por muito tempo no meu baú de recordações.

Pois bem, Dona Maury chegou, viu e venceu. De 
início, meio desconfiados, nós alunos de Celestin, chega-
mos a duvidar da capacidade de ensinar daquela profes-
sora ainda jovem, de meia altura, elegantemente traja-
da, educada.  Com o passar das aulas, se afirmou como 
excelente professora da língua francesa, granjeando a 
simpatia e a atenção de todos os seus alunos.

Devo abrir um parênteses para assegurar que  o 
pouco que ainda sei de francês aprendi com os dois, 
sobretudo com a mestra Maury Albuquerque.

Dez anos depois, eu já concluinte do curso de 
Engenharia e professor de Física do Liceu, dirigido por 

Dona Daura, me reencontrei com Dona Maury na sala 
de professores nos abraçamos ternamente.  Ela parecia 
a mesma e que nada tinha mudado durante o tempo em 
que praticamente não nos vimos: continuava elegante, 
simpática, educada e elogiada por todos. Eu lhe disse 
que seu filho João Carlos era meu aluno de Física e se 
destacava na turma como um dos melhores. Depois, 
muito tempo depois, soube que João Carlos, brilhante 
engenheiro tinha sido aprovado em difícil concurso na 
Eletrobrás e depois foi  emprestar seus conhecimentos 
a uma grande empresa multinacional.

Agora, relembrando e com saudade de Dona Maury, 
recordo que naquele reen-

contro na sala de profes-
sores, em 1962, confessei a 
ela que tinha cometido um 
deslize quando era seu alu-
no. Eu, que era um dos seus 
mais aplicados discípulos 
e destaque nas suas aulas, 
na prova final da quarta 
série, tirei um cinco – nota 
destoante de todo o meu 
histórico escolar que até 
então só continha notas 9 
e 10 em Francês. Disse-lhe, 
então, que, para ajudar um 

colega que precisava de 9 na prova final, fiz a prova dele 
e ele fez a minha. Resultado: ele tirou 10 e eu tirei 5. Ela 
ouviu em silêncio e simplesmente me segredou:

Eu sempre imaginei que alguma coisa diferente 
tinha acontecido. Mas, como não tinha como provar, dei 
as notas que as provas mereciam.

Sorrindo, olhou para mim e concluiu:
Você está perdoado, mas se naquela época  eu 

tivesse como comprovar, teria dado zero aos dois...
Agora, quando termino de escrevinhar estas 

linhas, volto a minha lembrança para aqueles velhos 
tempos do Liceu Paraibano e apenas acrescento como 
ponto final:

Adieu, Madame Maury Albuquerque. Au revoir, ma 
chérie professeur. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Papai do Céu tem sido 
generoso com os amigos de 
Hermosa e sua família, os 
Pereira Lima. Nossa ma-
triarca completou 103 anos 
ontem. E o que é melhor: 
está em perfeito estado, 
gozando plena saúde. Nunca 
fez uma operação, nem toma 
o balaio de remédios que 
engulo pra me manter vivo. 
Ontem fui à comemoração 
de Hermosa; tomei-lhe a 
bênção para ver se minha 
mão para de tremer – aco-
metido que estou de Parkin-
son. Logo na mão direita, a 
que uso para atirar. 

Agora minha caligrafia não está 
mais tão parecida com a de Hemin-
gway, um dos meus escritores favo-
ritos. Nunca pesquei um peixe, mas 
nossas letras se parecem. Sujeito de 
sorte, o Ernesto. Pra dizer que não 
pesquei houve aquele episódio de 
quando deixei o anzol dentro d’água, a 
vara em cima da jangada em que está-
vamos, e fui tentar ajudar os primos a 
pegar o xarel que se debatia no barco. 
Éramos eu, o primo Jocélio e Celino 
Filho. Este teve sua talentosa carreira 
interrompida pela inveja assassi-
na. Raros têm a sorte de Hermosa: 
Lampião matou seu gado, por ela ser 
sobrinha de Zepereira, mas a menina 
fugira para o Egito.

Quando voltei para pegar minha 
vara, ela tibungou dentro d’água. 
Algum peixe mordera o anzol e levou 
a vara com ele. Aí encerrei minha 
carreira de pescador. Não gosto de 
pescarias nem de caçarias, Hemin-
gway que me perdoe. Ele é generoso. 
Uma vez, quando fui passar as férias 

Diário de guerra
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na casa de Hermosa, fiz uma caçaria 
com meu primo Luciano – que Papai 
do Céu já levou. Era uma espingarda 
para os dois, cada qual dava um tiro e 
passava a arma para o outro, como em 
Stalingrado. 

Não acertamos em nenhuma 
vítima, até que o menino Luciano 
notou que a vareta da espingarda cada 
vez mais botava a língua de fora: as 
cargas com que nutríamos a lazarina 
não detonavam, pois a primeira estava 
muito velha. Acho que era da Guerra 
de 30, quando a cidade de Princesa 
resistiu às expedições policiais que 
foram esbulhar a eleição. Nesse tempo 
Hermosa e mamãe eram sócias: cos-
turavam as fardas dos Libertadores 
(como chamavam aos soldados de 
Princesa). 

Os Libertadores eram dois mil, 
um bom mercado para o fornecimento 
de fardas, e minha mãe e sua prima 
ganharam um bom dinheirinho cos-
turando o fardamento dos combaten-
tes. Princesa resistiu com sucesso à 
polícia de João Pessoa e à cabroeira 
de Lampião. Quiçá pela blindagem das 

fardas de Hermosa&Car-
mélia, de mescla à prova de 
balas.

Elas ainda fizeram 
as fardas do Batalhão 
Provisório de Princesa, 
que deu combate à Coluna 
Prestes, e à Volante de 
Princesa, que cegou o olho 
de Lampião e matou seu 
irmão Levinono fogo de 
Flores (fogo do Tenório). 
Minha mãe não fez uma 
farda daquelas para mim; 
vou ver se Hermosa tem 
condições de fazer. Ela 
tem a vista boa e as mãos 

firmes, dá para costurar fardas para 
muitas revoluções.

Quem tinha uma farda dessas era 
Juquinha, irmão de Hermosa. Ele enver-
gava com orgulho o fardamento, que 
vestia nas festas do ano. Vai ver que os 
panos foram feitos por ela. Durante o 
conflito tio Zepereira também se vestia 
assim, com uma indefectível gravata. 
Meu pai disse que nunca viu Ti Zé sem 
paletó e gravata, nem quando o tio ia 
para o curral, de manhãzinha, ver a 
ordenha feita pela vaqueira Felipa.

Registro essas lembranças de viola 
para não esquecê-las, pois não tenho a 
memória privilegiada de Hermosa, minha 
tia na lei antiga. Mas prometo ao Douto 
Leitor um livro sobre a Epopeia de Trinta, 
contando o que sei, até onde permite o es-
quecimento. Já não me lembro do nome de 
algumas namoradas; isso é grave. A gente 
só devia esquecer o nome dos inimigos.
Mas não os nomes dos amores, primeiros, 
antigos, dos bons tempos.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

A todo início de sessão legislativa  os jornais  
publicam a ameaça de corte, nos subsídios dos 
parlamentares, dos dias correspondentes  a  suas 
faltas. Mudam os presidentes, mudam os perfis dos 
integrantes da Casa, seja ela municipal, estadual ou 
federal, e permanece o mesmo questionamento. O 
experiente Waldir dos Santos Lima, que há pouco 
nos deixou, costumava dizer em tom de ironia: de-
mocracia é um regime caro, só tem quem pode! Na 
verdade a sua reflexão nos leva a outra, mais ampla 
e discutível nesses dias turbulentos de desprestígio 
dos políticos: fechem as casas legislativas, lacrem as 
tribunas e saberemos a falta que fazem. Mesmo com 
seus defeitos, estruturais ou de representatividade, 
qualquer parlamento aberto é melhor que uma 
ditadura que fecha, prende e arrebenta.

Os repórteres credenciados nas casas legisla-
tivas reclamam a ausência dos seus integrantes às 
sessões, mais pelo não cumprimento de suas pautas 
que pelo prejuízo causado ao Erário.Uma sessão 
declaratória não produz os fatos que os jornais e 
emissoras mandam buscar nos plenários. Os espa-
ços destinados ao noticiário político precisam ser 
preenchidos. A ausência dos deputados aos deba-
tes  aumenta o trabalho da reportagem. Restam as 
entrevistas de “corredores” e as noticias especula-
tivas para satisfazer o chefe da redação. À imprensa 
não interessa a justificativa de que o mandato se 
prolonga nas bases eleitorais. As poltronas devem 
permanecer ocupadas em todos os recintos e em 
todas as sessões.

No passado, o mandato era remunerado por 
sessões. No Império se pagava quadro mil réis diários 
a um deputado provincial. O complemento era cal-
culado por léguas entre o distrito de origem e a sede 
da província. Quem faltasse, não recebia. Celso Mariz 
destaca que as léguas eram contadas uma única vez. 
Isto é, não se pagava pelo retorno às bases. Talvez 
uma forma de obrigar a permanência do deputado 
na capital até o final da sessão legislativa. Mas o 
Imperador, já nos estertores da Monarquia, mandou 
alterar o cálculo e deu a todos o direito de ir e vir, 
remuneradamente. Na República, começaram   pa-
gando dez mil réis diários e trezentos réis fixos. Nas 
proximidades dos anos 1930, a representação já era 
um conto de réis e o comparecimento às sessões ren-
dia quarenta mil réis diários, “o que dava para o trem 
e o queijo do chefe do partido”, sugere  Mariz.

Desde quando desapareceu o jeton - retribui-
ção pelo comparecimento às sessões -  aumentou a 
incidência de ausências remuneradas. Mas não se 
pense que esse costume é recente. No tempo que 
deputado usava fraque e amarrava seu cavalo em 
uma estribaria próxima, veja o que publicou o jornal 
A União:

“Assembléia Legislativa do Estado da Parah-
yba: Sessão Preparatória de 15 de janeiro de 1895. 
Presidencia do Sr. Vigário Walfredo. Ao meio dia os 
Exms. srs. Walfredo, Santa Cruz, Botelho, Apollonio, 
Valdivino, Trindade, José  Fernandes, Bento Vianna, 
João Tavares, João Lourenço, Dinoá, Mindello e Pina-
gé, o Sr. Presidente declara que não havendo núme-
ro legal, deixa de comunicar ao Exm. Presidente do 
Estado para vir assistir a instalação da assembléia e 
levantar a sessão”.

 A Assembléia deixou de se instalar por falta de 
número regimental? Nunca tinha ouvido falar. Pois 
já melhorou muito !
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Roteiro

Evento

Guerreiros de Selva II

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLO

“Senhor, tu que ordenaste ao Guerreiro de Selva, sobre-
pujai todos os nossos oponentes, dai-nos hoje, da floresta, a 
sobriedade para resistir, a paciência para emboscar, a perse-
verança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para 
resistir e vencer, e dai-nos também, Senhor, a esperança e 
a certeza do retorno, mas, se, defendendo essa  brasileira 
Amazônia, tivermos que perecer, oh Deus, que façamos com 
dignidade e mereçamos a vitória. Selva!!!”

Esse é o lema do lema do soldado da Amazônia, que o Dr. 
Dráuzio Varella denomina de “guerreiros de selva”. Como es-
clareci neste espaço sábado passado, estou fazendo a transcri-
ção parcial do seu artigo “A Força dos Militares na Amazônia”, 
trazendo nesta oportunidade o trecho em que aquele médico 
sempre presente na mídia global narra os procedimentos dos 
nativos da Amazônia quando investidos de “guerreiros de 
selva” na defesa das nossas fronteiras do nosso País.

“Perfilados, os soldados aguardaram em posição de 
sentido, sob o sol do meio-dia. Eram homens de estatura 
mediana, pele bronzeada, olhos amendoados, maçãs do 
rosto salientes e cabelo espetado. O observador desavisa-
do que lhes analisasse os traços julgaria estar na Ásia. No 
microfone, a palavra de ordem do capitão: ‘Soldado Souza, 
etnia tucano’. Um rapaz da primeira fila deu um passo 
adiante, resoluto, com o fuzil no ombro, e iniciou a oração 
do guerreiro da selva, no idioma natal. No fim, o grito de 
guerra dos pelotões da fronteira: Selva!!!

“O segundo a repetir o texto foi um soldado da etnia 
desana, seguido de um baniua, um curipaco, um cubeu, um 
ianomâmi, um tariano e um hupda. Todos repetiram o ritual 
do passo à frente e da oração nas línguas de seus povos; em 
comum, apenas o grito final: Selva!!!

“Depois, o pelotão inteiro cantou o hino nacional em 
português, a plenos pulmões. Ouvir aquela diversidade de 
indígenas, característica das 22 etnias que habitam o extremo 
Noroeste da Amazônia brasileira há 2.000 anos, cantando 
nosso hino no meio da floresta, trouxe à flor da pele sentimen-
tos de brasilidade que eu julgava esquecidos”.

Nessa altura desse seu realístico devaneio, quase um 
realismo fantástico tal são apaixonantes os acontecimentos e 
envolvimento dos atores na espetacular e abnegada labuta no 
meio da selva, Dráuzio Varella retoma a geografia para sentir 
os pés no chão da verdade que ele ali assistia e testemunhava:

“Para chegar à Cabeça do Cachorro é preciso ir a Ma-
naus, viajar 1.146 quilômetros Rio Negro acima até avistar 
São Gabriel da Cachoeira, a maior cidade indígena do País. É 
um Brasil perdido no meio das florestas mais preservadas 
da Amazônia. Não fosse a presença militar, seria uma região 
entregue à própria sorte. Ou, pior, à sorte alheia”. 

Antes, os pelotões de Guardas de Fronteira eram for-
mados por soldados trazidos de outras regiões. Agora, eles 
são recrutados nas redondezas das suas próprias tribos. O 
soldado de fora podia ser mais preparado intelectualmente, 
mas na selva ninguém se iguala ao indígena”, porque ele é um 
verdadeiro e inigualável Guerreiro de Selva. 

“Estou muito feliz. Foi uma 
votação consagradora e acho que dei 
um passo muito importante na minha 
carreira”, confessou para o jornal 
A União a professora e escritora Ma-
ria do Socorro Aragão, ao comentar 
sua eleição com 24 sufrágios recebi-
dos, em pleito realizado na manhã de 
ontem, na cidade de João Pessoa, para 
a Cadeira nº 2 da Academia Paraiba-
na de Letras (APL), que estava vaga 
por causa da morte de Adylla Rocha 
Rabello. Ela, cuja data de posse ainda 
não está definida, disputou com o es-
critor e engenheiro agrônomo Manuel 
Barbosa Filho, que obteve um voto. 
Na apuração, ainda foram registrados 
outros três nulos.

A eleição, que começou às 8h 
e se estendeu até meio-dia, trans-
correu em clima tranquilo, com a 
presença de ambos candidatos. A 
contagem dos votos aconteceu logo 
em seguida. A partir de agora, a APL, 
localizada no Centro de João Pessoa, 
passa a ter 39 acadêmicos, do total 
de 40 cadeiras. A de nº 2, para a qual 
Socorro Aragão conseguiu se eleger, 
por exemplo, tem por patrono Ma-
nuel de Arruda Câmara. A propósito, 
vence o pleito quem consegue obter 
metade mais um dos sufrágios. 

Socorro Aragão justificou ter 

 

Projeto Samba na Vila oferece 
diversas atrações, hoje, em JP 

Em seu quinto ano, o Samba na Vila da continuidade ao seu 
projeto inovador e diversificado com mais uma noite de apre-
sentações. A exemplo disso, hoje, às 21h, o Clube do Samba de 
Mesa recebe especialmente alguns sambistas paraibanos como 
Wellington Letto Nascimento, Tayrone Gomes, Cizinho Mania 
Cantor Cizinhomania Mania e Helton Souza, além do DJ Guto. O 
evento, que promete levar alegria e muito samba ao público, 
acontece na Vila do Porto, localizado no Centro Histórico de João 
Pessoa. A entrada custa R$ 20. 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Show

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h -Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

Socorro Aragão é eleita, com 24 votos, para a 
Cadeira no 2 da Academia Paraibana de Letras 

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)Guilherme Cabral

guipb_jornalista@hotmail.com
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Socorro Aragão: “Acho que dei um passo muito importante na carreira”  

Mídias em destaque

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).

decidido concorrer à vaga na APL por 
alguns motivos. Um dos quais foi o 
fato de ter sido amiga de Adylla Rocha 
Rabello, com quem trabalhou em 
várias instituições. “Era uma pessoa 
adorável e com alto astral”, disse 
ela, acrescentando outra razão: ser 
um desejo natural de quem escreve 
almejar ocupar assento na Academia 

Paraibana de Letras. E também alegou 
para ter tomado essa decisão ser 
autora de trabalhos que se baseiam 
no estudo da língua portuguesa e 
da história da literatura regional, a 
exemplo de textos analisando obras 
dos paraibanos José Lins do Rego, 
Augusto dos Anjos e José Américo de 
Almeida.          
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O Fabuloso Destino
de Amelie Poulain 

Deadpool

A Outra História da Lava-Jato

Filme/séries

Logo após a noite de inauguração 
do Cine Bangüê, que aconteceu 
ontem, o projeto audiovisual que 
movimenta o cenário cinematográ-
fico paraibano dá continuidade à 
sua programação especial, hoje, às 
18h30, com os filmes “Califórnia” 
e “Batguano”. Com acesso gratuito 

às sessões, o público poderá conferir no evento 
algumas produções paraibanas e de outros 
estados até a próxima segunda-feira. Entretan-
to, com o fim da programação especial a telona 
passa a funcionar com sessões regulares pagas 
nos valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Um 
detalhe importante é que as exibições do Tintin 
Cineclube, voltadas para crianças, continuam 
sendo gratuitas. 

Durante o período de sessões gratuitas, 
as pessoas que quiserem assistir algum filme 
precisam retirar os ingressos na bilheteria do 
evento com pelo menos uma hora de antece-
dência. 

Se acomodando nas cadeiras do espaço e 
explorando um pouco da programação, o Cine 
Bangüê reservou para o público algumas pro-
duções locais e não locais como, por exemplo, o 
filme “Califórnia”, exibido às 18h30. 

Rodado no Brasil, o longa foi dirigido por 
Marina Person, ex-apresentadora da MTV e TV 
Cultura. A história de seu trabalho se passa no 
ano de 1984, em São Paulo, e acompanha o des-
pertar da adolescente Estela (Clara Gallo) em 
relação a amizades, gostos, verdades familiares 
e sexo, tudo ao som de David Bowie, Joy Divi-
sion, New Order, Titãs, Paralamas do Sucesso, 
Caetano Veloso e vários outros.

Em seguida, às 20h30, a sessão fica por 
conta do filme paraibano “Batguano” que toma 
as rédeas do evento. A comédia dramática fala 
da história de um ser vivo duplo, vivido por 
Everaldo Pontes e Tavinho Teixeira.

Em um futuro sombrio, a dupla inseparável 
Batman (Everaldo Pontes) e Robin (Tavinho 
Teixeira) mora em um trailer afastado. Repen-
tistas punk-rock, eles constatam que o planeta 
Terra ficou pequeno demais para sua perfeição, 
genialidade e potência, e decidem encontrar seu 
lugar nas galáxias distantes.  

“Transformado com duas cabeças pen-
sando, logo nos tornamos símbolo da perfeição 

Lucas Silva
Especial para A União

O Cine Bangüê continua programação especial de 
inauguração, hoje exibindo “Califórnia” e “Batguano”

opções na telona

Um filme inocente e que desperta a re-
flexão de qualquer telespectador. Amelie 
(Audrey Tautou), moça ingênua, deixa a 
vida de subúrbio e muda-se para um bair-
ro parisiense de Montamartre, onde irá 
trabalhar como garçonete. Certo dia en-
contra uma caixa escondida no banheiro 
de casa e, pensando que pertencesse ao 
antigo morador, resolve procurá-lo. Nesse 
intervalo de cenas ela encontra Domi-
nique (Maurice Bénichou), que chora de 
alegria ao reaver o objeto. Sensibilizada e 
reflexiva, Amelie adquire uma nova visão 
de mundo. Pequenos gestos são capazes 
de ajudar as pessoas que a rodeiam e 
isso pode dar sentido à sua existência. 

  Dani Fechine

Meio herói, meio vilão o ex-militar e mer-
cenário, Wade Wilson (Ryan Reynolds) é 
diagnosticado com câncer, mas encontra a 
cura em uma sinistra experiência científica. 
Recuperado, ele torna-se Deadpool e só 
pensa em vingança contra o homem que 
destruiu sua vida. Esse é mais um excelen-
te filme lançado na linha dos super-heróis 
da Marvel que dá gosto de assistir. Esse é 
diferente porque é uma comédia de ação 
com cenas incríveis e boas pitadas de 
humor. Diversão garantida.

José Alves

O tamanho 
do livro pode 
assustar, mas 
digo, é para se 
ler em um fim 
de semana, 
sem a neces-
sidade de uma 
‘maratona’. 
Em 416 pági-
nas, mas de 
fonte grande 
e entrelinhas 
generosas, 
Paulo Moreira Leite apresenta o 
lado político da operação jurídica 
que movimenta o noticiário no Brasil 
há mais de um ano. Apesar de clara 
tendência pró-petistas, A Outra  His-
tória da Lava-Jato é uma obra válida 
para conhecer a fundo como são pre-
meditados os métodos do juiz ‘pop’ 
Sérgio Moro.   

Felipe Gesteira

Livros 

GRIto RoCK

Cena do filme Batguano, 
comédia dramática

 paraibana do diretor 
Tavinho Teixeira 

O músico Andrezão GDS é um dos participantes do evento

do novo ser em sua máxima evolução, potên-
cia, desejo, vontade e expansão. Dessa forma 
começamos a viajar pelo universo por todas as 
galáxias divulgando nossa dupla de repentis-
tas punk-rock completos porque a Terra havia 
ficado pequena demais para nós dois”, contou o 
diretor do filme Tavinho Teixeira.

Acontecendo paralelamente as sessões dos 
filmes, tem continuidade também a oficina de 
Prodav de Documentário das 9h às 18h. 

No domingo, a programação segue com 
exibição às 16h do filme “Último Cine Drive-In” 
dirigido por Iberê Carvalho. A produção cine-
matográfica fala de um jovem Marlombrando 
(Breno Nina) que se vê obrigado a voltar à 
Brasília, sua cidade natal, devido à doença de 
sua mãe, Fátima (Rita Assemany). 

Lá, ele vai reencontrar seu pai, Almeida 
(Othon Bastos), dono do Cine Drive-in, há 37 
anos. Ele insiste em manter vivo o cinema, 
mesmo não atraindo mais espectadores como 
na década de 70. Para isso, conta com a ajuda 
de apenas dois funcionários: Paula (Fernanda 
Rocha), que cuida da projeção e da lanchonete; 
e José (Chico Sant’anna), um velho amigo de 
Almeida, que ajuda a vender ingressos no caixa 
e da limpeza do local. Com a ameaça de demoli-
ção do Cine Drive-in e o agravamento da doença 
de Fátima, pai e filho vão ter que se unir e tentar 
reviver o passado.

Em seguida, às 18h, está programada uma 
sessão homenagem a Manfredo Caldas com 
a exibição do filme “O Romance do Vaqueiro 
Voador”, do qual assina a direção. Em seguida, 
haverá debate com o diretor e presença do ator 

Luiz Carlos Vasconcelos. A mediação será feita 
por Liuba de Medeiros.

Seu filme fala dos candangos, como eram 
chamados, os trabalhadores da construção de 
Brasília. Um universo mítico é constituído ao 
redor dos nordestinos nessa empreitada, que 
ora reconhecidos individualmente, ora reconhe-
cidos no coletivo, proporcionaram a ocupação 
do interior do País.

Quem é Manfredo Caldas - Manfredo 
Caldas pertence à segunda leva de cineastas que 
se seguiu ao movimento do cinema paraibano 
surgido no início dos anos 1960 com o docu-
mentário “Aruanda”, de Linduarte Noronha, 
consagrado nacional e internacionalmente.

Entre as ações paralelas do domingo tem 
continuidade a oficina do Prodav de Documen-
tário, das 9h às 18h. À tarde, a partir das 15h, 
acontece a mesa redonda sobre o tema “Cami-
nhos da distribuição de conteúdos audiovisuais 
no Brasil” com a participação de Leticia Santi-
non (Vitrine Filmes), Ramiro Azevedo (coorde-
nador de licenciamento da programadora Box 
Brazil), João Vieira Jr. (produtor de cinema/ REC 
Produtores). Mediação: Arthur Lins (realizador 
paraibano e professor do Curso de Cinema da 
UFPB). O debate é aberto ao público e acontece 
no Auditório 1, Mezanino 2, Rampa 1.

Já na segunda-feira, encerrando a pro-
gramação especial, o Cine Bangüê tem ações 
paralelas das 18h às 22h. Na verdade, é quando 
acontece a rodada de negócios com a programa-
dora Box Brazil e participação de produtores e 
realizadores selecionados após o processo de 
inscrição.

Fotos: Reprodução/Internet

n Grito Rock Cajazeiras
n onde: Praça da Prefeitura
n Quando: Hoje
n Horário: 20h
Entrada gratuita

serviço

Bandas tocam hoje em Cajazeiras 
As bandas Baião d’Doido, 

Movimentos Involuntários, Pau 
de Dar em Doido e Hazamat se 
apresentam hoje, a partir das 
20h, na Praça da Prefeitura Muni-
cipal, dentro da programação do 
Grito Rock Cajazeiras. O evento, 
que se encerra hoje, homenageia 
este ano a lenda viva do rock da 
cidade, Gilberto Álvares. A entra-
da é gratuita. 

Uma outra novidade para 
a noite de apresentações é que, 
com a homenagem a Gilberto 
Alvares o palco principal será 
batizado com seu nome. Os orga-
nizadores do evento - que ainda 
inclui a participação do músico 
Andrezão GDS - ressaltaram ser 
esse tributo um marco para o 
festival.

Iniciando as apresentações a 
banda Baião d’Doido, fundada 
em novembro de 2003 e com-
posta por Valmir Jordson (vocal), 
Yago Mendes (guitarra), Daniel 
Alves (baixo), Arisberto Andra-
de (baterista) e Osvaldo Moésia 
(tambor), tem como proposta 
fazer uma verdadeira salada 

musical, misturando um estilo 
regional “o baião” com o peso 
do hardcore, acrescentando a isso 
letras que expressam a realidade 
política-cultural-religiosa do povo 
do Nordeste, principalmente o 
do Sertão, atualmente seguem 
um novo projeto baseado no 
rock com baião.

Nos quatro últimos anos, o 
Grito Rock Cajazeiras levou mais 
de 14 artistas musicais locais e 
de fora do Estado aos palcos do 
Grito, aberto para um público de 
cerca de 2.700 pessoas. Em 2015, 
o evento levou 4 bandas ao palco 
do Núcleo de Extensão Cultural 
da UFCG – Campus Cajazeiras, 
atraindo um público de apro-
ximadamente 700 pessoas ao 
evento. (LS)  
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Crianças e adolescentes 
recebem noções de 
empreendedorismo 

Asteroide deve passar perto da Terra, avisa Nasa

Sem risco de impacto
TX68 passou 
pela Terra há 
dois anos e 
está retornando 
no próximo dia 5 
de março.
Porém, dessa 
vez, o objeto 
poderá 
se aproximar a 
uma distância 
pequena. Segundo 
a Agência 
Espacial 
Norte-Americana, 
não há  
possibilidade dele 
cruzar a 
atmosfera 
terrestre

FotoS: Reprodução/Internet

Um pequeno asteroide 
chamado TX68 passou pela 
Terra há dois anos e está re-
tornando no dia 5 de março. 
Desta vez o objeto pode passar 
bem mais perto da Terra do 
que antes mas, de acordo com 
a Agência Espacial Norte-Ame-
ricana (Nasa) não há possibi-
lidade de cruzar a atmosfera 
terrestre.

Em 2014, o asteroide 
passou a uma distância de 
cerca de 2 milhões de quilô-
metros do planeta. Desta vez, 
pode passar a uma distância 
entre 17 mil quilômetros e 
14 milhões de quilômetros, 
a depender da trajetória que 
o objeto seguir. A Nasa infor-
mou que não sabe ao certo 
a órbita do TX68, porque foi 
descoberto em 2013 e ainda 
foi pouco rastreado.

“A órbita desse asteroi-
de é bem incerta, será difí-
cil prever onde procurar ele 
no céu”, informou ao site da 
Nasa o gerente do Centro de 
Estudos NEO, Paul Chodas. 
“Há uma chance de que o as-
teroide seja observado por 

telescópios especializados 
durante essa passagem, nos 
provendo com dados para 
definir a órbita em torno do 
sol com mais precisão”, disse.

Os cientistas que avalia-
ram o caso identificaram uma 
possibilidade remota de im-
pacto do TX68 com a Terra no 
dia 28 de setembro de 2017. 
A chance seria de uma em 
250 milhões. “As possibilida-
des de colisões nas próximas 
três aparições previstas do 
asteroide são muito pequenas 
para serem motivo de preo-
cupação”, disse Paul Chodas. 
“Eu realmente espero que as 
observações futuras reduzam 
essa possibilidade [de impac-
to] ainda mais”, completou.

O diâmetro do TX68 é 
estimado em 30 metros, dez 
a mais que o meteoro que se 
transformou em uma bola de 
fogo e provocou uma chuva 
de meteoritos ao cruzar a at-
mosfera sobre a cidade russa 
de Chelyabinsk, há três anos. 
Segundo a Nasa, se um aste-
roide do tamanho do TX68 
entrasse na atmosfera ter-
restre, causaria uma explo-
são com o dobro de energia 
do episódio na Rússia.

Maiana Diniz 
Repórter da Agência Brasil

A Estação Natal, lo-
calizada no Centro de 
Lançamento da Barreira 
do Inferno (CLBI), reali-
zará em março o segun-
do dos oito rastreamen-
tos remotos previstos 
para este ano dos veí-
culos espaciais Ariane, 
Soyuz e Vega. Eles serão 
lançados a partir de Kou-
rou, na Guiana Francesa, 
a 2,3 mil quilômetros em 
linha reta da capital do 
Rio Grande do Norte.

O rastreamento é fei-
to por meio de uma an-
tena de telemedidas que 
remete os dados (como 
trajetória, temperatura 
e pressão, dentre outros) 
para a estação brasileira. 
Esta, por sua vez, recebe 
as informações - que são 
transformadas em paco-
tes de dados - e as en-
via em tempo real para 
a Guiana Francesa. O 
processo é fundamental 
para manter a segurança 
de voo do foguete, além 
do monitoramento de 
todo trajeto do veículo.

O rastreamento re-
moto dos foguetes é 
resultado de um acor-
do internacional entre 
o governo brasileiro e a 
Agência Espacial Euro-
peia (ESA). Em janeiro, as 
antenas brasileiras acom-
panharam os dados do 
veículo Ariane (VA228), 
que levou ao espaço 
o Satélite Intelsat 29E, 
construído pela Boeing, 

que vai prover links de 
dados de alta capacida-
de para clientes comer-
ciais e governamentais 
das Américas. “A função 
do CLBI é fazer com que 
esse rastreamento co-
labore com os voos dos 
foguetes e caso ocorra 
algum incidente todas 
as informações serão de 
suma importância para 
relatar qualquer ocorri-
do”, conta Maria Goretti 
Dantas, engenheira res-
ponsável pela interface 
entre o CLBI e o Centro 
Espacial Guianês.

O primeiro acordo 
assinado entre o Gover-
no Brasileiro e a Agência 
Espacial Europeia (ESA) 
foi em 1977. A renova-
ção, efetuada em 1994, 
está vigente até 2019. O 
acordo prevê estabele-
cimento e utilização de 
meios de rastreamento 
de telemedidas situados 
em território brasileiro.

Anualmente, o Bra-
sil recebe aproximada-
mente 900 mil euros 
pela utilização. O valor 
é direcionado aos cofres 
públicos e não ao CLBI. 
A unidade da Força Aé-
rea Brasileira (FAB), lo-
calizada em Parnamirim 
(RN), serviu como base 
de lançamento de apro-
ximadamente três mil 
foguetes e rastreamento 
de cerca de 200 veículos 
espaciais lançados a par-
tir da Guiana Francesa.

Barreira do Inferno fará 
rastreamento remoto

VEÍCULoS ESPACIAIS

Líria Jade  
Do Portal EBC 

A primeira detecção de 
ondas gravitacionais anun-
ciada na semana passada 
pode render o Nobel de Física 
deste ano aos pesquisadores 
responsáveis pelo feito. O fe-
nômeno, previsto pelo físico 
Albert Einstein há cem anos, 
nunca havia sido observado. 
No entanto, o pesquisador do 
Instituto de Física Teórica da 
Unesp, Riccardo Sturani não 
acredita que a descoberta ga-
nhará o prêmio.

“Não acredito que a detec-
ção renderá um Nobel, porque 
já se sabia que as ondas gravi-
tacionais existiam e já se espe-
rava sua comprovação. Talvez 
as pessoas responsáveis pela 
pesquisa inicial e pelo Ligo 
[Laser Interferometer Gravi-
tational-Wave Observatory, na 
sigla em inglês] nos anos 80 
ganhem o Nobel”, acredita.

Os pesquisadores do pro-
jeto Ligo  encontraram “dis-

torções no espaço e no tem-
po” causadas por um par de 
buracos negros com massas 
enormes interagindo entre 
si. Os prováveis indicados ao 
Nobel deste ano pela pesquisa 
são Kip Thorne e Ronald Dre-
ver, do Caltech, Rayner Weiss, 
do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), ideali-
zadores da tecnologia por trás 
do experimento.

O feito já é considerado 
pela comunidade científica 
uma das descobertas científi-
cas mais importantes nos últi-
mos anos, graças à cooperação 
internacional que tornou pos-
sível a observação.

Interferômetros
O sistema opera dois in-

terferômetros (dispositivos 
que medem o deslocamento 
das ondas de um raio de luz) 
semelhantes. Um está locali-
zado em Livingston, na Loui-
siana, e o outro em Hanford, 
Washington, a uns 3 mil quilô-
metros de distância. Cientistas 

de mais de 40 instituições de 
todo o mundo trabalham con-
tinuamente analisando os da-
dos do Ligo.

Sturani, um dos líderes da 
equipe brasileira responsável 
pela análise de dados gerados 
pela detecção de ondas gra-
vitacionais, fez, nesta quinta-
feira (18), uma palestra sobre 
a descoberta. O pesquisador 
explicou que qualquer obje-
to com massa deveria gerar 
essas ondas quando está em 
movimento. “Quanto maior 
a massa, mais intenso será o 
movimento, e maiores serão 
as ondas”, completa. Ele tam-
bém destacou a dificuldade de 
se separar as ondas gravita-
cionais dos ruídos que podem 
“sujar o sinal”.

O cientista falou, ainda, 
sobre o novo observatório 
Ligo que será construído na 
Índia. Segundo o pesquisador, 
o projeto vai complementar 
os esforços dos outros dois 
observatórios localizados nos 
Estados Unidos.

Detecção pode não render o 
Prêmio Nobel, diz pesquisador

ondAS grAVItACIonAIS

Confirmação de feixes de energia é uma das descobertas científicas mais importantes dos últimos anos

A chance de o 
asteroide colidir com 
a terra seria de uma 
em 250 milhões

36 municípios 
da Paraíba vão 
ganhar rádios
comunitárias

O Ministério das Comu-
nicações lançou edital para 
autorização de novas rádios 
comunitárias em municípios 
das regiões Norte e Nordeste 
do Brasil. O anúncio de,  pu-
blicado na última segunda-
feira (15), no Diário Oficial da 
União, é o terceiro do Plano 
Nacional de Outorgas (PNO) 
2015/2016 de radiodifusão 
comunitária. A seleção públi-
ca possibilitará a instalação de 
novas emissoras em 85 mu-
nicípios nos Estados do Acre 
(9), Amazonas (11), Maranhão 
(29) e da Paraíba (36). As en-
tidades terão 15 de abril de 
2016 para fazer a inscrição na 
seleção pública.

Atendimento
Foi criado um e-mail 

institucional exclusivo para 
facilitar o atendimento aos 
interessados em participar da 
seleção. Pelo endereço eletrô-
nico duvidasradcom@comu-
nicacoes.gov.br, será possível 
esclarecer dúvidas sobre o 
serviço de radiodifusão co-
munitária, como instruir um 
processo de outorga e quais as 
proibições.

Também está disponí-
vel no site do Ministério das 
Comunicações uma cartilha 
eletrônica que esclarece pon-
tos importantes do processo. 
Também é possível obter os 
formulários necessários, como 
o Requerimento de Outorga e 
Modelo de Manifestação em 
Apoio, já atualizados de acordo 
com a Portaria n° 4334/2015.  
A íntegra do edital pode ser 
obtida no Espaço do Radiodi-
fusor, constante no site. Mais 
seis editais serão lançados até 
o início de 2017.
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Jovens são capacitados no Cariri 
EmprEEndEdorismo 

Geral

Professores dos municípios 
de Monteiro e Prata
disseminam a educação

Combate ao Aedes é 
dever de casa no rs

As aulas na rede pública e na 
maior parte da rede privada de ensino 
do Rio Grande do Sul ainda não come-
çaram. Mesmo assim, a campanha 
Zika Zero nas escolas foi implementa-
da com a definição de uma tarefa de 
casa para todos os alunos gaúchos 
realizarem no dia 4 de março: mobi-
lizar a família para combater o Aedes 
aegypti no ambiente doméstico e 
entregar, na segunda-feira seguinte, 
uma redação relatando as ações que 
foram feitas. A tarefa está prevista 
no protocolo de cooperação assinado 
nessa sexta-feira por representantes 
de governos municipal, estadual e fe-
deral, da iniciativa privada de ensino e 
da sociedade civil.

BC lança moedas 
sobre olimpíadas

O Banco Central (BC) lançou 
nessa sexta-feira o quarto conjunto de 
nove moedas comemorativas dos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
sendo uma de ouro, quatro de prata e 
outras quatro de circulação comum. 
Assim, o BC encerra a série especial dos 
jogos, que contém 36 moedas. A moe-
da de ouro homenageia o Cristo Reden-
tor e a Tocha Olímpica. As moedas de 
prata são referentes ao Rio de Janeiro, 
trazendo paisagens conhecidas como 
a prática de esportes e aspectos cultu-
rais e da natureza. Já as de circulação 
comum lembram esportes em que o 
Brasil conquistou mais medalhas nas 
Olimpíadas e nas Paralímpíadas, o boxe 
e natação paralímpica.

sp homenageia
moradores de rua 

Um monumento em homena-
gem a sete moradores de rua assas-
sinados em 2004 em um episódio que 
ficou conhecido como Massacre da Sé, 
foi inaugurado nessa sexta-feira, no 
centro da capital paulista. Ao todo, 15 
pessoas foram atacadas a pauladas 
enquanto dormiam nas escadarias 
da Catedral da Sé. Os autores do crime 
nunca foram identificados. Dois po-
liciais militares e um segurança par-
ticular chegaram a ser presos como 
suspeitos, mas foram liberados por 
falta de provas. A placa fica na praça 
em frente à catedral onde ocorreram 
as agressões.

mpF vê corrupção 
nas Forças Armadas

O Ministério Público Federal (MPF) 
de São Paulo denunciou 5 pessoas que 
estariam envolvidas em atos de corrup-
ção que favoreceram a empresa Mondeo 
Comércio e Distribuidora em licitações 
de órgãos das Forças Armadas. Sócios 
da empresa teriam pagado quase R$ 
550 mil em propinas para participar ile-
galmente de licitações. Segundo o MPF, 
devem responder à ação penal as sócias 
da companhia, Cristina Aparecida dos 
Santos Fraga e Márcia Proença dos Reis, 
além dos agentes públicos militares Rui 
Carlos Victoria Baptista e José Alberto 
Silveira Ribeiro e do ex-militar José Luiz 
Toledo Fernandes.

Eric Clapton anuncia 
o 230 disco solo

 Eric Clapton anunciou que vai 
lançar o 23º disco solo da sua carreira, 
I Still Do. O disco chegará às lojas em 
maio. Um dos destaques será George 
Harrison. O ex-beatle que morreu em 
2001 canta e toca guitarra em uma 
gravação que faz parte da canção 
I Will Be There. O cantor trabalhou 
ao lado do produtor Glyn Johns. Ele 
já havia trabalhado com Clapton em 
Slowhand, de 1977, álbum que con-
tém os sucessos Cocaine, Wonderful 
Tonight e Lay Down Sally.  I Still Do está 
previsto para 20 de maio, nos Estados 
Unidos, e sairá pelo selo de Clapton 
Bushbranch, em associação com a 
Surfdog Records.

FoTo: Sebrae Paraíba

Cerca de 60 professo-
res do Ensino Fundamen-
tal e Médio das cidades 
de Monteiro e Prata, no 
Cariri paraibano, são os 
novos multiplicadores da 
educação empreendedora. 
Eles e outros educadores 
são preparados há um ano 
para orientar alunos nas 
ações do Plano Nacional de 
Educação Empreendedor 
(PNEE). A segunda turma 
de professores de Empre-
endedorismo começou a 
ser treinada esta semana 
na cidade da Prata. Ao todo, 
nas duas cidades, mais de 
mil alunos da rede pública 
receberão orientações so-
bre empreendedorismo.

Desde segunda-feira 
(15), 33 professores do 
município de Prata  estão 
sendo capacitados e pas-
sarão o conceito para mais 
de 500 alunos, do 1º ao 9º 
ano, através do programa 
Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP). 
Os adolescentes do Ensino 
Médio de Monteiro, do 1º 
ao 3º ano, já estão receben-
do as orientações. Ano pas-
sado, foi realizada a ação 
Formação de Jovens Em-
preendedores (Despertar) 
com outros 30 professores, 
através da parceria com 5ª 
Regional de Educação.

“Os professores apren-
dem como passar o concei-
to de empreendedorismo 
e os estudantes põem em 
prática a educação finan-
ceira e cidadã ainda jovens. 

Professores absorvem os conceitos de empreendedorismo através do Primeiros Passos, programa desenvolvido pelo Sebrae Paraíba

Para o Sebrae promover a 
educação e a cultura empre-
endedora nas escolas é um 
desafio. Além de estimular 
o surgimento e desenvol-
vimento de pequenos ne-
gócios, apresentamos uma 
perspectiva de cultivar o 
empreendedorismo que se 
articula com cidadania, co-
operação e responsabilida-
de social”, explicou a con-
sultora do PNEE e analista 
técnica do Sebrae Paraíba, 
Socorro Vasconcelos.

Desde 2014, o Sebrae 
Paraíba vem desenvolven-
do o PNEE. A primeira tur-
ma foi do curso JEPP na 
cidade de Cajazeiras, no 

Sertão, onde foram capa-
citados 40 professores da 
rede municipal de ensino 
(1º ao 9º ano) e alcançados 
543 alunos, conforme So-
corro. Em 2015, aderiram 
ao programa os municípios 
de São Bentinho, no Sertão, 
Coxixola, no Cariri, e Guara-
bira, no Brejo. Nesse grupo 
de cidades, no total, foram 
capacitados 97 professores 
da rede municipal de ensi-
no Fundamental.

Ela disse que o traba-
lho em conjunto capacitou 
24 professores na metodo-
logia do Despertar para o 
Ensino Médio, e 360 alunos, 
do 1º ao 3º ano, alcançados 

em sete escolas. O total foi 
de 11 turmas do Despertar 
que realizaram sete Feiras 
de Jovens Empreendedo-
res, uma por escola. Para 
2016, estão em andamento 
as ações do Ensino Funda-
mental com a cidade de Ba-
naneiras, continuidade em 
Guarabira e em Cajazeiras, 
inclusive do Ensino Médio, 
além das 12 turmas de sete 
projetos do Desenvolvi-
mento Territorial (DET)

 
JEEP 
A ação Jovens Empre-

endedores tem o objetivo 
de despertar característi-
cas empreendedoras em es-

tudantes desde a infância. 
O curso é uma iniciativa do 
Sebrae e foi criado há mais 
de 10 anos em São Paulo. O 
projeto visa preparar crian-
ças e adolescentes para o 
mercado de trabalho, seja 
seguindo carreira numa 
empresa, seja abrindo o 
próprio negócio.

Na metodologia, os alu-
nos interagem e vivenciam 
experiências que estimu-
lam a vontade e o interesse 
em planejar e empreender. 
De forma transversal, tam-
bém são trabalhadas as 
culturas da cooperação, da 
inovação, da sustentabili-
dade, da ética e cidadania.

Circuito Cultural 
do Conde tem 
a parceria 
do Estado

A Associação do Turismo 
da Costa do Conde (ATCC), 
Sebrae-PB e Vila do Artesão 
realizam neste sábado (20), 
a partir das 16h, o 2º Circuito 
Cultural do Conde. O evento 
visa incentivar e valorizar as 
manifestações culturais do li-
toral Sul junto aos moradores. 
Esta segunda edição acontece 
nas dependências do Museu 
Quilombola do Gurugi, no sítio 
Ipiranga. O Governo do Estado, 
por intermédio da Funesc e da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), apoia esta inicia-
tiva.  A presidente da ATCC, Va-
nia Domingues, informa que 
a primeira edição ocorreu no 
último dia 30 de janeiro e teve 
ótima repercussão entre os 
moradores da Costa do Conde 
e visitantes. “Foi um sucesso. 
Queremos mostrar a rique-
za que temos para oferecer e 
também como usá-la em favor 
do crescimento da comunida-
de, através dos turistas que 
visitam e assistem as apresen-
tações de dança e conhecem 
nossa gastronomia”, explicou. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, disse que o lito-
ral Sul paraibano é rico em be-
lezas naturais, mas que as ma-
nifestações culturais de seus 
moradores não são conhe-
cidas pelos turistas. “É mais 
um produto turístico que está 
sendo desenvolvido no Conde 
e por isso estamos apoiando 
esta iniciativa dos empreen-
dedores e moradores”.

Em Rio Verde, Goiás, o primei-
ro município brasileiro a desligar o 
sinal analógico de TV, o público do 
Programa Bolsa Família tem acesso 
a conteúdos sobre o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) desenvolvidos pelo 
Núcleo de Pesquisa e Extensão – La-
vid do Centro de Informática (CI) 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Os conteúdos digitais inte-
rativos já estão sendo exibidos para 
cerca de 7 mil beneficiários do pro-
grama, desde segunda-feira (15).

Rio Verde é o primeiro municí-
pio brasileiro a ter as transmissões 
de TV em sinal analógico encerradas 
pelo Ministério das Comunicações 
que, até 2018, espera concluir o des-
ligamento (Switch off) em todas as 
capitais e maiores cidades do País.

Os beneficiários do Programa 
Bolsa Família de Rio Verde passaram 
a ter acesso a imagens de melhor 
qualidade e a conteúdos exclusivos 
com informações essenciais sobre 
esse programa, criado e gerenciado 
pelo MDS, em todo o Brasil.

Ao acessar essa programação, o 
telespectador que é do Bolsa Família 
pode saber, por exemplo, o dia de 
pagamento do benefício, mês a mês;  
a localização dos CRAS (Centros de 
Referência em Assistência Social) 
mais próximos de casa, além de in-
formações sobre o Cadastro Único e 
respostas para todas as dúvidas rela-
cionadas ao Programa.

Esses conteúdos digitais intera-
tivos criados pela equipe do Núcleo 

Lavid - UFPB estão embarcados em 
um set-top box (conversor de sinal 
digital) que foi doado pelo Gover-
no Federal a cada um dos beneficiá-
rios do Bolsa Família de Rio Verde e 
que é conectado ao aparelho de TV. 
Além desse aparelho, o governo dis-
tribuiu, gratuitamente, uma antena 
e controle remoto para as famílias, 
de modo a permitir o acesso à ima-
gem de melhor qualidade e a con-
teúdos interativos, desenvolvidos 
para esse público de baixa renda.

Em João Pessoa e nos demais 
municípios paraibanos o chamado 
“apagão analógico” está previs-
to para ocorrer apenas a partir de 
2018. As famílias paraibanas cadas-
tradas no Bolsa Família também irão 
usufruir dos benefícios dessa polí-
tica de inclusão digital do Governo 
Federal.

No Lavid, a equipe de pesquisa, 
criação e desenvolvimento é integra-
da pelos professores e pesquisadores 
Guido Lemos, Valdecir Becker, Raoni 
Kulesza, Carlos Hacks, Thais Saraiva 
e Thais Gaudêncio; pelas jornalistas 
e pesquisadoras de TV digital, Madri-
lena Feitosa e Kellyanne Alves; além 
dos programadores George Nunes, 
Marcello Marques, Elcius Ferreira, 
Kevin Fernandes, Richelieu Costa, 
José Alves Sobrinho Neto,Thiago 
Henrique; designers Ermeson David, 
Sarah Nóbrega,Lucas Lacerda e Jes-
sé Luiz;  infografia, Rafael Toscano;  
animação, Haroldo Cabral; câmera, 
Bruno Pacine; edição, Hermano Ara-
runa; criação de jogos, Ana Neu.

Aplicativo criado pela UFPB 
beneficia público do Bolsa Família

sinAl AnAlógiCo dE TV
Nova tecnologia 
revoluciona 
a ampliação 
de pré-escolas

O presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Idilvan 
Alencar, apresentou novos 
módulos de ampliação de cre-
ches e pré-escolas brasileiras. 
Os projetos fazem parte do 
FNDE Soluções locais e pode-
rão ser solicitados pelos muni-
cípios em breve. A divulgação 
do sistema aos gestores locais 
foi feita nesta quinta-feira 
(18), em Mato Grosso do Sul.

“O Governo Federal tem 
auxiliado as prefeituras no 
cumprimento da meta 1 do 
Plano Nacional de Educação, 
de aumentar as matrículas 
das crianças nas creches e pré-
-escolas. Por isso, desenvol-
vemos módulos para serem 
acoplados às unidades já exis-
tentes, com construção mais 
ágil e de baixo custo, dentro 
dos padrões de qualidade exi-
gidos”, explicou o presidente 
do FNDE.

O módulo Tipo B atende 
exclusivamente a pré-escola 
e conta com duas salas de 
atividades com solário e dois 
conjuntos de banheiros. Já o 
Tipo C, dependendo da plan-
ta escolhida e do mobiliário, 
pode atender a creche e a pré-
-escola, além de dispor de sala 
de atividades com solário e ba-
nheiro com fraldário. Os tipos 
B e C são voltados a unidades 
já existentes do Proinfância. 
Há ainda o módulo Educação 
Infantil, para escolas de Ensi-
no Fundamental.
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Déficit será de R$ 60 bi e PIB terá 2 anos de queda

Cortes no orçamento
BNDES renova apoio 
à inovação para micro

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
renovou até 30 de setembro de 
2018 a vigência do Programa BNDES 
de Apoio à Micro, Pequena e Média 
Empresa Inovadora (BNDES MPME Ino-
vadora), com mais R$ 300 milhões de 
investimento. Lançado em janeiro de 
2014 para estimular investimentos 
em inovação e aumentar a competi-
tividade das companhias de menor 
porte, o BNDES MPME Inovadora encer-
rou sua primeira fase em dezembro de 
2015 com 137 operações aprovadas, 
no valor de R$ 261,2 milhões.

Preço do etanol 
sobe em 19 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em ape-
nas quatro Estados, subiram em outros 
19 e não se alteraram no Distrito Fede-
ral, no Maranhão e em Santa Catarina 
nesta semana. Os dados são da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que não infor-
mou o valor do biocombustível para o 
Amapá. No período de um mês, os pre-
ços só caíram no Distrito Federal e em 
Mato Grosso - a comparação também 
exclui o Amapá, por falta de referência. 
Em São Paulo, principal Estado produtor 
e consumidor, a cotação subiu 0,45% 
na semana, para R$ 2,679 o litro.

IGP-M sobe 1,24% na 
2a prévia de fevereiro

O Índice Geral de Preços - Mer-
cado (IGP-M) subiu 1,24% na segun-
da prévia de fevereiro, ante avanço de 
0,83% na segunda prévia do mesmo 
índice de janeiro, informou nessa sex-
ta a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 
índice acumula aumentos de 2,39% 
no ano e de 12,02% em 12 meses. 
Na primeira prévia deste mês, o IGP-M 
havia subido 1,23%. A FGV informou 
ainda os resultados dos três indica-
dores que compõem a segunda prévia 
do IGP-M. O IPA-M, que representa os 
preços no atacado, subiu 1,39% nes-
te mês, em comparação com a alta de 
0,82% na segunda prévia de janeiro.

Horário de verão 
apresenta economia

O Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) informou on-
tem que o País economizou R$ 162 
milhões durante o horário de verão 
deste ano, que acaba amanhã. A 
economia foi possível porque, com o 
horário diferenciado, não foi preciso 
adicionar mais energia de usinas ter-
melétricas para garantir o abasteci-
mento do País nos horários de pico. 
A expectativa inicial do ONS, no início 
do horário de verão, era de uma eco-
nomia de R$ 240 milhões em função 
da diminuição de geração térmica. O 
operador ainda não explicou porque 
a meta não foi atingida.

Bolsa Família ensina 
a combater o Aedes

Mensagens informativas sobre 
o combate ao  Aedes aegypti passa-
ram a ser impressas nos extratos de 
pagamento do Bolsa Família. Desde a 
última terça-feira, ao sacar os valo-
res os beneficiários são chamados a 
eliminar os criadouros do mosquito, 
transmissor da dengue, chikungunya 
e zika, este último associado a casos 
de microcefalia em bebês. Os textos 
impressos nos extratos trazem infor-
mações sobre como evitar a prolifera-
ção e se proteger do mosquito.

Da Agência Estado 
 

Brasília - O governo reviu 
sua projeção de encolhimen-
to da economia de 1,9% para 
2,9% em 2016. Com isso, fica 
sacramentado que o País terá 
uma sequência de dois anos de 
queda na atividade econômica. 
“É algo que não se vê desde a 
década de 1930”, disse o mi-
nistro da Fazenda, Nelson Bar-
bosa. “Essa não é uma situação 
usual, é uma situação que exige 
medidas adicionais.”

Foi dessa forma que ele 
justificou a proposta, apresen-
tada nessa sexta-feira, 19, de 
fechar as contas da União deste 
ano com um saldo negativo de 
até R$ 60,2 bilhões, o equiva-
lente a quase 1% do Produto 
Interno Bruto (PIB), conforme 
antecipado pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo. Ele vai propor 
ao Congresso a adoção de um 
mecanismo chamado banda de 
flutuação do resultado fiscal.

Funciona da seguinte for-
ma: o Governo Federal vai tra-
balhar para terminar o ano com 
um saldo positivo (superávit) 
de R$ 24 bilhões (0,39% do 
PIB), como já estava decidi-
do desde o ano passado. Mas 
poderá obter um resultado 
menor ou até mesmo negati-
vo caso a arrecadação fique 
abaixo do esperado. Ou caso 
seja necessário ampliar gastos 

Foto: Reprodução/Internet

com investimentos ou na área 
de saúde. A banda vai admitir 
que as receitas diretamente 
administradas pela Receita 
Federal fiquem até R$ 30,5 bi-
lhões abaixo do esperado. Mas 
o governo ainda conta com 
a aprovação da Contribuição 
Provisória sobre a Movimenta-
ção Financeira (CPMF), segun-
do o ministro da Fazenda.

O mecanismo permite, 
também, que os recursos ar-
recadados com concessões, 
dividendos e venda de ativos 
fiquem até R$ 41,7 bilhões me-
nores. Há ainda folga para qui-
tar até R$ 9 bilhões em restos a 
pagar de investimentos e mais 
R$ 3 bilhões para a Saúde

Para tentar não usar a 
banda, o governo anunciou 
ontem um corte, tecnicamente 
chamado de contingenciamen-
to, de R$ 23,4 bilhões nas des-
pesas deste ano. E informou 
que pretende utilizar parte 
dos recursos para pagamento 
de decisões judiciais (precató-
rios), R$ 12 bilhões, para refor-
çar o caixa.

“O mercado vê a banda 
fiscal como um aproveita-
mento. É muito conveniente 
implementar metas flexíveis 
em tempo de receitas desfa-
voráveis”, afirmou Bruno La-
vieri, da 4E Consultoria. Já o 
economista Amir Khair disse 
que o governo poderá fechar 
o ano com um déficit maior do 

Barbosa ao tecer comentários sobre as novas medidas: “É algo que não se vê desde a década de 1930”

que 1% do PIB mesmo com o 
corte. O contingenciamento e 
a banda de flutuação são me-
didas para ajustar as contas no 
curto prazo, segundo informou 
o ministro da Fazenda. “Mas 
precisamos evoluir do ajuste 
fiscal para a reforma fiscal”, 
disse Barbosa. Ou seja, ele quer 
sair da sequência de medidas 
emergenciais para algo que dê 
um horizonte para as contas 
públicas no longo prazo.” Mas, 
ao criar a banda, o governo dá 

um sinal que as coisas podem 
piorar. Barbosa argumentou 
que é melhor admitir essa pos-
sibilidade logo no início do ano 
do que fazer ajustes em dezem-
bro, como ocorreu em anos an-
teriores. 

Dentro desse conjunto 
de reforma, Barbosa apresen-
tou também uma proposta de 
estabelecimento de um limite 
máximo (teto) para os gastos 
públicos. A ideia é que o valor 
seja fixado a cada ano, já na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que orienta a elabora-
ção do Orçamento. 

Caso a evolução das des-
pesas indique para o estouro 
desse teto, o governo pode fa-
zer um novo contingenciamen-
to. Se mesmo assim não for 
possível ficar dentro do limite, 
serão disparadas diversas me-
didas para conter a despesa no 
ano seguinte - como, por exem-
plo, não contratar mais funcio-
nários.

O ministro do Planeja-
mento, Valdir Simão, afir-
mou nessa sexta-feira, 19, 
que o limite de empenho de 
recursos para 2016 é de R$ 
115,8 bilhões incluindo os 
Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. “Estamos 
voltando a valores nomi-
nais de 2011”, disse. Após o 
anúncio de um contingen-
ciamento de R$ 23,4 bilhões, 
o ministro ressaltou o efeito 
do contingenciamento de 
2016. “O efeito do contin-
genciamento de 2016 nas 
despesas discricionárias 
é bastante forte”, afirmou. 
Entre as prioridades do go-
verno, Simão ressaltou que 
o Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida continua preser-
vado, assim como recursos 
para as Olimpíadas, crise 
hídrica e rodovias estrutu-
rantes. 

Na área social, as prio-
ridades do governo conti-
nuam atingindo programas 
como o Bolsa Família e o 
Plano Brasil sem Miséria.

Minha Casa
é preservado

Em busca de alternativas para 
controlar o aumento de despesas, o 
governo deixou ameaçada uma das 
principais bandeiras da gestão do 
PT. O aumento real do salário míni-
mo passou a ser incerto, com a pro-
posta de criação de um teto para o 
gasto público. Ela prevê que, para 
conter o avanço das despesas, po-
derão ser adotadas medidas cada 
vez mais draconianas. A suspensão 
do reajuste do salário mínimo está 
no último degrau das “maldades” 
que poderão ser adotadas.

 Segundo o ministro da Fazen-
da, Nelson Barbosa, a ideia é esta-
belecer um limite para o aumento 
das despesas a cada ano. Se ficar 
claro que ele será rompido, o go-
verno poderá cortar (contingen-
ciar) gastos. Se isso não for suficien-
te, serão acionadas cláusulas de 
ajuste automático para recolocar 
as despesas nos trilhos no ano se-
guinte.

 São três estágios de medidas 
que serão acionados em sequência. 
No primeiro estágio estão as ações 
mais brandas. São elas: não conce-
der novas desonerações de impos-

tos, não permitir que as despesas 
de custeio da máquina tenham 
aumento real (acima da inflação), 
não permitir crescimento real das 
despesas discricionárias (investi-
mentos, convênios com estados e 
prefeituras), não realizar concurso 
público e não conceder aumen-
to para os servidores. No segundo 
estágio, estão medidas um pouco 
mais draconianas. Não será possí-
vel ampliar os gastos com subsídios, 
barrar aumentos nominais nas 
despesas de custeio, não permitir 
aumento nominal nas despesas dis-
cricionárias e não dar reajuste no-
minal para os servidores - coisa que 
ocorre todo ano.

 Se nem isso for suficiente, en-
tão serão cortados benefícios con-
cedidos a servidores, depois serão 
cortados os gastos com os funcio-
nários não estáveis e, finalmente, 
suspender o aumento real do salá-
rio mínimo.

 Com o anúncio dessa sexta-
-feira, o Governo Federal reconhe-
ce o peso e as implicações fiscais do 
reajuste do mínimo. O aumento 
deste ano, por exemplo, vai custar 

R$ 30,2 bilhões para as contas do 
governo, pressionando ainda mais 
o caixa da União, que já opera no 
vermelho. Desse valor, R$ 2,9 bi-
lhões não estão previstos no Orça-
mento, um rombo que precisará ser 
coberto com medidas adicionais.

teto para despesas
A proposta de fixar teto para 

despesas ainda está em discussão 
com governadores e prefeitos, que 
poderão também adotar o mes-
mo mecanismo. Além disso, Bar-
bosa pretende abrir diálogo com 
o Legislativo e Judiciário, pois eles 
também serão enquadrados nessas 
regras. Historicamente, os dois Po-
deres reagem quando o Executivo 
tenta conter reajustes salariais.

O teto será proposto em uma 
lei complementar a ser enviada ao 
Congresso até o final de março. Ele 
faz parte das medidas que o minis-
tro quer implementar para dar um 
horizonte de médio e longo prazos 
para as contas públicas. Para Bar-
bosa, o limite tem como vantagem 
forçar uma discussão sobre a com-
posição do gasto. 

Salário mínimo pode perder aumento real no próximo ano

Da Agência Brasil

As tarifas dos transpor-
tes rodoviários interestaduais 
serão reajustadas em 11,29% 
a partir de amanhã, confor-
me disse a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) no Diário Oficial da 
União. O aumento vale para 

todo o território nacional e 
se aplica, também, no caso de 
municípios que são cortados 
por fronteiras internacionais. 
Os transportes coletivos 
que cruzam unidades da 
federação com o uso de ro-
letas são considerados ser-
viços de transportes inte-
restaduais.

ANTT reajusta em 11,2% 
tarifas a partir de amanhã

tRANSPoRtE INtEREStADUAL

Vitor Abdala 
Da Agência Brasil

 
O Brasil perdeu 533 mil 

postos de trabalho entre no-
vembro de 2015 e novembro 
de 2014. Segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada nessa 

sexta-feira pelo IBGE, a po-
pulação ocupada passou de 
92,706 milhões de pessoas no 
trimestre encerrado em no-
vembro de 2014 para 92,173 
milhões de pessoas no mesmo 
período do ano seguinte. No 
mesmo período, a população 
desocupada cresceu em 2,68 
milhões de pessoas, chegando 

a 9,13 milhões. Além da perda 
de postos de trabalho, houve 
um crescimento no número de 
pessoas que antes não traba-
lhavam e passaram a procurar 
emprego. A força de trabalho 
brasileira (soma de pessoas 
ocupadas e desocupadas) 
cresceu de 99,2 milhões para 
101,3 milhões em um ano.

País perde 533 mil postos de 
trabalho em apenas um ano

PESqUISA Do IBGE



Mestres 
Maropo e 
Arthur 
Andrade em 
memorável 
encontro dos 
músicos do 
Bar de 
Moacir 
Codecera na 
casa dos 
amigos Dalva 
e Dácio 
Gonçalves 
em 2009. 
Hoje eles 
estarão no 
Boteco 
Manaíra para 
bons 
momentos 
musicais

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Arquiteta Daniella Bar-
reto, juíza federal Cris-
tina Maria Costa Garcez, 
empresária Ana Julinda 
Ribeiro Coutinho de Frei-
tas, Sras. Gilvanice Fir-
mino, Teca Cariri Ribeiro 
e Zoraide Casteliano, 
vereadora Raissa Lacerda 
Aquino, jornalista Sérgio 
Botelho, executiva Alene 
Barbosa, advogado Se-
verino Marcondes Meira 
Filho, estudante Leonar-
do Marconi Cavalcanti de 
Oliveira Filho.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Para os adultos que não tem tempo durante a semana, as Culturas Inglesas de 
João Pessoa, dos irmãos David e Andrew Barlow, estão promovendo aulas aos sábados, 
ministradas por profissionais treinados para atender essa faixa etária.

FOTO: Bia Farias

Elza e Hermano Farias com os amigos Dalva e Dácio Gonçalves, Joãozito Dantas, Maria Lúcia e Ridalvo 
Costa, Rodelinia e José Pereira

 A comovente história da 
jovem pasquistanesa Malala 
Yousafzai, prêmio Nobel da Paz, 
virou documentário.
 Será exibido no próximo 
dia 29, às 20h30 no canal 
Nat Geo, dirigido por Davis 
Guggenhein.

Foto: Bia Farias

Presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti recebeu visita de cortesia do desembargador Plínio Leite 
Fontes, que presidiu aquela corte de 2003 a 2004, acompanhado de sua esposa Socorro Leite Fontes

FOTO: Ednaldo Araújo

   A Azul inaugura nesta segunda-feira o primeiro de seus voos do Recife para 
João Pessoa. Em março, a companhia aérea retoma o voo Recife/Campina Grande e em 
abril o voo Recife/Congonhas, em São Paulo.

Momento família: Elza e o festejado Hermano Farias com os filhos Alexandre, Gerlane e Anco 
Márcio

   O Canal Curta! de TV paga, apresenta no programa “Segunda da Música”, o 
documentário “Dominguinhos”, mostrando sua vida e obra meio de imagens de arquivo, 
trechos de shows e participações de Gilberto Gil, Gal Costa, Elba Ramalho, Hermeto Pascoal, 
Nara  Leão, Nana Caymmi, João Donato, Luiz Gonzaga, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda.

Caminhos do Frio
EM REUNIÃO do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, 

realizada esta semana na PBTur, foi apresentado o calendário 
da Rota Cultural Caminhos do Frio para 2016.

O principal evento turístico do Brejo paraibano terá 
início no dia 4 de julho, na cidade de Areia e termina em 4 
de setembro em Alagoa Nova e, nesta 11a edição, o even-
to passará a contar com dois novos municípios, a saber 
Matinhas e Remígio que se juntam a Areia, Pilões, Solânea, 
Serraria, Bananeiras, Alagoa Grande e Alagoa Nova.

“Me perguntas por que 
compro arroz e flores? 
Compro arroz para viver 
e flores para ter algo 
pelo que viver”

“Eu sou aquela mulher 
que fez a escalada 
da montanha da vida, 
removendo pedras e 
plantando flores”

CONFÚCIO CORA CORALINA

Festejos
FOI COM um jan-

tar que os estimados 
Elza e Hermano Farias 
reuniram amigos, filhos 
e netos para comemo-
rar os 80 anos dele. O 
encontro foi no salão 
de festas do edifício 
Boulevard Tambaú.

O PROFESSOR 
Vinícius Barros, doutor 
em Ciências Jurídicas e 
autor de diversos livros, 
irá proferir uma palestra 
sobre “Maquiavel”, na 
próxima quarta-feira no 
auditório da Faculdade de 
Direito, Campus da UFPB 
de Santa Rita.

A entrada é gratuita 
e a realização é do Dire-
tório de Ciências Jurídicas 
que tem a coordenação do 
professor Felipe Negreiros.

Maquiavel

Retreta
A PEDIDA de 

hoje, sem dúvida, é 
conferir a “Retreta” 
que o antigo grupo 
de músicos do Bar 
Moacir Codecera vai 
realizar hoje, a partir 
das 15h, no Boteco 
Manaíra, na Av. Ingá.

Com a participação 
do mestre Arthur 
Andrade no violino, 
maestro Maropo na 
flauta e sax, Ademil-
son José na bateria, 
Ricardo Brito nos 
teclados, Adriano no 
contrabaixo e Valtinho 
no acordeon.

   Começam nesta segunda-feira os cursos de audiovisual, artes visuais, dança, 
música e teatro no Centro Estadual de Arte. Foram disponibilizadas 1.600 vagas para 
este período 2016.1 e mais informações pelo telefone 3214-2923.

Oficinas para clientes grávidas

COM o objetivo de esclarecer dúvidas a Unimed João 
Pessoa vai oferecer curso gratuito para clientes grávidas 
no Espaço Viver Melhor.

Serão realizadas três oficinas voltadas para as gestantes, 
sendo uma sobre acondicionamento de leite humano dia 
23, outra sobre os cuidados com o bebê dia 25 e a última 
sobre leitura de rótulos dia 29, sempre das 14h às 17h. 
Maiores informações pelo telefone 3506-8600.

Pós-Graduação
O CENTRO formador de Recursos Humanos da 

Secretaria de Estado de Saúde, abriu inscrições para a 
Pós-Graduação na modalidade Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia para 2016. O treinamento será 
realizado no Hospital de Trauma Senador Humberto Lu-
cena, no Complexo Hospitalar Arlinda Marques, Hospital 
Edson Ramalho e Maternidade Frei Damião.

Microempreendedor
O SEBRAE Paraíba lembrando que a contribuição 

mensal dos microempreendedor individual (MEI), através 
do Documento de Arrecadação Simplificada deve ser 
paga até hoje. A partir de agora, o MEI deve ser baixado 
o boleto para pagamento via internet no endereço www.
portaldoempreendedor.gov.br.

Entrega do título de cidadão pessoense pela vereadora Raissa Lacerda 
ao cabeleireiro Gera Pereira. Raissa é a aniversariante de hoje

FOTO: Divulgação
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Preso em Pernambuco 
suspeito de matar 
enfermeira em JP

Equipe multidisciplinar do 
Hospital Municipal Pedro 
I acompanha 29 bebês 

Atendimento envolve 
bebês e mães em CG

MICROCEFALIA

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

FOtO: Cláudio Góes

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Vinte e nove bebês de 
dez dias a quatro meses de 
nascidos com suspeita de mi-
crocefalia estão sendo acom-
panhados no Ambulatório do 
Hospital Municipal Pedro I, 
em Campina Grande. Oriun-
dos de diversos municípios 
do Compartimento da Bor-
borema, trazidos por suas 
mães, esses bebês recebem 
assistência de uma equipe 
multidisciplinar, formada 
por neurologista, fisiotera-
peuta, ofalmologista, otorri-
nolaringologista, enfermeira 
e psicóloga. Esta última pro-
fissional  dá o apoio necessá-
rio às mães.

É o caso de Josiane Jose-
fa da Silva, moradora do Sítio 
Estrada Nova no município 
de Alcantil, na divisa da Pa-
raíba com o Estado de Per-
nambuco,  para quem trafega 
pela BR-104-Sul.  Josiane é 
mãe de Elton, de quatro me-
ses. É o segundo filho dela. 
Diagnosticado com microce-
falia,  o bebê vai  se submeter 
a sessões de treinamentos 
com a fisioterapeuta Jeime 
Leal a partir da próxima se-
mana. Em Alcantil o serviço 
não funciona. “A fisiotera-
pia destina-se ao estímulo 
da coordenação motora do 
bebê”, diz a fisioterapeuta.

Josiane é uma das quase 
30 mães de bebês que estão 
sendo assistidos  no Ambu-
latório instalado no Hospital 
Municipal Pedro I para aten-
dimento aos recém-nascidos 
diagnosticados com microce-
falia. Josiane contraiu o zika 
vírus entre o 2º e o 3º mês de  
gestação.  Ela disse que no 
exame de ultrassonografia a 
microcefalia não se revelou.

De acordo com Josiane, a  
má formação do feto só veio 
se manifestar no oitavo mês 
de gravidez. Ela contou que 
teve parto normal e o bebê 
ficou apenas poucos minu-
tos no balão de oxigênio.  Ela 
também fez o pré-natal.  O 
bebê chora e apresenta qua-
dro de estresse, mas toma 

leite, já que ela não consegue 
amamentá-lo.  “Ele já fez tes-
te da orelha e do pezinho. O 
primeiro filho de Josiane está 
com sete anos e é uma crian-
ça perfeitamente normal. 

Recuperação
A fisioterapeuta Jeime 

Leal explica que a fisiote-
rapia é fundamental para a 
recuperação de bebês com 
microcefalia e que o trata-
mento varia de acordo com 
o biotipo e tempo de nascido 
de cada bebê. “A fisioterapia 
tem 100% de resultados na 
recuperação de bebês, pois 
estimula todos os seus movi-
mentos. Se o bebê estiver es-
timulado os seus problemas 
serão minimizados”, salienta.

Além da fisioterapia aos 
recém-nascidos, são adminis-
trados medicamentos contra 
convulsões.  “Os sintomas são 
percebidos em todos os bebês, 
a partir do tônus muscular e 
da irritação que eles apresen-
tam”, acrescentou a fisiotera-
peuta Jeime Leal. Além dos 
exercícios, ela dá conselhos às 
mães sobre as melhores ma-
neiras de acompanhar o de-
senvolvimento dos filhos.

Todos  os bebês come-
çarão a receber, também no 
Hospital Municipal Pedro I, 
o atendimento pediátrico a 
partir de março.  Esse tipo 
de assistência deve ser dis-
ponibilizada  em todos os 
municípios de origem dos 
bebês que são encaminha-
dos a Campina Grande. Mas a 
maioria não conta com esse 
profissional.  Nas demais es-
pecialidades, o ambulatório 
do hospital atende a uma 
média de 14  bebês.

Aline dos Santos Rocha, 
residente na zona Rural de 
Lagoa Seca,  levou ao ambu-
latório o primeiro filho, de 
um mês e três dias.  A neu-
rologista prescreveu medi-
cação antes de o bebê passar 
pela avaliação pediátrica.  
Aline disse que fez o pré-na-
tal e que teve zika quando 
faltava de dois a três meses 
do parto.  Foi nessa etapa da 
gestação que lhe foi revelada 
a possibilidade de o bebê ter 
microcefalia. O parto dela foi 
normal. A menina nasceu no 
dia 16 de janeiro.

Antônia Vitória, 
natural de São João 
do Cariri, apesar de 
bem jovem, aos 20 
anos já tem três fi-
lhos.  Ela disse ter fei-
to o pré-natal, mas na 
ultrassonografia não 
apareceu nenhum si-
nal estranho no bebê.  
“Somente após o par-
to o médico descon-
fiou do tamanho da 
cabeça do bebê, uma 
menina com apenas 
um mês de nascida”, 
disse Antônia, que 
tem mais dois filhos, 
ambos normais.

Ela disse que está 
sendo  atendida no 
Hospital Municipal Pe-
dro I, mas fez o exame 
pré-natal em São João 
do Cariri. “O trata-
mento do bebê está 

indo bem. Não tinha 
informação quando 
estava grávida”, res-
saltou Antônia Vitória. 

A psicóloga Jac-
queline Loureiro reve-
lou que seu trabalho 
é dar suporte emocio-
nal às mães de bebês 
com microcefalia.  Ao 
mesmo tempo ela dá 
informações a respei-
to da associação do 
zika vírus a esse tipo 
de má formação con-
gênita do bebê. 

Três grupos de 
mulheres passam por 
psicoterapia, come-
çando pelas gestan-
tes com  diagnóstico.  
Mas até o momento, 
nenhum dos bebês  
assistidos no Hospital 
Municipal Pedro I che-
gou a falecer. 

Suporte emocional

Fisioterapia é 
fundamental para 
a recuperação e o 
tratamento varia 
de acordo com o 
biotipo e o tempo 
de nascido 

PB registrou 108 casos em cães desde 2014

A Paraíba registrou 108 
casos confirmados de Leish-
maniose em cães, no perío-
do de 2014 até o último dia 
13. Segundo a  Secretaria Es-
tadual de Saúde, via Sistema 
Oficial de Notificações dos 
Agravos (Sinan/SES-PB), o 
maior número da doença 
registrado nesse período foi 
nos municípios de Cajazei-
ras (9), Conde (8), Sousa (7) 
e João Pessoa (4). Em 2014 
foram 61 casos; em 2015 
houve uma redução e o re-
gistro de casos baixou para 
44, enquanto que neste ano 
três casos foram registra-
dos, sendo eles nos municí-
pios de Catolé do Rocha (2) 
e Itaporanga (1).

Leishmaniose Visceral 
Canina (LVC), mais conheci-
da por calazar, é transmitida 
pelo mosquito-palha ou biri-
gui (Lutzomyia longipalpis), 
que quando infectado pica o 
cachorro e transmite a do-
ença. O cão torna-se um hos-
pedeiro e passa a transmitir 
a doença aos mosquitos que 

também podem contaminar 
o homem. Os sintomas são 
inchaço na barriga, diarreia, 
vômito, debilitação, febre 
intermitente e problemas 
respiratórios, como falta de 
ar. É importante procurar 
atendimento médico rápi-
do, já que esses sintomas 
podem ser confundidos com 
outras enfermidades.

O Centro de Vigilân-
cia Ambiental e zoonoses 
(Cvaz) da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) 
realiza um trabalho de pre-
venção para diminuir e con-
trolar as doenças de animais 
que vivem nas ruas da capi-
tal. O gerente do Cvaz, Nil-
ton Guedes, explica que não 
existe tratamento para a 
doença e no animal tem que 
ser feita a eutanásia. “Nós 
temos que cumprir o que 
determina a Lei 1.426/2008 
do Ministério da Saúde e da 
portaria do Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária, 
que determina aos profis-
sionais que realizem a prá-
tica da eutanásia, já que não 
existe tratamento para a do-
ença”, revelou. 

LEISHMANIOSE

Como é transmitido o calazar
O responsável é um mosquito, menor que uma muriçoca, chamado fle-

bótomo, que no caso do calazar é da espécie Lutzomyia longipalpis. A 
transmissão da doença ocorre através da corrente sanguínea, quando o 
mosquito infectado pica um animal sadio.

Sintomas
Os sinais clínicos não são característicos da doença. Porém, geralmente os 

animais afetados apresentam perda de peso, lesões de pele, crescimen-
to exagerado das unhas, depressão, falta de apetite e áreas com queda 
de pelo, sendo a principal em volta dos olhos.

Prevenção
Manter a casa limpa, retirar material orgânico da área externa da casa para 

evitar criadouros de insetos, colocar telas nas janelas, embalar sempre 
o lixo e cuidar bem da saúde do cão.

Saiba mais

Conforme ele, uma mé-
dia de 300 a 400 exames 
em animais são realizados 
ao mês no laboratório do 
Centro de zoonoses. A co-
leta da mostra de sangue é 
gratuita e qualquer pessoa 
pode levar seu animal para 
fazer. Quando o resultado 
é reagente, esse material é 
enviado para o Laboratório 
Central de Saúde Pública da 

Paraíba (Lacen-PB), onde é 
realizado um exame bioquí-
mico chamado de método 
Elisa, que é confirmatório. 

O Cvaz fica na Avenida 
Walfredo Macedo Brandão, 
n° 100, Bancários, próximo 
à Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap). 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3218- 9357.

Orientados por exten-
sionistas rurais, agricultores 
familiares estão se preparan-
do para a produção de ração 
animal que será utilizada 
durante o período de longa 
estiagem, com rebanhos bo-
vinos e caprinos.

A Gestão Unificada Eme-
pa/Interpa/Emater, vincula-
da à Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e 
da pesca (Sedap), tem pes-
quisas adaptadas de con-
fecção de blocos multinutri-
cionais e outras tecnologias 
desenvolvidas pela Emepa e 
disponíveis ao criador.

Os escritórios regionais 
e locais vêm trabalhando no 
sentido de orientar e acom-
panhar os criadores que de-
sejam cultivar leguminosas 
e gramíneas e preparar o 
armazenamento por silagem. 

Na Unidade Operativa 

de Marizópolis, o agricultor 
Geraldo Brandão, com acom-
panhamento do extensionis-
ta, está iniciando o plantio de 
forrageiras.

Na comunidade onde re-
side, Geraldo recebeu orien-
tação para o preparo do solo 
numa área de 52 hectares 
destinado ao plantio de sor-
go forrageiro, utilizando a 
mecanização agrícola, atra-
vés de trator e plantação em 
três linhas.

Assis Bernardino, coor-
denador regional da Emater, 
explicou que a finalidade do 
cultivo de sorgo é transfor-
mar toda massa verde, após 
a colheita e processamento, 
em silagem. O agricultor pre-
tende usar parte desse volu-
me na alimentação de seus 
animais e o restante comer-
cializar entre os criadores da 
região, gerando renda.

Criadores são orientados 
a produzir ração animal

AGRICULtURA FAMILIAR

Com a previsão de mais 
chuvas durante todo o fim de 
semana em João Pessoa, a Co-
ordenadoria Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil ficará em 
alerta para atender aos possí-
veis chamados. A previsão do 
Instituto Nacional de Metere-
ologia (Inmet) é de que haverá 
registro de chuvas, no entanto, 
não deve chegar ao volume  re-
gistrado na quinta-feira (18) 
quando choveu 49 mm – vo-
lume superior a média para o 
período de 24 horas. Nenhuma 
ocorrência foi registrada nas 
31 áreas de risco monitoradas 
pela Defesa Civil.

De acordo com Francis-
co Noé Estrela, coordenador 
Municipal da Defesa Civil, as 
equipes da Coordenadoria 
continuam alerta e monito-
rando os pontos sujeitos a 
alagamentos na capital. “Nas 
últimas 24 horas, apesar do 

volume registrado, não ti-
vemos grandes transtornos, 
mas estamos prontos para 
atender todas as demandas”.

Qualquer ocorrência em 
decorrência de chuvas ou da 
situação precária de moradias 
pode ser informada à Coorde-
nadoria de Defesa Civil, por 
meio da Linha Direta 0800 285 
9020, que funciona em regime 
de plantão durante  24 horas. 

No Estado
A Agência Executiva de 

Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê para hoje e ama-
nhã chuvas localizadas para a 
faixa litorânea com nebulosi-
dade variável, previsão válida 
ainda para Agreste e Brejo.  Já 
para o Cariri-Curimataú, Alto 
Sertão e Sertão, a Aesa prevê 
nebulosidade variável. Há pre-
visão de chuvas isoladas ape-
nas para o Alto Sertão.

Defesa Civil fica em 
alerta hoje e amanhã

PREVISÃO DE CHUVA
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Governo leva ações da Lei Maria 
da Penha aos canteiros de obra
As informações foram 
levadas aos trabalhadores 
da construção civil de JP

Ações educativas de 
enfrentamento à violência 
contra a mulher foram reati-
vadas, ontem, no canteiro de 
obras no bairro Nova Manga-
beira, em João Pessoa. A ini-
ciativa do Governo do Estado 
leva informações e princípios 
da Lei Maria da Penha aos 
canteiros de obras da cons-
trução civil. 

O trabalho é feito pela 
Coordenação das Delegacias 
Especializadas da Mulher/
SEDS e da Secretaria da Mulher 
e Diversidade Humana em par-
ceria com o Conselho Regio-
nal de Engenharia (Crea-PB), 
Sindicato da Intermunicipais 
das Indústrias da Construção 
Civil (Sintricom). 

A coordenadora das De-
legacias das Mulheres da Pa-
raíba, delegada Maísa Félix, 
informa que seis canteiros 
de obras foram visitados ano 
passado com orientação diri-
gida a mais de 600 homens 
trabalhadores sobre como é 
aplicada a Lei Maria da Pe-
nha e sobre quais as conse-
quências da violência contra 
a mulher na vida familiar e 
afetiva.

Segundo a delegada Maí-

sa Félix, o projeto “Lei Maria 
da Penha nos Canteiros de 
Obras” integra o terceiro 
eixo do programa Mulher 
Protegida, do Governo do 
Estado, que prevê palestras, 
orientações e parcerias com 
a sociedade civil e iniciati-
va privada. O primeiro eixo 
é voltado para fiscalização 
das medidas protetivas e o 
segundo para entrega do dis-
positivo SOS Mulher. 

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Gilberta Soares, o mo-
mento agora é chegar junto 
do público masculino. “Es-
tamos buscando parcerias 
para levar informações para 
enfermeiros, bancários, fun-
cionários públicos, médicos, 
policiais, professores e co-
merciários. Estamos levando 
informações para sensibili-
zar os homens, reeducar com 
uma visão mais humana e 
igualitária”, disse a delegada.

As visitas aos canteiros 
de obras continuam no bair-
ro de Mangabeira, em João 
Pessoa. A delegada disse que 
o trabalho preventivo e edu-
cativo já foi divulgado em 
colégios estaduais e priva-
dos, além de praças públicas. 
“Estamos focando agora gru-
pos masculinos para deixar o 
alerta e sensibilizar”. Dezenas de operários de uma empresa da construção civil, ontem no bairro Nova Mangabeira, (foto) atentos a todas as explicações

Proncon-JP
faz ajustamento 
de conduta para 
carteiras estudantis

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP) se reuniu 
ontem com as entidades re-
presentativas dos estudantes 
secundaristas para discutir o 
Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC)  que define os crité-
rios do processo de confecção e 
emissão da Carteira de Identi-
dade Estudantil (CIE). 

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, informou que o 
documento ainda será avalia-
do, e que não foi definido quais 
são as entidades habilitadas 
para a emissão da carteira es-
tudantil dos estudantes secun-
daristas das escolas públicas 
e privadas da capital. O docu-
mento custará o mesmo do ano 
passado, o valor máximo de R$ 
20, variando de acordo com 
cada escola.

Até o momento, apenas 
quatro entidades do Ensino 
Superior público/privado es-
tão habilitados pelo Procon-JP 
para a confecção das carteiras: 
Conselho Universitário de Car-
teiras (CUC), União Estadual 
dos Estudantes (UEE), Dire-
tório Central dos Estudantes 
(DCE) do Iesp e Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) da 
Faculdade Maurício de Nassau.

O Procon-JP alerta os 
consumidores a procurarem 
apenas as entidades que têm o 
direito de confeccionar o docu-
mento. Caso o estudante emita 
a sua carteira em uma entidade 
não habilitada, ele corre o risco 
de ser prejudicado, perdendo 
o direito a meia-passagem no 
transporte público da capital.

Os  Diretórios Centrais Es-
tudantis (DCEs) da UFPB, do 
Unipê e do IFPB, e o CEUP (Es-
tudante Mais) ainda não estão 
habilitados pelo Procon-JP para 
a emissão da CIE. Entretanto, 
ainda podem participar do pro-
cesso, bastando enviar a presta-
ção de contas para o Procon-JP.

Multa só é registrada quando excede a 7 km/h do limite

Para muitos, o grande es-
tresse no trânsito são os con-
gestionamentos que atrasam 
qualquer compromisso. Mui-
tos deles, no entanto, podem 
ser evitados ou, pelo menos, 
minimizados. A Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) alerta 
para uma dica essencial que, 
talvez, muitos ainda não co-
nhecem: passar pelas lom-
badas eletrônicas com ve-
locidade igual ou um pouco 
abaixo da informada na pla-
ca. Todos os dias, sobretudo 
em horários de pico, certas 
localidades de João Pessoa 
entopem-se de carros com 
longos congestionamentos. 
“As lombadas são instaladas 
em locais onde existem re-
tornos ou pontos de grande 
travessia de pedestres, com 
o objetivo de evitar colisões 
e atropelamento”, explicou 
Eder Rommel, assessor de 
Comunicação da PRF.

No entanto, não é difícil 

diminuir esses congestiona-
mentos. É preciso ficar claro 
que os radares são aferidos 
pelo Inmetro, descartando 
com isso a possibilidade de 
erro, logo, não cabe ao mo-
torista desacelerar tanto o 
veículo por excesso de zelo. 
O que muitos não sabem é que 
existe uma margem de erro 
que é considerada. Essa mar-
gem gira em torno de 7km/h 
para mais, o que beneficia o 
motorista. Na prática, fun-
ciona assim: a lombada que 
foi regulada para flagrar 
veículos acima de 80km/h 
só capta o excesso a partir 
de 87km/h. Naquelas onde 
o limite é de 50km/h, você 
só será multado se passar 
com velocidade superior a 
57km/h. E naquela onde o 
limite é de 100 km/h, só será 
registrado o excesso quando 
se ultrapassa os 107km/h.

Nesse caso, haverá uma 
exceção. Para os equipamen-
tos que limitam velocidades 
superiores a 100km/h, a 
margem de erro será de 7% e 

não mais de 7km. Por exem-
plo, em uma lombada eletrô-
nica que considere o limite 
em 110km/h, a margem será 
de 117,7km/h, isto é, 7% a 
mais. Por esse motivo, o mo-
torista não mais precisa ter 
medo de ser multado caso 
passe pela lombada com a 
velocidade limite, nem mes-
mo perder a confiança no 
equipamento. 

Mas, infelizmente, exis-
te uma prática facilmente 
perceptível de muitos moto-
ristas de reduzir excessiva-
mente a velocidade quando 
estes se aproximam de uma 
lombada eletrônica. Se o li-
mite é 80km/h, por exem-
plo, muitos passam com 60, 
50 e até 40km/h. O ponto 
mais crônico quando fala-
-se em congestionamento 
por lombadas eletrônicas é o 
trecho da BR-230 em frente 
ao Hospital de Emergência e 
Trauma. “Aquela área é o co-
ração da cidade, muita gente 
busca e usa a rodovia como 
uma avenida de cruzamen-

PRF ALERTA SOBRE VELOCIDADE NAS LOMBADAS ELETRÔNICAS

Dani Fechine
Especial para A União

Foto: Secom-PB

to entre outras localidades”, 
declarou Eder. Nesse trecho, 
o limite é de 50km/h e as ve-
locidades são reduzidas para 
até 20km/h. 

De acordo com a PRF, 
essa redução excessiva pro-
voca um fenômeno chamado 
“onda zero”. Em um limite 
de 50km/h, por exemplo, o 
primeiro carro reduz para 
40km/h, o segundo, para 
35km/h e o terceiro para 

30km/h, e essa redução vai 
até aquele condutor que 
tem que parar o seu carro 
por causa do que está à sua 
frente, isto é, a velocidade é 
nula (zero). O que ele quer é 
evitar a colisão traseira e, a 
partir dessa situação, tantos 
outros que seguem na fila 
acabam parando também. O 
problema cresce quando os 
que pararam têm que sair do 
“zero”, um por um. 

Fique atento
LIMITE ................................................................................ REGISTRO DE EXCESSO
50 km/h ................................................................................ Acima de 57 km/h
80 km/h ................................................................................ Acima de 87 km/h
100 km/h ............................................................................ Acima de 107 km/h

Acima de 100 km/h .......................................................... Margem de erro de 7%

Dicas para evitar congestionamento próximo às lombadas eletrônicas
- Usar a faixa de desaceleração
- Manter-se na faixa, caso o objetivo seja sair para outra via
- Evitar fazer fila dupla
- Passar nas lombadas eletrônicas sempre no limite, evitando velocidade nula 

ou muito baixa

Estampas de designers da PB são atrações na França
O grupo “Parahyba” 

– formado por  designers 
paraibanos – mostrou na 
França, durante quatro 
dias, produtos exclusivos 
em estampas e tecidos para 
a indústria da moda global 
na edição de verão da Mai-
son D’Exceptions na Pre-
mière Vison Paris. 

Além de profissionais 
da empresa Natural Cotton 
Collor, houve exposição e 
comercialização das cria-
ções dos paraibanos Tha-
mires Pontes, Paula Tabosa, 
Alena Sá, Alex Brito, Camila 
Demori, Célia Araújo, Dyó-
genes Chaves e do coorde-
nador do projeto Moda PAP 

(Programa do Artesanato 
Paraibano), Romero Sousa.

Foi a primeira vez 
que o grupo participou do 
evento levando mais de 
300 estampas, sendo que 
algumas foram criadas com 
temas florais voltados ape-
nas para o evento. O artis-
ta visual Dyógenes Chaves 
destacou as estampas pro-
duzidas em serigrafia na 
Paraíba e em impressões 
digitais no Sul do País. 

Já o funcionário pú-
blico Romero Sousa criou 
estampas que elevam a tro-
picalidade e os florais da 
região do Cariri.

“Esta foi uma gran-

de oportunidade de levar 
ideias e assessorar o pro-
jeto Moda PAP na pessoa 
de Romero. Mostramos que 
temos capacidade e leva-
mos o artesanato genuíno 
para Paris. 

Aqui também tivemos 
total apoio do agente An-
tônio Júnior da empresa 
‘Paris aos seus pés’. Além 
de nos auxiliar com des-
locamento, ele nos auxilia 
em todo processo de tradu-
ção”, acrescentou a gestora 
do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), Lu Maia.

Na feira também há 
peças expostas produzidas 
em renda renascença, ma-

cramê e captonê, represen-
tadas pelas artesãs do PAP, 
Djanete Figueiredo e Maria 
de Fátima, dos municípios 
paraibanos de Coremas e 
Bayeux, respectivamente. 

A gestora acrescentou 
ainda que o PAP possui inú-
meras técnicas artesanais 
que proporcionam uma 
moda de luxo e rara que 
encanta clientes por onde 
passam. “Um grande exem-
plo foi esta participação das 
nossas artesãs aqui em Pa-
ris, onde japoneses, euro-
peus e americanos ficaram 
admirados com a preser-
vação da cultura artesanal 
viva no Brasil”, completou.

Première Vison Paris
O evento é uma referên-

cia para empresas, criadores 
e produtores idealizado para 
inspirar, preparar coleções, 
obter tendências e realizar 
novos negócios. A Premiè-
re acontece ainda em Nova 
York, São Paulo, Xangai e Is-
tambul.

O grupo Parahyba faz 
parte da delegação brasileira 
selecionada pelo Texbrasil, 
programa de apoio à exporta-
ção desenvolvido pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Têxtil e Confecção (Abit) e 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil).

VERÃO DA MAISON D’EXCEPTIONS NA PREMIÈRE VISON PARIS



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  20 de fevereiro de 2016

Paraíba
15

Preso em Pernambuco suspeito de 
matar enfermeira em João Pessoa
João Paschoal Luz da 
Silva, foi localizado em 
Jaboatão dos Guararapes Conferência de 

Direitos Humanos
O Governo do Estado, por 

meio das Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
Segurança Pública e Defesa Social, 
Mulher e da Diversidade Humana, 
em conjunto com o Conselho Esta-
dual de Defesa dos Direitos Huma-
nos, vai realizar a 4o Conferência 
Estadual de Direitos Humanos. O 
evento ocorrerá nos dias 29 de fe-
vereiro e 1o de março, no Hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa. A abertura 
da conferência contará com palestra 
da secretária da Sedh, Cida Ramos, e 
do procurador do Trabalho, Eduardo 
Varandas, que abordarão o tema 
do evento “Direitos Humanos para 
Todos e Todas: Democracia, Justiça 
e Igualdade”.  

1a chamada da lista 
de espera da UEPB

A Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd) da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) divulgou a pri-
meira chamada da lista de espera 
própria para ingresso na institui-
ção através do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSu) do período letivo 
2016/1. Os candidatos convocados 
nesta chamada devem efetuar ma-
trícula nos dias 22 a 24 de fevereiro. 
Ao todo, 12.155 candidatos se ca-
dastraram para participar da lista 
de espera própria da UEPB e, nesta 
primeira chamada, foram convoca-
dos 1.766 alunos. Para a efetivação 
da matrícula, os convocados devem 
comparecer à coordenação do curso 
em que foi selecionado, no turno de 
opção do candidato. Outras infor-
mações pelo telefone 3315-3350.

Cursinho para o 
Enem em Monteiro

O Centro de Ciências Humanas 
e Exatas (CCHE) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), em 
Monteiro, inscreve até 26 de feve-
reiro, os interessados em partici-
par do cursinho preparatório para 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2016. Para se inscrever, os 
interessados devem comparecer na 
Secretaria de Extensão do CCHE e 
apresentar declaração da escola ou 
comprovante de conclusão do Ensi-
no Médio, RG, CPF e comprovante de 
residência. Estão sendo ofertadas 
100 vagas e as aulas terão início 
no dia 1o de março, de segunda a 
sexta-feira, das 18h30 às 21h50. O 
Pró-Enem Campus VI é voltado, prio-
ritariamente, para alunos que con-
cluíram ou que estejam concluindo 
o Ensino Médio na rede pública. 

MPF atende horário 
de atendimento

O horário de atendimento ao 
público será alterado, a partir do pró-
ximo dia 29 de fevereiro, em todas as 
unidades do Ministério Público Federal 
na Paraíba. A medida é uma adequação 
a cortes de gastos realizados no MPF, 
em virtude de contingenciamento que 
já afeta vários órgãos. O Núcleo de 
Atendimento ao Cidadão, a Coordena-
doria Jurídica, a Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão, o Protocolo 
Geral e demais setores da administra-
ção local do Ministério Público Federal 
passarão a funcionar das 12h às 17h, 
de segunda a quinta-feira, e entre 8h 
e 12h, na sexta-feira. Com a alteração, 
a expectativa é que haja redução sig-
nificativa nos gastos, especialmente 
com energia elétrica.  O expediente na 
Assessoria de Comunicação acontece-
rá de segunda a quinta-feira, das 9h 
às 18h. Na sexta-feira, o expediente 
permanece das 7h às 14h. 

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra a Pessoa (Homicídios) de 
João Pessoa, prendeu na tar-
de da quinta-feira (18), João 
Paschoal Luz da Silva, de 40 
anos e Camila da Silva, de 19 
anos. Eles são suspeitos de 
participar diretamente do 
assassinato da enfermeira 
Elizabeth Costa, de 60 anos, 
no mês de dezembro do ano 
passado. O crime aconte-
ceu dentro da residência da 
vítima, no bairro do Cuiá, 
Zona Sul da capital, quando 
a enfermeira foi morta com 
38 facadas. 

De acordo com o delega-
do titular da especializada, 
Reinaldo Nóbrega, a prisão 
de João Paschoal foi reali-
zada por investigadores da 
Homicídios de João Pessoa 
com apoio da Polícia Civil 
de Pernambuco, na cidade 
de Jaboatão dos Guararapes 
(PE) e Camila da Silva foi 
presa em casa, no bairro do 
Geisel. “As investigações fo-
ram intensas desde o dia do 
crime. Levantamos dados, 
colhemos depoimentos e em 
conjunto com o Instituto de 
Polícia Científica da Paraíba 
(IPC) conseguimos elucidar 
o caso e apontar com clareza 
os dois suspeitos”, disse a au-
toridade policial.

Para a delegada Maria 
das Dores Coutinho, respon-
sável pelo inquérito, as pro-
vas técnicas levantadas pela 
polícia apontam que José 
Paschoal foi até a casa da ví-
tima na intenção de cometer 
o crime. “Em depoimento, 
entendemos que ele já foi à 
residência planejando exe-
cutar a enfermeira. Para isso, 

O trabalho inves-
tigativo desenvolvido 
pela Polícia Civil da 
Paraíba na região do 
Vale do Piancó resultou 
na prisão de um casal 
pela prática de pedo-
filia. A ação aconteceu 
na quinta-feira (18), 
na cidade de Piancó, 
com as prisões de Ge-
ralda Ferreira da Silva 
Domingos e Marcone 
Domingos da Silva, em 
cumprimento a man-
dados de prisão pre-
ventiva e mandados 
de busca e apreensão 
expedidos pela 2a Vara 
Criminal do município. 
Ambos são suspeitos 
de aliciamento de me-
nores, produção de 
vídeos pornográficos 
com crianças e adoles-
centes e exploração se-
xual. Com eles, foram 
apreendidos computa-
dores, celulares e DVDs. 

De acordo com o ti-
tular da Delegacia Sec-
cional de Itaporanga, 
o casal começou a ser 
investigado depois que 
um vídeo contendo ce-

nas de sexo entre Mar-
cone e uma adolescen-
te de 15 anos começou 
a circular nas redes so-
ciais. “Com o trabalho 
de investigação, a Polí-
cia Civil conseguiu que 
os mandados fossem 
expedidos e cumpridos, 
retirando de circulação 
essas pessoas, que irão 
responder pelos crimes 
cometidos. Pelo menos 
40 homens se relaciona-
ram com a adolescente, 
pois o casal agenciava 
os encontros”, ressal-
tou, acrescentando que 
o material apreendido 
foi encaminhado para 
o Instituto de Polícia 
Científica (IPC). 

A polícia ainda con-
tinua investigando o 
envolvimento de outras 
pessoas da cidade na 
exploração de adoles-
centes na região. Mar-
cone Domingos da Silva 
foi encaminhado para a 
Cadeia Pública de Pian-
có e Geralda Ferreira 
da Silva seguiu para a 
unidade penitenciária 
feminina de Patos.

Casal é acusado de 
abusos em Piancó 

EXPLORAÇÃO SEXUAL

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar na re-
gião da 12ª Área Integrada 
de Segurança Pública (Aisp), 
com sede em Esperança, re-
sultou ontem na morte de 
dois criminosos na Zona Ru-
ral de Alagoa Nova. Durante 
a ação, houve troca de tiros, 
que atingiram José Adailton 
Lúcio Costa, conhecido como 
Tana ou Bacurim, 28 anos, e 
Tiago Sebastião da Silva, o 
Tiago do Peixe, 19 anos, sus-
peitos da prática de homicí-
dios e roubos a propriedades 
rurais nas cidades de Remí-
gio, Arara, Areia, Lagoa Seca 
e Matinhas. Mais de 20 poli-
ciais das equipes do Núcleo 
de Homicídios de Esperança, 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Campina Grande, 
da Delegacia de Alagoa Nova 
e ainda policiais do 10º Bata-
lhão de Polícia Militar parti-
ciparam do trabalho.

De acordo com o titu-
lar da 12ª Delegacia Seccio-
nal, delegado Henry Fábio, a 
abordagem aconteceu no Sí-
tio Cepilho. “Recebemos a in-
formação de que o Bacurim 
estaria escondido nessa pro-
priedade e nos deslocamos 
para lá. Quando lá chegamos, 
Polícias Civil e Militar, fomos 

recebidos a tiros pelos dois 
homens e de forma justa e 
moderada reagimos”, expli-
cou o delegado.

Para o major Josiel Bran-
dão, comandante do 10º 
Batalhão de Polícia Militar, 
durante a ação participaram 
mais de 20 policiais entre 
civis e militares. “Durante a 
abordagem na propriedade, 
os criminosos começaram 
atirando contra as guarnições 
e durante a troca de tiros, José 
Adailton Lúcio Costa e Tia-
go Sebastião da Silva foram 
atingidos. Eles ainda foram 
socorridos para o hospital de 
Alagoa Nova, e poderiam ser 
transferidos para o Hospital 
de Trauma de Campina Gran-
de, mas não resistiram aos fe-
rimentos. Com a dupla foram 
encontrados dois revólveres”, 
explicou o delegado.

Ainda segundo a polícia, 
a ‘Operação Marcão’ foi re-
sultado de vários meses de 
investigação e pelo menos 14 
ações das polícias no sentido 
de prender Bacurim. O nome 
da operação foi uma homena-
gem ao investigador Marcos 
Vinícius Paulo de Sousa, 42 
anos, assassinado no exercí-
cio de suas atividades no dia 
6 de outubro do ano passado, 

em Puxinanã. “Ele participou 
ativamente dos trabalhos 
realizados para a localização 
de José Adailton, que era um 
dos criminosos mais procu-
rados da região”, acrescentou 
Henry Fábio, afirmando que 
este foi o quinto confronto 
entre policiais e criminosos 
para a prisão de Tana.

Histórico de crimes
Bacurim era apontado 

como autor de pelo menos 
15 homicídios na área de 
Esperança e contra ele pe-
savam oito mandados de 
prisão expedidos pelo Po-
der Judiciário. Já Thiago era 
apontado como braço direito 
de José Adailton, depois da 
morte de Paulo Apolinário 
de Sousa, de 33 anos, e Ani-
ta Flávia Pessoa, de 20 anos, 
durante confronto policial na 
mesma região no dia 28 de 
dezembro de 2015. 

“Com a morte de Ba-
curim consideramos que a 
população da zona rural nesta 
região passa a se sentir mais 
segura, haja vista que mais 
de cem famílias já haviam se 
mudado para a zona urbana 
em virtude da forma violenta 
como esse grupo agia”, finali-
zou a autoridade policial.

Ação policial resulta na morte 
de suspeitos de assassinatos

NA REGIÃO DE ESPERANÇA

FOTO: Secom-PB

ele convenceu sua inquilina, 
Camila da Silva, a ir até a casa 
da vítima chamá-la e, nes-
se momento, ele apareceu, 
entrou na casa e executou o 
assassinato. Segundo o que 
apuramos, a motivação para 
o crime está ligada a um en-
volvimento amoroso existen-
te entre a companheira do 
suspeito e o filho da vítima. 
José Paschoal entendia que 
a enfermeira poderia ter evi-
tado o relacionamento extra-
conjugal”, disse a delegada. 

Ainda segundo a Polícia 
Civil, o trabalho de isolamen-
to do local de crime foi essen-
cial para coletar o máximo 
de materiais necessários a 
exames realizados pelo Insti-

tuto de Polícia Científica. “Em 
dois meses de investigação 
tivemos acesso às imagens de 
câmeras de segurança próxi-
ma a residência da vítima, re-
cuperamos a bermuda que o 
suspeito usava e ainda a faca 
utilizada na ação criminosa”, 
frisou a delegada Maria das 
Dores. A perita criminal do 
laboratório de DNA da Paraí-
ba, Gisleide Bastos, afirmou 
que os exames de DNA foram 
essenciais para indicar os 
respectivos materiais gené-
ticos dos envolvidos no as-
sassinato. “Nas vestimentas 
do suspeito foi encontrado 
sangue da vítima e na faca 
foi encontrado perfil gené-
tico do suspeito, isso ajudou 

bastante a delimitar o caso e 
apontar as participações no 
assassinato”, avaliou. 

Reconstituição do caso
As informações técnicas 

levantadas pelo perito crimi-
nal Aldemir Lins apontam que 
não havia marcas de violação 
no portão e nem na porta da 
casa da enfermeira, que rece-
beu o suspeito dentro da re-
sidência, forneceu água para 
ele e após minutos de conver-
sa, Elizabeth foi assassinada 
com 38 facadas, sendo 25 na 
região do pescoço, cabeça e 
tórax.  Com os exames, foi pos-
sível identificar que as perfu-
rações foram realizadas por 
uma faca de sete polegadas, 

com 18 centímetros de lâmi-
na. A ação criminosa durou 
cerca de sete a oito minutos e 
a vítima tentava se defender a 
todo instante. O suspeito ini-
ciou os golpes nas costas da 
vítima, que tentou se escon-
der dentro de um quarto da 
residência, onde foi morta.  

Para a Polícia Civil, o caso 
é considerado concluído, e 
com o cumprimento dos man-
dados de prisão preventiva, os 
suspeitos responderão pelo 
crime de homicídio dupla-
mente qualificado, pelo moti-
vo fútil e crueldade na ação. A 
dupla será encaminhada para 
unidades prisionais do Esta-
do, onde deverão aguardar as 
decisões da Justiça. 

Na coletiva à imprensa além de João Paschoal Luz Silva, 40, (foto) também foi apresentada Camila da Silva, presa em João Pessoa 
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Cardozo afirma que FHC 
poderá ser investigado 
pela Polícia Federal
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PRESA NA OPERAÇÃO ANDAIME

PSB desfilia prefeita de Monte Horebe 

Do portal ParaibaJa 

Logo após ser presa 
na operação Andaime pela 
Polícia Federal, a prefeita 
de Monte Horebe, Cláudia 
Dias, foi expulsa pelo di-
retório estadual do PSB. 
Edvaldo Rosas, presidente 
estadual do partido, escla-
receu que as ações executa-
das pela prefeita não con-
dizem com o pensamento 
do PSB. “Ela foi desfiliada. 
Ficha suja não tem espaço 
no PSB”, afirmou Rosas.

Cláudia Dias foi acu-
sada de integrar uma qua-
drilha que vinha fraudan-
do licitações e desviando 

Presidente estadual do 
partido disse que não há 
espaço para ficha suja Evento do MLB é 

cancelado na PB

Esteiras mais limpas 
nos supermercados

O Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes (CCHLA) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) anunciou, em nota 
divulgada ontem, o cancelamento do evento 
organizado pelo Movimento Brasil Livre da 
Paraíba (MBL-PB) que traria o coordenador 
nacional do MBL, Kim Kataguiri, à Paraíba. 
Ele debateria com o deputado federal Efraim 
Filho (DEM) o tema “Impeachment ou golpe? 
Cenário da política atual, a Paraíba a favor 
da democracia”. O evento aconteceria na 
próxima segunda-feira (22), às 18h no 
auditório 411 do CCHLA.

A partir de agora, supermercados, 
h i p e r m e rc a d o s ,  f a r m á c i a s  e  
estabelecimentos similares, de João 
Pessoa, estão obrigados a higienizar as 
esteiras dos caixas. A Lei de nº 13.163/16 
é uma propositura do vereador Lucas 
de Brito (DEM). A proposta prevê que a 
higienização deverá obedecer as normas 
pertinentes à legislação sanitária, visando a 
completa esterilização dos equipamentos, 
de forma a livrá-los de bactérias, fungos 
e demais agentes patogênicos nocivos à 
saúde humana.

Curtasdinheiro público. Em Ca-
jazeiras, o procurador da 
República, Tiago Misael, 
afirmou durante uma co-
letiva de imprensa que a 
operação Andaime será 
iniciada em sua quarta 
fase nos municípios pa-
raibanos, investigando 
também as obras já con-
cluídas. “Ter concluído a 
obra não quer dizer nada. 
Vamos investigar as irre-
gularidades”, disse.

Foram efetuados sete 
mandados de prisão no 
Sertão da Paraíba, dentre 
os municípios estão Boni-
to de Santa Fé, Monte Ho-
rebe, Uiraúna e Cajazeiras. 
Os envolvidos estão sendo 
acusados de integrar um 
esquema de fraudes em 
licitações e desvio de di-
nheiro público.

O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) confirmou para hoje, a 
partir das 9h no hotel Tambaú, 
em João Pessoa, a realização 
do Encontro Estadual de Pré-
Candidaturas. De acordo com o 
secretário de Comunicação do 
PSB paraibano, Ednaldo Alves, 

o encontro será um momento 
de reunir todas as prováveis 
candidaturas majoritárias 
(prefeitos e prefeitas) nas 
eleições de 2016 nos municípios 
paraibanos, com vistas a organizar 
uma mobilização estadual de 
preparação do pleito.

O Encontro Estadual de Pré-
candidaturas do PSB deverá reunir 
cerca de 160 pré-candidatos a 
cargos no Executivo, sendo 55 
candidatos à reeleição,  além de 
centenas de pré-candidaturas a 
cargos de vereadores em mais de 
200 municípios.

Pré-candidatos da PB serão apresentados hoje

Diário Oficial 
traz prorrogação 
da Câmara de 
Conciliação

Do portal ParaibaJa

O Diário Oficial do Es-
tado, dessa sexta-feira, 19, 
trouxe ato assinado por dele-
gação do governador Ricardo 
Coutinho (PSB), com a pror-
rogação para mais 30 dias do 
prazo para que o governo re-
avalie as licitações, contratos 
e dívidas com valores supe-
riores a R$ 300 mil, no ano, 
conforme estabelecido pelo 
ato governamental nº 5, de 
18 de janeiro.

O ato governamental nº 
5 cria uma Câmara de Conci-
liação para renegociação de 
dívidas e reavaliação de con-
tratos. Até os valores já licita-
dos entram na lista.

O texto do Diário Oficial 
fala em negociação de des-
contos de percentual mínimo 
de 15%. Para reavaliação de 
contratos vigentes e valores 
devidos, o Estado elege como 
argumento o “interesse pú-
blico direcionado à redução e 
a contenção de despesas”.

Cláudia Dias é suspeita de fraude e desvio de dinheiro público

FOtO: Divulgação/Facebook pessoal
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Agenda dos brasileiros contra a 
‘Agenda Brasil’ dos neoliberais

Na voragem de acontecimentos desse Brasil em transe, 
de crises econômica e política, não podemos nos dar ao luxo de 
uma pausa para a reflexão, mas pensar no exato tempo de agir. 
São dias em que o espanto não pode virar perplexidade e de 
pouco vale uma ação desprovida de pensamento.

Tenho conversado com muitas pessoas espantadas, 
que me fazem perguntas como se tivessem mal percebido 
que entraram em um pesadelo. É sério que vão acabar com o 
regime de exploração do pré-sal? A votação de autonomia do 
Banco Central é pra já? Como pode a Embrapa virar sociedade 
anônima? A Caixa Econômica poderá cobrar uma taxa de ser-
viço do programa Bolsa-Família, virando um banco puramente 
comercial?

Para encurtar o assunto, me apresentam a síntese de 
todas as perguntas: como é possível tudo isso ao mesmo tempo 
e de uma vez só?

O fato é que, enquanto a maioria da imprensa se ocupava 
de barcos de alumínio e pedalinhos - factoides a pretexto de 
desconstrução da imagem do Lula -, à meia luz, como cabe aos 
bons conspiradores, vinha sendo urdida no Senado, pelas mãos 
do presidente Renan Calheiros e o pensamento dos formulado-
res do PSDB, a pesadíssima pauta bomba da “Agenda Brasil”.

Não é brincadeira. Caso os projetos dessa pauta sejam 
aprovados, as modificações configurarão outro Estado bra-
sileiro, menos desenvolvimentista e mais neoliberal, menos 
democrático e mais privatizado, menos do público e mais do 
capital. Tudo o que foi construído por gerações de brasileiros, 
no nosso complexo processo histórico de 1930 para cá, de uma 
hora para outra se vê em xeque.

Do ponto de vista didático, são três os pilares da “Agen-
da Brasil”. O primeiro pilar cinge-se à estrutura do Estado, 
composto da Lei de Responsabilidade das Estatais, do projeto 
de Independência do Banco Central e da proposta de estabele-
cimento de um limite para o endividamento público.

São projetos complexos de muitas nuances técnicas, 
difíceis de elucidar em texto curto. O essencial é que, caso esses 
três projetos sejam aprovados, o povo escolherá o presidente, 
mas não definirá o programa, porque o governo estará amarra-
do e não disporá de instrumentos de política econômica desen-
volvimentista (estatais e BNDES), anticíclica (gasto público) e 
monetária (Banco Central).

O segundo pilar, de fácil compreensão, pois ainda é viva 
na memória a campanha do “Petróleo é Nosso”, é a entrega 
das nossas riquezas naturais para o capital estrangeiro, com o 
projeto que tira a condição da Petrobras de operadora única do 
pré-sal, bem como a flexibilização do processo de licenciamen-
to ambiental e do marco da mineração. As consequências da 
irresponsabilidade da mineradora Samarco/Vale do Rio Doce 
em Mariana são um trágico exemplo.Petróleo, minérios, terra 
e água, recursos que poderiam estar a serviço do desenvolvi-
mento, ficarão à mercê do grande capital internacional.

O terceiro pilar é a retirada de direitos dos trabalhado-
res, com a aprovação do projeto da terceirização, a restrição 
do conceito de trabalho escravo e a Reforma da Previdência, 
infelizmente patrocinada pelo governo federal. Essa fórmula é 
simples: diminuir o preço da força de trabalho para preservar 
os lucros dos grandes empresários.

Esses projetos da “Agenda Brasil” tramitam em ritmo 
acelerado e muitos deles estão prontos para serem votados no 
plenário a qualquer momento. Essa plataforma é, para sermos 
claros, a plataforma neoliberal para amenizar a crise do grande 
capital em um cenário de recessão. Em contraponto à agenda 
neoliberal, apresentamos uma plataforma de oito projetos, que 
apontam para a retomada do crescimento, com a manutenção 
dos direitos e das conquistas sociais.

O primeiro eixo de nossa agenda alternativa mexe com a 
questão tributária, propondo a transição da estrutura regressi-
va de nossos tributos para a adoção de um novo modelo de tri-
butação progressiva. O objetivo é taxar o “andar de cima” para 
preservar o “andar de baixo”. Propomos a taxação de lucros e 
dividendos, de grandes fortunas, de juros sobre capital próprio, 
a ampliação do IPVA para grandes embarcações e jatinhos e a 
criminalização da sonegação de impostos.

O segundo eixo, fundamental, é a proteção do emprego 
e a retomada do crescimento. Com a recessão, a cada mês, 
os indicadores demonstram o aumento do desemprego. O 
governo e o Parlamento não podem ficar inertes, assistindo a 
uma tragédia se desenrolar com cara de paisagem. Os grandes 
empresários, que ganharam muito dinheiro nos últimos anos, 
não podem jogar a crise nas costas do trabalhador.

Uma das propostas que retomamos na plataforma é a 
redução da jornada de trabalho, que cairia a cada ano progres-
sivamente até chegar a 40 horas semanais. Outro item do eixo 
do trabalho proíbe a demissão imotivada, garantindo o cumpri-
mento da Convenção 158 da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho) no Brasil.

A nossa plataforma aponta para um rumo diferente. 
Defendemos a proteção do emprego e a centralidade no cres-
cimento econômico, a taxação dos mais ricos e a diminuição da 
taxa de juros, de modo a preservar os direitos dos trabalhado-
res e manter conquistas sociais dos últimos 13 anos. Essa é a 
verdadeira agenda dos brasileiros, um contraponto à “Agenda 
Brasil” dos neoliberais. (Adaptado de adital.com.br)

PF vai investigar FHC se houver 
indício de delito, afirma Cardozo
Sociólogo é suspeito de 
ter pago pensão ilegal a 
ex-mulher fora do País

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, não descar-
ta a investigação, pela Polícia 
Federal (PF),  do ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardo-
so (FHC). O sociólogo é sus-
peito de usar ilegalmente uma 
empresa no exterior para pa-
gar pensão a uma jornalista, 
com quem teve um longo rela-
cionamento extraconjugal. Ela 
vivia fora do País.

Ontem, durante vistoria 
de segurança de evento-teste 

da Olimpíada de 2016, no Rio 
de Janeiro, o ministro disse 
que, antes de decidir abrir 
ou não um inquérito, os or-
gãos do governo vão analisar 
se há indício de delito contra 
FHC.  José Eduardo Cardozo 
explicou que o procedimento 
é padrão e antecede qualquer 
investigação da PF.

“Isso passará por um es-
tudo técnico e jurídico, todos 
os aspectos que envolvem 
uma situação de ocorrerem 
eventuais delitos. Obviamen-
te, havendo indícios de deli-
tos puníveis, de competência 
federal, seguramente a Polí-
cia Federal fará investigação 
por meio de inquérito poli-
cial”, disse o ministro.

“Isso não vale apenas 

para o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, mas 
vale para todos brasileiros. 
Se houver indício de prática 
criminosa, dentro de situa-
ções que são eventualmente 
puníveis, tudo será absoluta-
mente investigado”, comple-
tou o ministro da Justiça.

Ao esclarecer sobre os 
procedimentos da PF, o minis-
tro aproveitou para rebater 
acusações de intervenção na 
instituição. “Volta e meia sou 
acusado pelos adversários de 
não controlar a Polícia Federal 
ou de instrumentalizá-la. En-
tão, seguramente, quero dizer 
a vocês, pouco importa para 
mim se pessoas vinculadas à 
base governista, aos partidos 
que mantêm boa relação com 

o governo ou oposicionistas, é 
o mesmo procedimento. Sem 
a busca de factoídes, sem a 
busca de exposição da ima-
gem”, acrescentou.

Em entrevista ao jornal 
Folha de São Paulo, a jorna-
lista Mirian Dutra, que teve 
uma relação com FHC nos 
anos 1980 e 1990, disse que 
a empresa Brasif S.A Expor-
tação e Importação repassa-
va a ela e a seu filho recursos 
no exterior por ordem do ex
-presidente. Ela afirmou que 
as  transferências foram fei-
tas por meio de um contrato 
fictício de trabalho. Em entre-
vistas à imprensa, o ex-presi-
dente nega que tenha usado a 
empresa para fazer repasses 
destinados a Mirian.

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff 
deu aula ontem sobre o mosqui-
to Aedes aegypti para alunos do 
Colégio da Polícia Militar Alfredo 
Vianna, em Juazeiro, na Bahia, 
por ocasião da Campanha Zika 
Zero nas escolas. Ela pediu que os 
estudantes ajudem no combate 
ao mosquito, que é o transmissor 
da dengue, da febre chikungunya 
e do vírus zika.

“Peço a vocês que falem com 
seus amigos, seus parentes, vizi-
nhos, para que a gente possa com-

bater esse mosquito. Vocês têm 
um papel muito importante na 
família de vocês, na comunidade. 
O mosquito não pode ser mais for-
te que um País inteiro”, afirmou a 
presidente, que explicou o surgi-
mento do vírus zika e alguns dos 
sintomas da doença.

Dilma voltou a pedir que as 
famílias dediquem-se, uma vez 
por semana, durante 15 minutos, 
a buscar focos do inseto em suas 
casas. Ela explicou aos estudantes 
que dois terços dos criadouros do 
Aedes aegypti estão dentro das 
residências.

Segundo a presidente, o gover-

no está buscando outras maneiras 
de combate ao mosquito. Ela visitou 
a Biofábrica Moscamed Brasil - Pro-
jeto Aedes Transgênico, em Juazei-
ro. “A outra forma é produzir um 
mosquito que vai matar o mosquito 
da dengue. A Moscamed produz 
um mosquito estéril. Ele cruza com 
a mosquita e não produz filhos. Ou 
o mosquito que carrega uma doen-
ça que vai contaminar o mosquito 
Aedes”, disse Dilma.

Além de Dilma, pelo menos 
25 ministros viajaram pelo País 
para visitar escolas e conscientizar 
e mobilizar os estudantes para o 
combate ao Aedes aegypti.

Dilma dá aula sobre o Aedes aegypti
ZIKA ZERO NAS ESCOLAS

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

“Vocês têm um papel muito importante na família de vocês, na comunidade”, disse a presidente a estudantes em Juazeiro

FOTO: Roberto Stuckert Filho

O vice-presidente Michel 
Temer disse ontem, em Rio 
Branco, que “agora é o tempo” 
do PMDB e que a legenda terá 
um candidato próprio à presi-
dência da República em 2018.

Temer participou, na ca-
pital acreana, de encontro com 
peemedebistas e empresários 
locais. Ele tem feito viagens 
pelo País em busca de apoio 
para ser reconduzido à pre-
sidência nacional do PMDB e 

defendido a unidade do parti-
do para as eleições municipais 
deste ano.

Segundo Temer, é preciso 
“despertar” o partido. Ao se di-
rigir a um dos participantes do 
evento, ele voltou a dizer que 
a legenda terá candidato pró-
prio à Presidência em 2018. 
“Você vai votar num candidato 
do PMDB à Presidência. Não 
tenho a menor dúvida disso. 
Tudo tem seu tempo certo. 
Agora é o tempo do PMDB, não 
tenho a menor dúvida disso.”

Temer diz que agora 
é “tempo do PMDB”

CANDIDATURA PRÓPRIA

A Advocacia do Senado 
enviou hoje (19) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) mani-
festação na qual defende que 
a Casa não é obrigada a seguir 
a decisão que for tomada pela 
Câmara dos Deputados no 
processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.

A manifestação foi soli-
citada pelo ministro Luís Ro-
berto Barroso para julgar o 
recurso em que o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), tenta para mo-
dificar o julgamento no qual 
a Corte decidiu invalidar, em 
dezembro do ano passado, a 
eleição da chapa avulsa para 
formação da comissão espe-
cial da Casa que conduzirá o 
processo de impeachment. 

Além disso, o presiden-
te sustenta que os senado-
res devem dar prossegui-
mento a decisão que for 
tomada pelos deputados.

De acordo com os ad-
vogados do Senado, a Cons-
tituição garante autonomia 
à Casa. 

Senado é independente 
sobre o impeachment 

Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil
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Ministro libera processo contra 
Cunha para julgamento no STF
O presidente da Câmara é 
investigado em 2 inquéritos 
no Supremo Tribunal Federal

Da Agência Estado

O ministro Teori Zavas-
cki, relator da Lava Jato no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
liberou ontem para o plenário 
o processo contra o presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Para que o caso 
seja incluído na pauta e o jul-
gamento seja marcado, o que 
cabe ao ministro presidente, 
Ricardo Lewandowski, a de-
fesa do parlamentar deverá 
ainda ser intimada. 

 Cunha é investigado em 
dois inquéritos no STF no 
âmbito da Operação Lava Jato 
e foi denunciado em agosto 
do ano passado pela Procu-
radoria-Geral da República 
por suspeita de recebimento 
de propina em contratos de 
compras de navios-sonda da 
Petrobras. De acordo com o 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, Cunha 
recebeu US$ 5 milhões de um 
contrato da petroleira entre 
2006 e 2007. O peemedebis-
ta nega as acusações. 

 Neste mesmo processo, 
a ex-deputada federal Solan-
ge Almeida (PMDB-RJ), atual 

prefeita do município flumi-
nense de Rio Bonito, também 
foi denunciada por suspeita 
de usar o cargo na Câmara 
dos Deputados para atender 
aos interesses de Cunha no 
esquema de corrupção da 
estatal. Na defesa da ex-par-
lamentar ao STF, seus advo-
gados acusam Janot de fazer 
ilações para justificar a liga-
ção de Solange com Cunha. 

Renan
A liberação da denúncia 

contra Cunha para o plenário 
do Supremo ocorre no mes-
mo dia em que o ministro 
Luiz Edson Fachin decidiu 
retirar da pauta de julga-
mentos a denúncia contra o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB). A decisão 
do ministro foi tomada após 
a defesa do peemedebista 
encaminhar uma petição 
alegando que há uma falha 
processual que pode afetar o 
julgamento pelo plenário.

 No Planalto, havia a 
preocupação de que o pro-
cesso contra Renan, aliado 
importante, fosse julgado 
antes do de Cunha, já que foi 
liberado primeiro, em 3 de 
fevereiro. As decisões dos 
dois ministros tomadas nes-
ta sexta afastam do governo 
tal preocupação. 

Da Agência Brasil

 Alvo da Operação Lava Jato em abril 
do ano passado, a Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) ainda 
tem dificuldades em implementar me-
canismos internos de prevenção e com-
bate à corrupção. É o que mostra uma 
auditoria feita pela Controladoria-Geral 
da União (CGU) no segundo semestre do 
ano passado em quatro empresas esta-
tais, entre as quais a Eletronorte. O resul-
tado da auditoria foi divulgado ontem.

Segundo a CGU, a análise da exis-
tência, da qualidade e da efetividade de 
políticas e programas voltados à preven-
ção, detecção e remediação de fraudes 
e atos de corrupção nas estatais mostra 
que as medidas adotadas pela Eletro-
norte ainda são insuficientes. De acordo 
com a Controladoria-Geral, no conjunto 
de ações adotado na Eletronorte, “não 
está demonstrada a existência de todas 
as medidas essenciais de um programa 
de integridade”.

O secretário federal de Controle 
Interno Adjunto da CGU, Sérgio Sea-
bra, disse que a Eletronorte já tem de-
senhado um planejamento das medidas 
anticorrupção, mas ressaltou que o pla-
nejamento ainda está em fase inicial de 
implementação. “Ainda demanda um 
tempo, mas há uma preocupação na 
empresa”, afirmou.

Além da Eletronorte, foram audi-
tados pela CGU o Banco do Nordeste 
(BNB), os Correios e Furnas. “Avaliamos 
15 elementos sob duas dimensões: exis-
tência e efetivo funcionamento. O grau 
de maturidade desses elementos varia 
de empresa para empresa. A conclusão 
inevitável desse trabalho piloto é que há 
preocupação em resolver o problema, e 
todas as empresas se comprometeram a 
fazer [isso]”, disse Seabra.

A metodologia desenvolvida pela 
CGU considera 15 diferentes critérios 
para avaliação das medidas de integri-

dade como o comprometimento da alta 
direção com o tema, os canais de denún-
cia, os códigos de ética aplicáveis a todos 
os empregados e administradores, além 
dos registros contábeis que assegurem a 
confiabilidade dos relatórios e demons-
trações financeiras.

Sérgio Seabra informou que as em-
presas foram escolhidas em função da 
área de atuação: energia, logística e sis-
tema financeiro. De forma geral, todas 
apresentaram mecanismos de integrida-
de, como ouvidorias. No entanto, a CGU 
verificou que diversas outras medidas de 
integridades ainda estão em estágio em-
brionário ou inexistem nas empresas.

Nos últimos anos, houve um aumen-
to no esforço das empresas para aperfei-
çoar os mecanismos anticorrupção, tanto 
pela mudança das leis, que passaram a 
exigir que elas tenham esses dispositivos, 
quanto pela repercussão de casos concre-
tos, como os investigados pela Operação 
Lava Jato, destacou o secretário.

“Nenhum sistema será 100% eficaz, 
mas é importante que as empresas in-
vistam em mecanismos que dificultem a 
corrupção dentro da empresa. Para além 
disso, as instituições também precisam 
estar preparadas para que, no caso de 
acontecer isso, sejam capazes de identi-
ficar, punir e realimentar o processo de 
controle interno. É um processo contínuo 
e dinâmico. Mas, sem dúvida, com um 
nível de maturidade alto, a possibilidade 
de que ocorra [corrupção] é menor.”

Ao longo deste ano, a CGU fará mais 
26 auditorias de avaliações de integrida-
de em estatais como a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh), Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp), Telecomunicações Brasi-
leiras S.A. (Telebras), Caixa Econômica Fe-
deral e Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro).

Auditoria da CGU mostra que 
estatais falham na prevenção

COMBATE À CORRUPÇÃO
Na tentativa de reduzir 

os poderes do atual presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
foram apresentados nesta 
semana três projetos de re-
solução propondo mudanças 
no regimento interno da Casa 
e no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. Cunha é alvo de 
representação por quebra de 
decoro parlamentar no Con-
selho de Ética. 

 De autoria do deputa-
do Sérgio Vidigal (PDT-ES), 
os projetos foram protoco-
lados na última terça-feira, 
16, e versam sobre regra de 
afastamento de membros da 
Mesa Diretora e situações 
em que a decisão é centrali-
zada na figura do presiden-
te da Câmara. As propostas 
aguardam apreciação da 
Mesa Diretora para seguirem 
à Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e, se aprovadas, 
vão à plenário. 

 No projeto de Resolução 
120, de 2016, o parlamentar 
propõe inserir no artigo 14 
do regimento o afastamento 
do membro da Mesa que for 
submetido a processo disci-
plinar no Conselho de Ética 
a partir do momento de sua 
instauração. O parlamentar 
- que ocupar a presidência, 
as duas vice-presidência ou 
se for um dos quatro secre-
tários - deverá ficar fora das 
funções até a conclusão do 
processo. “A medida preten-
de assegurar mais imparcia-
lidade e isenção aos traba-
lhos de apuração de conduta 
atentatória ou incompatível 
com o decoro parlamentar”, 
afirma o proponente na jus-
tificativa do projeto. 

 Atento às últimas mano-
bras no Conselho que retar-
daram o andamento do pro-
cesso por quebra de decoro 
de Cunha, Vidigal sugere mu-
danças também no Código de 
Ética. O projeto de Resolução 
122, de 2016, estabelece que, 

ao se instaurar uma ação dis-
ciplinar, o relator não pode 
pertencer ao mesmo bloco 
parlamentar do representa-
do. 

 O texto sugere ainda que 
seja criado um limite de pra-
zo e circunstância para a de-
claração de impedimento do 
relator escolhido. “A inserção 
se justifica, pois não nos pare-
ce justo e ético que o relator 
seja destituído após proferir 
e tornar público seu parecer”, 
ressalta a justificativa, numa 
alusão à substituição do rela-
tor do caso Cunha, o deputa-
do Fausto Pinato (PRB-SP).

Novos procedimentos 
A terceira proposta do 

deputado prevê mudanças 
em artigos do regimento so-
bre procedimentos adotados 
em votações. Se aprovado o 
projeto de Resolução 121, 
de 2016, o presidente da Câ-
mara terá de ouvir os líderes 
partidários antes de elaborar 
a pauta de votações. Atual-
mente, é o presidente quem 
produz essa agenda.

 Outro ponto do projeto 
de resolução cria um prazo 
de cinco sessões para que o 
presidente da Casa se mani-
feste sobre as questões de 
ordem e reclamações levan-
tadas durante as votações 
em plenário. Caso não haja 
resposta no prazo estabele-
cido, caberá à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
responder em três sessões 
e encaminhar para delibe-
ração do plenário. Hoje, não 
existe prazo para resposta às 
questões de ordem.

 A última alteração pro-
posta na resolução altera o 
poder da Mesa Diretora de 
opinar sobre a apresentação 
de projetos de resolução Atu-
almente, todo projeto de re-
solução que se propõe a alte-
rar dispositivos regimentais 
deve ser submetido à Mesa, 
para elaboração de parecer. 

Redução de poder na Câmara
Teori Zavascki 
manda soltar
o senador
Delcídio Amaral
Da Agência Estado

 O ministro Teori Zavas-
cki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), soltou o senador 
Delcídio Amaral (PT/MS), mas 
impôs a ele restrições. O ex-
-líder do governo Dilma no Se-
nado terá de ficar em casa “no 
período noturno e nos dias de 
folga”. Delcídio não poderá dei-
xar o País e terá de compare-
cer quinzenalmente à Justiça.

A decisão do ministro do 
STF foi tomada ontem na ação 
cautelar 4039 proposta pelo 
advogado Maurício Silva Leite, 
que defende o senador.

 O ex-líder do Governo 
no Senado foi preso no dia 25 
de novembro por decisão da 
Corte máxima, sob suspeita de 
tramar contra a Operação Lava 
Jato. Com medo da delação 
premiada de Nestor Cerveró, 
que o envolve no esquema de 
propinas na estatal petrolífera, 
o senador teria oferecido apoio 
financeiro e fuga para o ex-dire-
tor da Petrobras.

Em dezembro, o procura-
dor-geral da República Rodri-
go Janot chamou Delcídio de 
“agente criminoso”. Em mani-
festação enviada ao Supremo, 
na qual pediu a permanência 
do petista na prisão, o chefe 
do Ministério Público Fede-
ral classificou Delcídio como 
“agente que não mede as 
consequências de suas ações 
para atingir seus fins espúrios 
e ilícitos”.

 Na ocasião, os argumen-
tos de Janot foram acolhidos 
pelo ministro Teori Zavascki, 
relator da Operação Lava Jato 
no Supremo, que então man-
teve de pé o decreto de prisão 
preventiva do senador.

O relator da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, anunciou a liberação do processo contra Cunha para julgamento no plenário

FOTO: Valter Campanato/Agência Estado



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de fevereiro de 201620

A ação militar aconteceu 
na Líbia, mas a autoria 
ainda é desconhecida

Ataques aéreos contra o Estado 
Islâmico matam 40 integrantes

Mundo

Da Agência Estado

JAPUNGU

PROCURANDO EMPREGO?

Contatos: (83) 2106.9800
Email: recursoshumanos@japungu.com.br

HÁ VAGAS

Horário de atendimento: 
Segunda a sexta-feira, das 8h as 16h

Pessoas com
deficiência têm

preferência!

Mecânico de máquinas agrícolas/caminhão;

Moleiro;

Borracheiro;

Vigilante;

Aux. Administrativo com
experiência em arquivo;

Eletricista de veículos.

Trípoli (AE) - Ataques aé-
reos de autoria ainda não con-
firmada atingiram uma cida-
de a oeste da capital da Líbia 
nessa sexta-feira, matando 
pelo menos 40 membros de 
um afiliado do Estado Islâmi-
co no país, afirmou uma auto-
ridade líbia. Não estava ainda 
claro quem realizou o ataque, 
mas a fonte disse que a ação 
foi muito precisa para ter sido 
executada pela frota militar 
da própria Líbia. De acordo 
com o jornal The New York 
Times, que cita como fonte 
uma autoridade ocidental não 
identificada, os EUA realiza-
ram a ação.

“O ataque foi muito pre-
ciso, atingiu apenas um pré-
dio e todo o entorno não foi 
danificado”, afirmou o fun-
cionário líbio. O ataque teve 
como alvo um prédio resi-
dencial nas proximidades de 
Sabratah, cidade 80 quilôme-
tros a oeste de Trípoli, que se 
tornou um foco de militantes 
estrangeiros que atuam em 
braços locais do Estado Islâ-

mico, afirmou a autoridade.
A maioria dos mortos era 

de cidadãos tunisianos, disse 
a fonte. Segundo ele, não ha-
via líbios entre os mortos.

O Estado Islâmico surgiu 
na Líbia em 2015, aprovei-
tando-se do vácuo de segu-
rança gerado por rivalidades 
políticas que dividiram a na-
ção em guerra entre dois go-
vernos rivais. O grupo extre-
mista sunita tem reforçado 
seu controle sobre a cidade 
de Sirte, a terra natal do fa-
lecido ditador líbio Muamar 
Kadafi. A área é a única que o 
Estado Islâmico controla fora 
da Síria e do Iraque.

O Estado Islâmico está 
sob pressão da coalizão aé-
rea liderada pelos EUA no 
Iraque e na Síria. Autorida-
des ocidentais e líbias dizem 
que o grupo extremista ago-
ra mobiliza agentes, recrutas 
estrangeiros e recursos para 
Sirte. Em novembro, os EUA 
afirmaram que realizaram 
um ataque aéreo perto da ci-
dade de Derna, no leste líbio, 
que matou uma graduada li-
derança do Estado Islâmico 
do Iraque, Abu Nabil Al An-
bari, no primeiro episódio 
de ataque norte-americano 
contra o grupo fora de Ira-
que e Síria.

O congressista peruano 
Renzo Reggiardo vai retirar sua 
candidatura à presidência do 
Peru por considerar que o pro-
cesso para as eleições de 10 de 
abril está “contaminado, sujo e 
cheio de irregularidades”.

Líder do partido Peru Pá-
tria Segura, Reggiardo anun-
ciou a desistência em uma 
coletiva de imprensa, na quin-
ta-feira (18). “Nós não vamos 
disputar um jogo contamina-
do, um jogo sujo, um jogo cheio 
de irregularidades”, assinalou.

Renzo Reggiardo, que 
aparece com 1,1% das inten-
ções de voto nas sondagens, 

questionou a substituição de 
um membro do Jurado Nacio-
nal de Eleições (JNE) em pleno 
processo eleitoral e também la-
mentou “uma série de denún-
cias feitas em relação a possí-
veis atos de corrupção”.

“Exigimos que o órgão 
eleitoral seja imparcial e, la-
mentavelmente, o que se viu 
até ao momento gerou dúvi-
das, suspeitas, e o que vier a se-
guir não vai nos dar confiança”, 
disse.

A situação do processo 
eleitoral também foi questio-
nada ontem pelo ex-presiden-
te Alejandro Toledo (2001-
2006), candidato do partido 
Peru Posible.

“Cuidado. Quero adver-
tir que esta disputa eleito-
ral já está muito manchada 
e muito polarizada e cheia 
de vícios. Tenho um gran-
de respeito pelo JNE, mas 
tomem decisões e não po-
litizem a questão”, disse To-
ledo, em declarações publi-
cadas pelo portal do diário 
El Comercio.

Toledo criticou a even-
tual mudança de um ma-
gistrado do JNE e pediu aos 
membros do organismo para 
não serem parciais nem faze-
rem política com isso, caso 
contrário “vai haver muitos 
candidatos que não vão que-
rer disputar este jogo”.

Candidato peruano renuncia 
e denuncia irregularidades

dISPuTA PRESIdEnCIAL 

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa

Washington (AE) - Quanto 
mais os democratas conhecem so-
bre Bernie Sanders, mais parecem 
gostar dele. Uma porcentagem 
maior de eleitores registrados do 
Partido Democrata veem o sena-
dor por Vermont como agradável, 
honesto, competente e compas-
sivo que há dois meses, segundo 
pesquisa da Associated Press e do 
instituto GfK. Para 72% dos elei-
tores ouvidos, Sanders poderia 
vencer a eleição geral, 21 pontos 
porcentuais a mais que na sonda-
gem realizada em dezembro.

A pesquisa mostra o desa-
fio que a ex-secretária de Estado 
Hillary Clinton tem pela frente, 

na disputa com o rival pela indi-
cação democrata à corrida pela 
Casa Branca. Sanders ganha voto, 
enquanto Hillary mantém uma 
vantagem grande no apoio da li-
derança partidária. 

 Entre os eleitores ouvidos, 
74% dos democratas dizem que 
tem uma visão favorável de Hillary, 
enquanto 64% dizem o mesmo so-
bre Sanders. Para o pré-candidato, 
isso representa um crescimento de 
dez pontos porcentuais. Mas 16% 
dos eleitores democratas registra-
dos ainda dizem que não conhe-
cem Sanders o suficiente para for-
mar uma opinião.

 Desde dezembro, Sanders 
tem avançado em outros aspec-
tos. Para 64% dos consultados, 

ele é competente, quando em de-
zembro apenas 55% concordavam 
com essa afirmação. Também é 
visto como mais honesto que em 
dezembro, de 64% a 56%. Hillary 
é vista como honesta por 55% dos 
democratas - entre todos os elei-
tores, apenas 30% consideram Hil-
lary honesta.

A pesquisa mostra, porém, 
que Hillary tem trunfos sobre o 
rival de sigla. Para 90% dos elei-
tores, ela poderia vencer a eleição 
contra o candidato republicano, 
uma vantagem de 16 pontos sobre 
o rival. Ela também é vista como 
mais decisiva e mais competente. 
A margem de erro da pesquisa é 
de 3,5 pontos porcentuais, para 
mais ou para menos.

Bernie Sanders ganha mais apoio
ELEIÇÕES AMERICAnAS

Pelo menos 17 pessoas 
morreram ontem em um 
atentado suicida que ocorreu 
em um mercado, próximo à 
cidade de Mora, na região do 
Extremo Norte dos Camarões.

Por volta das 8h40 (5h40 
em Brasília), dois homens 
acionaram os explosivos que 
transportavam presos ao cor-
po, quando várias pessoas 
chegavam ao mercado. As 
forças de segurança camaro-
nesas procuram um terceiro 
suspeito, que teria fugido, 
disseram as mesmas fontes.

A autoria do atentado 
ainda não foi reivindicada 
por nenhum grupo terroris-
ta, mas a região do Extremo 
Norte dos Camarões é palco 
de frequentes ataques do 

grupo islâmico radical nige-
riano Boko Haram.

A explosão acontece 
uma semana depois que 
duas meninas cometeram 
um atendado suicida, duran-
te um funeral em Nguetché-
wé, na mesma região do país, 
quando pelo menos oito pes-
soas morreram.

As forças de seguran-
ça camaronesas acreditam 
que o Boko Haram utiliza 
crianças e adolescentes para 
transportar os explosivos, 
que são acionados a distân-
cia por milicianos do grupo.

Os Camarões registraram 
mais de 30 atentados terroris-
tas, desde o início do ano, per-
petrados pelo Boko Haram. De 
acordo com dados governa-
mentais, cerca de 30 pessoas 
morreram nestes ataques.

Atentado suicida deixa 
17 mortos em Camarões

TERRoR EM MERCAdo

Da Agência Estado

FoTo: Jae C

Na corrida pela indicação do Partido Democrata, o candidato Bernie Sanders conquista a simpatia de mais eleitores
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A PARAÍBA EM ALTA

A hora e a vez da natação master
Com calendário cheio, 
temporada começa com 
muita adrenalina

Página 24

Botafogo e Auto fazem 
hoje clássico pessoense 
no Estádio Almeidão

A natação master da Pa-
raíba terá uma temporada de 
muita emoção e adrenalina 
nas competições locais, na-
cionais e internacionais. Em 
abril acontecerão duas com-
petições, com a abertura do 
Campeonato Paraibano, que 
será realizado no dia 16 de 
abril, no parque aquático do 
Esporte Clube Cabo Branco 
(ECCB), em Miramar. A outra, 
será fora do Estado, com o 
Campeonato Brasileiro, que 
ocorrerá no período de 21 a 
24, na cidade de Palhoça, em 
Santa Catarina. 

Em maio, os paraibanos 
estarão em Belém-PA, para 
participarem da Copa Norte 
Nordeste de Interclubes, nos 
dias 21 e 22. Em junho, será 
a vez da 23a Copa Brasil, que 
será em Campinas-SP, nos 
dias 4 e 5. No mês de agosto, 
o Torneio de Velocidade e Re-
vezamento, em Mossoró-RN 
(13 e 14). Em setembro, o 
Norte Nordeste e Centro 
Oeste de Natação Master, no 
Amapá (3 a 4).

Em outubro, será a vez 
da Paraíba sediar o II Cam-
peonato Norte Interclubes, 
que acontecerá na Vila Olím-
pica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, nos dias 22 e 
23. No mês de novembro, o 
Sul-Americano, na cidade de 
Maldonado, no Uruguai, de 8 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

a 12. Logo depois, no mesmo 
mês, será a vez do 58o Cam-
peonato Brasileiro, em Ja-
raguá-BH, no período de 24 
a 27. A temporada encerra 
no dia 10 de dezembro, com 
a IV Etapa do Campeonato 
Paraibano, na Vila Olímpica 
Parahyba. O Estadual conta 
com as seguintes equipes: 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar (COPM); Associação 

do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal (APCEF); Cam-
pestre de Cajazeiras, Vila 
Olímpica Parahyba e Sesi de 
João Pessoa.

Aldenora Vieira Ra-
malho, professora da Vila, 
está confiante e otimista no 
sucesso das competições e 
participações da Paraíba na 
temporada. Segundo ela, o 
objetivo é tentar conseguir 

recursos e patrocínios para 
as disputas fora do Estado e 
até no exterior. “Peço a com-
preensão dos empresários e 
amigos para ajudar um gru-
po que tem força, vontade e 
determinação para vencer 
os obstáculos. Tentaremos 
planejar para participar das 
disputas e representar com 
dignidade o esporte parai-
bano”, disse. Atualmente 

o selecionado paraibano é 
composto por mais de 100 
atletas (ambos os sexos), que 
participam das categorias 
pré-master (20 a 24 anos) e 
master (25 em diante).

    Os mais velhos do gru-
po são, Pedro Trajano Borges 
e Ivanildes Gomes Menezes, 
ambos com 82 anos, que con-
tinuam em atividades no es-
porte. Aldenora frisou que o 

grupo é eclético e guerreiro, 
com ex-atletas e pessoas que 
gostam do esporte e não dei-
xam de praticar. “Nós ama-
mos o que fazemos e nadar é 
a melhor terapia para quem 
almeja manter uma vida sau-
dável. A motivação, deter-
minação, alegria, são funda-
mentais para que a Paraíba 
continue entre os melhores 
do País”, comentou.   

Kashima e Santa 
Cruz sentam no 
banco dos réus 
na próxima 3a

O Pleno do Tribunal de 
Justiça Desportiva de Fute-
bol da Paraíba julga na pró-
xima terça-feira, às 18h30, a 
“novela” envolvendo o Clube 
Recreativo Kashima e o San-
ta Cruz Recreativo Esporte 
Clube, no que diz respeito a 
segunda vaga para a final do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino, tempora-
da 2015.

As duas equipes se acu-
sam sobre a escalação irregu-
lar de jogadoras, em partidas 
realizadas no mês de dezem-
bro.  O Santa Cruz afirma 
que o Kashima escalou três 
atletas de forma irregular, 
enquanto o Kashima acusa o 
time canavieiro de relacionar 
12 jogadoras.

Na classificação geral, o 
Kashima ficou na segunda po-
sição com 10 pontos, na fren-
te do Santa Cruz (9) e Santos 
(zero). O Botafogo foi o líder 
isolado da competição com 
16 pontos.

No mês passado, a Fede-
ração Paraibana de Futebol 
chegou a marcar a decisão 
do campeoanto entre Bota-
fogo x Kashima, no Estádio 
Almeidão, porém, a partida 
teve apenas os 45 minutos 
iniciais, quando uma liminar 
da Justiça Comum, impetrada 
pelo Santa Cruz, suspendeu a 
decisão. A FPF aguarda o des-
fecho para marcar a final, que 
vale vaga na Copa do Brasil.

Reunião define hoje a Copa Verão 2016
BEACH SOCCER

A natação máster paraibana vem ganhando a cada dia reconhecimento nacional e internacional, oportunidade em que os atletas se aperfeiçoam para as disputas

A Federação Paraibana 
de Beach Soccer, se reúne 
com os clubes na tarde de 
hoje, às 13h, na sala de even-
tos do Restaurante a Feijoa-
da do Fabio, na Rua Major 
José de Barros, 56 , centro, 
paralela com a Avenida Pe-
dro II, em João Pessoa, vi-
sando discutir a realização 
da Copa Verão de Beach 
Soccer 2016, nas categorias, 
masculino adulto, Sub 13 e 
no feminino. 

Segundo o presidente 
da federação, desportista 
Ailton Cavalcanti, nove clu-
bes estão previamente agen-
dados e inscritos no mascu-
lino adulto, e 4 no masculino 
Sub-13 e também 4 no fe-
minino aberto.  A competi-
ção está programada para 
começar no próximo dia 27, 
com os jogos na arena da 
federação, na Praia do Cabo 
Branco, sempre aos sába-
dos, à tarde e noite.

Entre as equipes pre-
viamente inscritas que 
disputarão a competição 
estão: Associação Atléti-
ca Moroni,, CCCLB do Alto 
do Mateus, Esporte Clube 
Colibri/Marisol, Gama Fu-
tebol Clube, Palmares Es-
porte Clube / Fênix Pitim-
bu, Porto de Cristo Futebol 
Clube / Jacaraú, Sociedade 
Esportiva Paraíba/ Pilar, 
Sociedade Esportiva Pal-
meiras/Escolinha de Fute-
bol Bola na Rede e Vitoria/
Seleção de Mamanguape.

No masculino Sub-13 
estão com presenças assegu-
radas as equipes do CCCLB 
do Alto do Mateus, Sociedade 
Esportiva Palmares/Escoli-

nha de Futebol Bola na Rede, 
Porto de Cristo Futebol Clu-
be/Escolinha Craques do Fu-
turo-Jacaraú e Gama Futebol 
Clube/Clube Maníacos.

Por fim, na categoria fe-
minina, estarão na disputas 
as equipes do Esporte Clube 
Colibri/Marisol, Palmares 
Esporte Clube/Associação 

Cultural e Desportiva Pé na 
Bola, Gama Futebol Clube/
Clube Maníacos e Sociedade 
Esportiva Palmeiras/ Vasco 
da cidade de Cabedelo-PB.

A competição já tem programada para iniciar no próximo dia 27, na arena da federação, montada na praia de Cabo Branco, na capital
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Arena carioca recebe hoje atletas 
de taekwondo em evento-teste

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de fevereiro de 2016

Competição terá 64 
lutadores de 15 países e
vale pontos no ranking

A Arena Carioca 1 já foi 
palco dos eventos-teste de 
basquete, halterofilismo e 
luta olímpica, todos no mês 
passado. Agora será a vez 
dos atletas de taekwondo 
competirem na instalação. 
A partir de hoje, 64 lutado-
res de quinze países estarão 
em disputa no Torneio In-
ternacional de Taekwondo. 
Mesmo sem a participação 
de algumas delegações, em 
virtude da proximidade de 
torneios classificatórios, 
como o da Oceania no dia 
27 e o Pan-Americano em 
10 e 11 de março, o Rio de 
Janeiro receberá atletas já 
garantidos nos Jogos Olím-
picos.

É o caso, por exemplo, 
de Rui Bragança (Portugal), 
Dmitriy Shokin (Uzbequis-
tão) e Radik Isaev (Azerbai-
jão), no masculino, e de Luci-
ja Zaninović, Ana Zaninović 
(Croácia), Mayu Hamada 
(Japão) e Nikita Glasnovic 
(Suécia), no feminino, além 
da brasileira Iris Tang Sing, 
também já assegurada nas 
Olimpíadas. “O nível será al-
tíssimo. Será o melhor even-
to do esporte, com um nível 
olímpico”, acredita Carlos 
Fernandes, presidente da 
Confederação Brasileira de 
Taekwondo (CBTKD).

Além de avaliar a insta-
lação do Parque Olímpico da 
Barra, o evento-teste valerá 
10 pontos no ranking mun-
dial. “Até mesmo atletas que 
não estão envolvidos com 
as Olimpíadas virão de fora 
em busca de pontos”, explica 
Fernandes. As disputas serão 
nas categorias -49kg e -57kg 
no feminino, e -58kg e +80kg 
no masculino, as mesmas em 
que o Brasil terá represen-
tantes nos Jogos. Cada peso 
contará com 16 atletas. “Será 

um intercâmbio e um traba-
lho operacional, de logística, 
até para os atletas testarem 
os equipamentos e a própria 
performance”, acrescenta.

Participação brasileira
A delegação brasileira 

será formada por 22 lutado-
res. Rafaela Araújo (-57kg), 
João Miguel Neto, Leonardo 
de Moraes (-58kg) e André 
Bilia (+80kg) são os princi-

pais destaques do País na 
competição e estão na dispu-
ta por uma vaga nos Jogos.

Bronze no Mundial de 
2015 e nos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto, Iris 
Tang Sing também lutará no 
evento-teste. A brasileira de 
25 anos teve a vaga olímpica 
garantida após terminar em 
quinto no Grand Prix Final, 
em dezembro, no México, e 
se manter em sexto lugar no 

ranking olímpico. A compe-
tição classificou 48 atletas 
para os Jogos do Rio.

Como País-sede, o Bra-
sil tem direito a outras três 
vagas: duas no masculino 
(categorias -58kg e +80kg) e 
uma no feminino (-57kg). O 
processo seletivo teve início 
com a seletiva olímpica aber-
ta, ainda em dezembro, em 
João Pessoa. Em seguida, os 
campeões disputaram a pri-

meira seletiva fechada, em 
janeiro, em Santos, quando 
foram definidos os 11 atletas 
que disputarão a vaga olím-
pica em uma segunda sele-
tiva fechada: Natália Diniz e 
Talisca Reis brigam pelo pos-
to de reserva de Iris na cate-
goria -49kg. Rafaela Araújo, 
Júlia Vasconcelos e Talita 
Djalma (57kg), João Miguel 
Neto, Leonardo Moraes, Ve-
nilton Teixeira (58kg), André 
Bilia, Maicon Siqueira e Gui-
lherme Félix (+80kg) são os 
demais candidatos às vagas 
disponíveis.

O próximo passo para a 
definição dos nomes, que se-
ria neste mês de fevereiro, foi 
adiado e deverá ser realizado 
no início de março. Com a 
participação de quatro atle-
tas nas Olimpíadas, a expec-
tativa da confederação é de 
conquistar duas medalhas. 
“A grande vantagem do Brasil 
é disputar em casa. Estamos 
falando de Olimpíada, que é 
a nata de todos os esportes, 
então temos que respeitar 
os atletas, mas acredito que 
competir ao lado da torcida 
será o grande diferencial”, 
avalia o dirigente. “A Iris é 
uma das favoritas, até por ter 
conquistado a vaga por mé-
rito, mas os outros também 
têm chances”, afirma.

Já o brasiliense Gui-
lherme Dias, que foi cam-
peão pan-americano em 
2012 e bronze no Mundial 
de 2013, desistiu da briga 
por vaga para o Rio 2016. 
Sem conseguir bater o peso 
para a categoria -58kg, o lu-
tador não competiu nas se-
letivas olímpicas. “Ficamos 
tristes, mas não podemos 
culpá-lo. Ele viu que, mes-
mo que passasse no proces-
so seletivo, não conseguiria 
render no peso”, explica 
Carlos Fernandes. “Ele não 
pensou nele, mas em não 
prejudicar o Brasil, e foi 
digno ao ceder o espaço. 

Agora ele vai subir de peso, 
mas a categoria de cima não 
foi escolhida entre as va-
gas olímpicas. Escolhemos 
a de baixo justamente por-
que estava mais forte, com 
o Guilherme e o Venilton. 
Agora não podemos voltar 
atrás”, justifica.

O evento-teste de 
taekwondo terá as primei-
ras lutas no sábado (20), 
com as categorias -49kg 
(feminino) e -58kg (mas-
culino). No domingo (21) 
entram em ação os atletas 
do -57kg (feminino) e do 
+80kg (masculino).

Investimentos
O taekwondo brasileiro 

conta hoje com nove atle-
tas beneficiados pela Bolsa 
Pódio: Guilherme Dias, Iris 
Tang Sing, Guilherme Félix, 
Júlia Vasconcelos, Henri-
que Precioso, Josiane Lima, 
Talisca Reis, Raphaella Ga-
lacho e Venilton Teixeira. O 
investimento anual é de R$ 
1 milhão. Além disso, há 246 
contemplados com a Bolsa 
Atleta (R$ 2,8 milhões).

Em 2013, um convênio 
celebrado entre o Ministé-
rio do Esporte e a CBTKD, 
no valor de R$ 3 milhões, 
possibilitou a moderniza-
ção dos equipamentos da 
modalidade para a realiza-
ção de treinos e competi-
ções, com foco na prepara-
ção olímpica.

Com os recursos, foram 
adquiridas 300 placas de tata-
mes (o correspondente a duas 
áreas de competição e uma de 
aquecimento), além de coletes 
eletrônicos, telões e câmeras, 
entre outros materiais. Assim, 
foram beneficiadas federações 
de 15 Estados: Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Sergipe, Tocantins 
e Roraima.

Recordista dos 
1.500m desiste 
de disputar a
prova no Rio

Fórmula 1 adota 
novo sistema de 
escapamento na 
temporada 2016

A corredora etíope 
Genzebe Dibaba, recordista 
mundial dos 1.500 metros 
ao ar livre, assegurou ontem 
que nos Jogos Olímpicos de 
Rio não competirá nesta dis-
tância, mas lutará pelo ouro 
nos 5 mil metros.

A atleta fez este anúncio 
durante a recepção ofereci-
da pelo prefeito de Sabadell 
(Barcelona), Juli Fernández, 
por ocasião de sua participa-
ção nessa tarde de sexta-fei-
ra no Comício do Centenário 
da Federação Catalã de Atle-
tismo (FCA).

“Nos Jogos Olímpicos 
de Rio não vou competir nos 
1.500 e sim nos 5 mil, onde 
tentarei melhorar minha 
marca e, certamente, lutar 
pelo ouro”, assegurou.

Genzebe Dibaba foi re-
cebida pelo o prefeito de Sa-
badell, junto à vereadora de 
Esportes, Marisol Martínez, 
e o presidente da Federação 
Catalã de Atletismo, Joan 
Villuendas. O ato faz parte da 
promoção de Sabadell, que 
pretende sediar o Campeo-
nato Europeu de Pista Co-
berta de 2019.

Atendendo aos pedidos 
dos fãs, a Fórmula 1 adotará 
um novo sistema de escapa-
mento que promete aumentar 
o som dos motores na tem-
porada 2016. Porém, aos que 
esperam uma revolução, o di-
retor técnico da Williams, Pat 
Symonds, faz uma ressalva: o 
engenheiro calcula que o volu-
me só deva subir em 12%.

O novo sistema separou 
as saídas: uma contará apenas 
com os gases do escapamento 
e uma ou duas, dependendo 
da opção de cada equipe, ser-
virão para dar vazão à pres-
são do turbo. Até o ano pas-
sado, apenas uma saída era 
permitida, o que, segundo os 
engenheiros, causava resso-
nância e afetava o ruído.

“Algo que os especta-
dores devem sentir mais 
diferença é que os motores 
soarão mais altos. Durante 
a pré-temporada, podemos 
esperar mais potência, devi-
do às melhorias da combus-
tão, e isso já iria produzir um 
pouco mais de barulho mas, 
mais significativamente, a se-
paração vai fazer diferença”, 
explicou Symonds.

A agenda de competições de 
Arthur Zanetti até as Olimpíadas 
conta apenas com a participação 
em uma competição: o evento-
teste de ginástica artística, entre 
16 e 24 de abril. 

Se no ano passado ele partici-
pou de quatro etapas da Copa do 
Mundo, dos Jogos Pan-Americanos 
e do Troféu Brasil antes do Mundial 
de Glasgow, no ano dos Jogos do 
Rio de Janeiro, o campeão olímpi-
co mudou a estratégia e vai com-
petir menos. Tudo para se preparar 
melhor para buscar o bi-olímpico 
das argolas.

“É uma estratégia competir 
menos, mas tem que competir 
antes das Olimpíadas. Pelo me-
nos fazer algumas competições. A 
única certa é o evento-teste por 
enquanto. Não é esconder o jogo, 
é saber escolher as competições 
certas, saber o planejamento. 
Às vezes uma competição acaba 
atrapalhando, isso acaba interfe-
rindo. A gente está fazendo um 
planejamento bem certinho e va-
mos segui-lo bem à risca” disse 
Zanetti.

Antes dos Jogos, o técnico 
Marcos Goto irá encaixar outros 
eventos na preparação do atual 

Preparação muda com menos competições
ARTHUR ZANETTI

Zanetti faz uma estratégia diferente de competições até os Jogos Olímpicos 

Iris Tang Sing no Pan de Toronto. Atleta já tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

campeão olímpico das argolas. 
Mas, quais serão os torneios, o pú-
blico e os adversários só saberão 
mais para frente. Além de amisto-
sos da equipe olímpica (adversá-
rios ainda não foram definidos), 
a Copa do Mundo de São Paulo, 
entre 20 a 22 de maio, pode en-
trar no planejamento. No ano 
passado, Zanetti venceu a disputa 
no ginásio do Ibirapuera e fez na 
classificatória a melhor nota de 

sua carreira no atual código de 
pontuação (16,050 pontos).

“Não sei dizer se vou fazer a 
Copa de São Paulo porque o ca-
lendário nosso, pelo menos o meu, 
não está fechado. O que confir-
maram para mim é o evento-tes-
te e mais nada” disse o ginasta. A 
rigidez na preparação de Zanetti 
reflete as altas expectativas para 
conquista de medalha deposita-
das sobre ele.
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Luan retorna ao time titular
contra o tigres

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de fevereiro de 2016

Vasco não terá Rodrigo 
e Jomar por suspensão 
hoje pela Taça Guanabara

Jorginho mudou o Vasco 
para enfrentar o Flamengo 
e gostou do que viu. Para o 
duelo com o Tigres, hoje, às 
19h30 (de Brasília), em Los 
Larios, o treinador manteve 
praticamente toda escala-
ção da exibição vencedora 
no clássico. Mudança, só por 
obrigação: saem Rodrigo, 
suspenso, e Jomar; entram 
Rafael Vaz e Luan. Ele não fez 
mistério a respeito da forma-
ção que buscará a manuten-
ção dos 100% de aproveita-
mento na Taça Guanabara. 

Na última atividade, o 
treinador demonstrou ain-
da preocupação com joga-
das aéreas e de bola parada, 
sempre orientando bastante 
no posicionamento. 

Com a manutenção de 
Marcelo Mattos no time titu-
lar, o Vasco segue com o es-
quema 4-4-2, com um losan-
go no meio-campo. O volante 
fica mais fixo, na proteção da 
defesa, dando mais liberdade 
para Julio dos Santos, Andre-
zinho e Nenê se movimenta-
rem na sua frente. No ataque, 
Jorge Henrique e Riascos se-
guem intocáveis. 

Com 12 pontos, o Vasco 
lidera o Grupo A, com 100% 
de aproveitamento.

Líder, invicto e vindo de 
uma vitória sobre o maior ri-

val, o ambiente do Vasco não 
poderia ser melhor. Com um 
início de Carioca arrasador, 
a equipe vai até Xerém para 
encarar o Tigres, que sequer 
pontuou na competição, e se 
manter soberano no Grupo 
A. Moleza, certo? 

Não diga isso para Luan. 
De volta ao time após cum-
prir suspensão diante do 
Flamengo, o zagueiro che-
gou à sala de imprensa de 
São Januário ontem com uma 
meta ousada e uma lição na 
cabeça: o tropeço em Los La-
rios no ano passado.

Revelando que no Vasco 
vacilo contra pequenos é algo 
fora de cogitação, o jovem de 
22 anos pregou respeito ao 
penúltimo colocado do Grupo 
B e cobrou atenção dos com-
panheiros. Na campanha do tí-
tulo em 2015, o Cruz-Maltino 
também teve que jogar con-
tra o rival fora de casa e não 
encontrou moleza. Depois de 
sair atrás no placar, empatou 
por 1 a 1, gol de Rafael Silva: 
“O Estadual é decidido con-
tra os pequenos. Não pode-
mos perder pontos contra ti-
mes de menor expressão. Vai 
ser um jogo difícil. Eles vão 
querer pontuar de qualquer 
maneira. Faremos de tudo 
pela vitória. No ano passa-
do, foi um jogo difícil. Campo 
apertado, gramado não esta-
va muito bom, e fizemos um 
gol no final. É difícil encarar 
jogos assim”.

Luan pede respeito ao adversário. Para ele não tem clube pequeno na briga pelo título da Taça Guanabara e quer todos muito ligados

A boa temporada do 
atacante Jonas pelo Benfica 
não passa despercebida pelo 
técnico da Seleção Brasilei-
ra, Dunga. Em entrevista ao 
jornal português “A Bola”, o 
coordenador-geral das sele-
ções, Gilmar Rinaldi, afirmou 
que o treinador está de olho 
em todos os atletas brasilei-
ros e o ex-gremista também 
está sob observação.

“Dunga está atento a to-
dos os jogadores brasileiros. 
Como todos os bons jogado-
res, o Jonas também está sob 
observação da CBF e do seu 
selecionador, logicamente” 
afirmou.

Jonas lidera a lista de 
melhores marcadores do 
Campeonato Português, com 
23 gols, e tem mais dois na 
Liga dos Campeões. Apesar 
de revelar que Dunga obser-
va Jonas, Gilmar Rinaldi não 

quis garantir que ele estará 
na lista da primeira convoca-
ção da Seleção Brasileira em 
2016. O Brasil vai encarar 
Uruguai e Paraguai pelas Eli-
minatórias Sul-Americanas 
para Copa 2018. O coordena-
dor, porém, não descartou a 
presença dele.

“Não me peça para avaliar 
o atleta neste momento, para 
responder se vai haver obser-
vações in loco ou para afirmar 
que ele vai ser convocado para 
as partidas frente ao Uruguai e 
o Paraguai. Espere pela convo-
catória e verá... “disse Rinaldi 
ao jornal.

A Seleção Brasileira en-
frentará o Uruguai no dia 25 
de março, na Arena Pernam-
buco, em Recife. Pela sexta 
rodada das Eliminatórias, o 
adversário será o Paraguai, 
no dia 29 de março, em As-
sunção.

Dunga observa Jonas, 
atacante do Benfica

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasileiro de 2016 pode ter uso de imagens
Dirigentes da CBF viajam 

na próxima semana para Eu-
ropa. Trarão na bagagem a pio-
neira aprovação da Internatio-
nal Football Association Board 
(IFAB) para o uso do Árbitro 
de Vídeo (AV) em jogos da Sé-
rie A deste ano, a partir de 15 
de maio. Após ter o pedido ne-
gado em 2015, o Brasileiro, a 
partir de maio, será o primeiro 
campeonato do mundo a usar 
imagens para corrigir erros de 
arbitragem no decorrer das 
partidas.

“Serão novos olhos para 
quando o juiz estiver cego” dis-
se Manoel Serapião, ex-árbitro 
da Fifa e autor do projeto da 
CBF. Em meio aos sucessivos 
casos de erros de arbitragem 
em 2015, a CBF pediu à Fifa 
autorização para o uso de ima-
gens. Teve o recurso negado. 
Mas abriu a discussão na In-
ternational Board, órgão que 
regulamenta as regras do fute-
bol, que incluiu a votação para 
aprovação dos testes na agen-
da da Reunião Geral, a partir de 
5 de março, em Cardiff, no País 
de Gales.

Antes, o comitê da CBF 

ÁRBITRO DE VÍDEO

Flamengo paga R$ 17 milhões em 17 meses 
Após 1358 dias (três 

anos e oito meses), Flamen-
go e Ronaldinho Gaúcho che-
garam a um entendimento 
jurídico, e o clube pagará 
R$ 17 milhões ao atleta. Em 
31 de maio de 2012, uma li-
minar concedida por juiz da 
9ª vara do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) desvincu-
lou R10 do Rubro-Negro, de 
quem cobrava R$ 40 milhões 
- posteriormente pediu mais 
R$ 15 milhões por danos mo-
rais. A conta foi fechada na 
última quinta-feira, e, defini-
dos os números, conclui-se 
que o Fla gastará cerca de R$ 
30 milhões pelos 17 meses 
em que o craque vestiu ver-
melho e preto.

No início de fevereiro de 
2012, a Traffic, empresa de 
marketing esportivo parcei-
ra do clube na contratação 

do astro e responsável pelo 
pagamento de R$ 750 mil 
mensais em direitos de ima-
gem, pulou fora do barco sob 
o argumento de que o Fla-
mengo não havia entregado a 
propriedade da camisa para 
a captação de patrocinado-
res e de que também não 
teria permitido que contro-
lassem o programa de sócio-
torcedor. 

A essa altura, a Traffic 
devia seis meses (R$ 4,5 mi-
lhões) a Ronaldinho. A então 
presidente Patrícia Amorim 
resolveu assumir a parte que 
cabia à empresa. O Fla anun-
ciou ainda em fevereiro o pa-
gamento do débito de R$ 4,5 
mi e garantiu que todas as dí-
vidas com o craque estavam 
liquidadas. Assim, chegava-
se à seguinte conta: R$ 3,5 
milhões em salários compu-

RONALDINHO

Atacante Jonas faz uma excelente temporada pelo time português

tados na carteira de trabalho 
(R$ 250 mil diluídos em 13 
meses e mais o 13º), outros 
R$ 3,25 mi em luvas (R$ 250 
mil mensais) e mais os R$ 4,5 
mi devidos pela Traffic. So-

mados os R$ 11,25 milhões 
aos R$ 17 milhões que o Ru-
bro-Negro terá de pagar, o 
gasto flamenguista com o jo-
gador é fechado em R$ 28,25 
milhões.

Jogador queria uma indenização de R$ 40 milhões, mas fez acordo

vai à Londres, na próxima ter-
ça-feira, apresentar e debater 
o seu projeto com a IFAB. De-
pois, no dia 29, na sede da Fifa 
em Zurique, na Suíça, uma se-
gunda rodada de reuniões para 
fazer os ajustes da proposta fi-
nal a ser levada a Cardiff, onde, 
enfim, será definida a padroni-
zação mundial da regra.

Além do Brasil, nove paí-
ses se candidataram, mas ape-
nas três matrizes de projeto 
foram consideradas: a do Bra-
sil, dos Estados Unidos e a da 
Holanda. As diferenças entre 
os três seriam pequenas, e a 
tendência é uma fusão.

A aprovação da nova re-
gra na Reunião Geral da IFAB 

será feita por meio de voto. A 
comissão é formada por Ingla-
terra, País de Gales, Irlanda e 
Escócia, além da Fifa. Cada País 
tem direito a um voto, enquan-
to a Fifa tem direito a quatro. 
Como já teria indicado a sua 
tendência a aprovar o teste no 
Brasileiro, a entidade precisa-
ria de mais dois votos (3/4) 
para fazer valer a sua vontade.

“O que mudou, de setem-
bro para cá, foram os consen-
sos a cada reunião da IFAB. Em 
uma delas, os membros disse-
ram que aprovariam facilmen-
te e colocariam em testes já, no 
Brasileiro, que será o primeiro 
campeonato a começar. Se fos-
se o contrário, jamais entraria 
em pauta na Reunião Geral, 
onde a Fifa precisa de 3/4 dos 
votos - disse Serapião.

A primeira indicativa que 
o Video Assistant, como a IFAB 
chama a novidade, seria apro-
vado surgiu durante o encon-
tro anual da entidade, em ja-
neiro, em Londres. A diretoria 
deu uma forte recomendação 
para que os testes fossem colo-
cados em prática este ano após 
a aprovação em Cardiff.

Árbitros vão contar com um recurso a mais no Brasileiro de 2016

Fotos: reprodução



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de fevereiro de 2016

Botafogo e Auto Esporte 
jogam às 18h no Almeidão 
pelo Certame Estadual

Clubes em busca de afirmação
BOTAUTO

O autêntico Fernando Heleno
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Ele como muitos outros profissionais, 
veio do vizinho Estado de Pernambuco 
trabalhar  na  cidade de João Pessoa e com o 
tempo se apaixonou por nosso povo, nossa 
cultura, nossa culinária e principalmente 
pelo nosso futebol. Daqui só saiu para o céu.

Fernando Heleno Duarte, o popular 
“O Autêntico”, começou a sua respeitada 
carreira no final da década de sessenta, em 
uma rádio AM da cidade de Olinda, depois 
se transferiu e brilhou como comentarista 
esportivo na Rádio Clube do Recife; quando 
foi na década de setenta  veio para o jorna-
lismo esportivo da Paraíba, tendo passa-
gens por vários veículos de comunicação 
da capital, como: Rádio Tabajara, Miramar, 
CBN, Rádio Correio, Rádio Arapuan, O Norte 
e Sanhauá.

Em seus comentários simples e objeti-
vos, Fernando Heleno sempre primava pela 
imparcialidade e coerência, daí surgindo 
uma legião de admiradores do seu trabalho, 

chegando ao ponto de ser imitado pelos 
profissionais iniciantes na carreira radiofô-
nica. Para muitos ele foi um exemplo e um 
grande professor. Ele imprimiu uma marca 
própria ao comentário esportivo.

Em várias gestões colaborou com os 
seus amplos conhecimentos – ele era Advo-
gado e professor universitário - com o seu 
órgão de classe, a Associação dos Cronistas 
Esportivos do Estado da Paraíba – ACEP.

O seu amor e dedicação ao futebol parai-
bano não se limitou ao microfone das rádios 
e canais de televisão. Quando necessário ele 
também foi investido na função de dirigente 
de clube, pois presidiu o Botafogo Futebol 
Clube, mesmo sendo por poucos meses e 
em época bastante difícil para a agremiação 
alvinegra da estrela vermelha.

E quando foi agora no mês de fevereiro, 
o “Autêntico” Fernando Heleno, com setenta 
e cinco anos de idade, faleceu em um dos 
hospitais da capital, deixando viúva a ex-

vereadora,  bióloga e ambientalista Paula 
Frassinete Lins Duarte, um filho e três 
netos.

O futebol paraibano ficou de luto... A 
imprensa esportiva ficou menor!

Eu acredito que, no dia de hoje, um 
sábado com vários jogos programados para 
esse final de semana, o “Autêntico” já deve 
ter se reunido com Geraldo Cavalcante, Ivan 
Tomaz, Hitler Cantalice, Hermes Tau-
rino e Abmael Morais e começado 
mais uma jornada esportiva, não 
nas cabines de imprensa do es-
tádio Almeidão, que por mui-
tos anos recepcionou esses 
consagrados radialistas 
esportivos paraibanos, 
mas em uma nuvem 
branca e iluminada, lá 
no céu, com as bên-
çãos e admiração de 
São Pedro.

Equipes voltam a se enfrentar depois da final da Copa do Brasil
O Santos é o atual cam-

peão paulista, o Palmeiras, 
da Copa do Brasil. No atual 
momento, o Verdão vem de 
um empate na Libertado-
res, e o Peixe, de um placar 
igual no Paulistão. Se fica 
difícil para o torcedor ava-
liar qual equipe vive me-
lhor momento para chegar 
como favorita para o clássi-
co de hoje, às 17 horas, no 
Allianz Parque, pelo Cam-
peonato Paulista, imagina 
para os jogadores. O camisa 
10 do Alvinegro, Gabigol, 
também não vê um favori-
to, mas tem uma opinião.

Para o atacante, que 
marcou uma vez contra o 
Alviverde no ano passado, 
mas assim como o Santos, 

não venceu nenhum jogo 
no Allianz Parque, o pri-
meiro clássico entre os dois 
times em 2016 começa do 
zero.

“A final da Copa do Bra-
sil passou, agora é outro 
jogo, começa tudo do zero, 
é o nosso primeiro encontro 
no ano. O que passou, pas-
sou. Eles têm uma grande 
equipe, grandes jogadores, 
torcida, mas queremos che-
gar lá bem e fazer um gran-
de jogo” afirmou Gabigol, 
após treinar no CT Rei Pelé.

Como o próprio ata-
cante de 19 anos costuma 
dizer, ele tira aprendizado 
de todas as partidas, mas 
contra o Palmeiras, fora de 
casa, ele afirma que o San-

tos já sabe o que fazer.
“Aquilo (final da Copa 

do Brasil) já passou, era 
uma final. Temos que che-
gar lá do mesmo jeito, res-
peitando e fazendo nossas 
jogadas. Também (ir pra 
cima), naquela ocasião tí-
nhamos resultado favorá-
vel, agora é outro jogo, no-
vos jogadores e mudamos 
algumas coisas” disse, sem 
poder “entregar” as novida-
des do Peixe em campo.

No ano passado, Santos 
e Palmeiras se enfrentaram 
seis vezes. As três partidas 
realizadas na Vila Belmiro 
foram vencidas pelo Peixe, 
enquanto as do Allianz Par-
que foram de vitórias para 
o Verdão.

PALMEIRAS X SANTOS

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram em seis oportunidades com três vitórias para cada

Muito mal na Copa do Nordeste, onde ocupa a última posição em seu grupo, o Botafogo tenta fazer as pazes com o seu torcedor

Botafogo e Auto Espor-
te abrem hoje a rodada de 
clássicos pelo Campeonato 
Paraibano, neste fim de se-
mana. O Botauto está pro-
gramado para as 18 horas, 
no Estádio Almeidão, e terá 
como trio de arbitragem 
Éder Caxias, José Maria Neto 
e Broney Machado. A partida 
coloca frente a frente duas 
equipes que ainda não con-
venceram seus torcedores 
na atual temporada, e essa é 
uma oportunidade de vencer 
e convencer, para seguir for-
te na competição.

No Botafogo, a pressão 
é grande, depois da segunda 
derrota seguida do clube na 
Copa do Nordeste. A péssima 
atuação da equipe diante do 
River, na última quarta-feira 
em Teresina, ligou o sinal de 
alerta no clube, e foi bastan-
te criticada pelos torcedores, 
que exigem mudanças rá-
pidas na forma de jogar da 
equipe. 

Para este clássico, o 
treinador Itamar Schulle já 
vai poder contar com os jo-
gadores Ailton, Gustavo, Val 
e Marco Antônio, que esta-
vam entregues ao Departa-
mento Médico. Mas surgem 

boatos no clube que Marco 
Antônio e Ailton serão dis-
pensados, por causa de in-
disciplina. 

Com pouco tempo para 
treinar a equipe, já que os 
jogadores chegaram de Te-
resina nas primeiras horas 
de ontem, e portanto fizeram 

apenas um treino leve para o 
jogo de hoje, o treinador não 
adiantou qual será o time 
titular, mas com certeza de-
verá ter mudanças. Alguns 
jogadores estão mostrando 
muito cansaço com os jogos 
e viagens seguidos, e devem 
ser substituídos. 

Após quatro rodadas, o 
Botafogo é o líder do Grupo 
B, com 8 pontos. Venceu San-
ta Cruz e Sousa e empatou 
com o Paraíba e o Campinen-
se. Todos no clube trabalham 
com a expectativa de vencer 
o Auto, para se isolar na lide-
rança do grupo, e abafar um 

pouco a pressão da torcida 
sobre os jogadores.

Pelo lado do Auto Espor-
te, o técnico Índio Ferreira 
comemora a semana que teve 
de folga para corrigir os erros 
que vinham sendo apresenta-
dos pela equipe, e de quebra, 
ainda teve tempo para entro-

sar os novos jogadores, que 
chegaram recentemente ao 
clube. O volante Rafael Spe-
da e o atacante Claudinei já 
estão registrados no Bid da 
CBF, e estão liberados para 
jogar. Ricardinho, que esta-
va no Departamento Médico, 
também já está liberado e à 
disposição do treinador.

Mesmo sabendo da 
pressão no clube adversário, 
e agora contando já com os 
reforços pedidos por ele, o 
treinador sacode o favoritis-
mo para o lado do time bo-
tafoguense. Segundo Índio, o 
elenco do Belo é de time que 
disputa a Copa do Nordeste e 
o Brasileiro da Série C, por-
tanto, leva vantagem, mas 
ressalta que o Auto Esporte 
está pronto para surpreen-
der. 

Baseado no que foi visto 
nos treinos desta semana, o 
time base do Auto Esporte 
para enfrentar o Botafogo é o 
seguinte: Edson, Yuri, Renan, 
Júlio e Messinho; Tita, Juan, 
Rafael Speda e Baco, Ricar-
dinho e André Neves. Claudi-
nei, Izaque Buiú e Guilherme, 
também têm chances de co-
meçar jogando no ataque.

O Auto Esporte tem 6 
pontos, nos quatro jogos dis-
putados até agora, e ocupa a 
segunda colocação do Grupo 
A. O Clube do Povo venceu 
o Atlético de Cajazeiras e o 
Esporte de Patos, perdendo 
para o Treze e para o CSP.

Foto: Reprodução/Internet
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Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



VEIGA
CPF/CNPJ....: 006464448-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.916,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008171
Responsavel.: FRANCISCO FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 098500234-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.123,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008212
Responsavel.: DARCY ROBERTO ANDRADE LIMA
CPF/CNPJ....: 133742300-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.110,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009151
Responsavel.: LUCIANO BEZERRA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 910195674-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.761,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008361
Responsavel.: FLAVIA CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ....: 074925817-93
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.444,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008074
Responsavel.: FREDERICO AUGUSTO COUTINHO 
BARSI
CPF/CNPJ....: 759611214-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.205,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008121
Responsavel.: LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA
CPF/CNPJ....: 113909304-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.876,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008472
Responsavel.: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 568439764-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.133,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008314
Responsavel.: JULIO CESAR TORRES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 886359294-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.106,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008367
Responsavel.: AURELIANA DE MEDEIROS CRUZ LEITE
CPF/CNPJ....: 493152854-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.171,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008380
Responsavel.: CHRISTIANO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 087937074-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.636,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008164
Responsavel.: JULIO CESAR DE SOUSA MENDES
CPF/CNPJ....: 247525328-24
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.176,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008005
Responsavel.: JONAS JOSE SANTANA DE PAULO
CPF/CNPJ....: 701067514-76
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.383,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008419
Responsavel.: RODOLFO JOSE SOUZA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 854558814-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.103,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008035
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 300483704-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.158,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008116
Responsavel.: ROBSON DE LIMA PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 081414717-83
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.415,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008228
Responsavel.: JOSE RICARDO SANTOS HELMOTH 
CASTELO
CPF/CNPJ....: 030105074-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.216,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008006
Responsavel.: NEUMA PEREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 031469914-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.461,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008114
Responsavel.: CARLOS BATISTA FIDELIS  MARGRAL
CPF/CNPJ....: 000483843/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006772
Responsavel.: MARCOS AMORIM DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 700569874-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.173,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008049
Responsavel.: ADIMILSON MORAIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 250994344-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.176,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008481
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 291688054-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.391,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008237
Responsavel.: JOAO FERREIRA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ....: 109689384-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.247,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008255
Responsavel.: BRAULIO GOMES TOSCANO
CPF/CNPJ....: 056249504-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.687,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008185
Responsavel.: DIOGENES CALADO VALENCA
CPF/CNPJ....: 166221034-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.638,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008092
Responsavel.: ALEX SANDRO SOARES COSTA
CPF/CNPJ....: 797130254-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.012,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008428
Responsavel.: SEVERINO CIRILO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 379916124-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.002,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008329
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,  20/02/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AMARO ORIENTE DECUSSATI
CPF/CNPJ....: 072989270-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008506
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.399,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008770
Responsavel.: EDVAN MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012201717/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            281,07
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010431
Responsavel.: ELIANE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ....: 096350294-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007395
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.586,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008816
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 600876924-49
Titulo......: CHEQUE           R$          6.420,00
Apresentante: MARILENE PEREIRA DE PAULA
Protocolo...: 2016 - 007565
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 600876924-49
Titulo......: CHEQUE           R$          8.240,00
Apresentante: MARILENE PEREIRA DE PAULA
Protocolo...: 2016 - 007566
Responsavel.: GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO ME.
CPF/CNPJ....: 017734125/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008866
Responsavel. :  ITAMAR MATIAS DE AMORIM 
50745948472
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            668,56
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007408
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            909,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008739
Responsavel.: JONATHA CRUZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 020431711/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             47,81
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010430
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008672
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.997,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008790
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 022430174-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007640
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 005956054/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007800
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 005956054/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.415,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007844
Responsavel.: NADJA MARIA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 133282554-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008639
Responsavel.: PRIMEIRO TEMPLO EBENEZER
CPF/CNPJ....: 006877779/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            568,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007404
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            797,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008865
Responsavel.: RONES FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 102293314-08
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$        108.099,31
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 008619
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS MORAIS MEN-
DES EPP
CPF/CNPJ....: 018509953/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008650
Responsavel.:  SUENIA FIRMO DE ANDRADE 
04890109463
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.669,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007700
Responsavel.: VERONEIDE FERREIRA BARBOSA 
MOURA
CPF/CNPJ....: 000282670/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010449
Responsavel.: JN CORRETORA E COMERCIO DE 
VEICULOS
CPF/CNPJ....: 009273093/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.465,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009285
Responsavel.: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA 
DA SIL
CPF/CNPJ....: 779173757-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.681,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008433
Responsavel.: R V MONTEIRO REPRESENTACOES 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 008935582/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.835,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009281
Responsavel.: WALKIRIA COSTA E SOUZA
CPF/CNPJ....: 361613904-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.237,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008058
Responsavel.: ADEANY DUARTE DE ECA - ME
CPF/CNPJ....: 006349861/0001-66
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.171,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009132
Responsavel.: LUCIANA DANTAS PAULINO
CPF/CNPJ....: 952239594-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.369,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008148
Responsavel.: MARIO FERNANDO GUERRA FILHO
CPF/CNPJ....: 035298924-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.493,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008078
Responsavel.: ELIZABETH PERPETUO DA GRACA 

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

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SERRA DO VITAL, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 
-PB=IT:1.346.161,83=AC:1557,46M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE SERRA DO VITAL Processo: 
2016-000804/TEC/LI-4647 

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ANTA II, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-
PB=IT:854.063,95=AC:1060.92M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE ANTA II Processo: 2016-000809/
TEC/LI-4650

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ARRUÍDO E CAIÇARA II, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS-PB=IT:2.144.909,28=AC:1.660M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  ARRUÍDO E CAIÇARA 
Processo: 2016-000811/TEC/LI-4651

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BENEDITA, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PINHAS-
-PB=IT:426.992,90=EXT:49,38M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE BENEDITA Processo: 2016-000841/
TEC/LI-4662

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO BOM JESUS, TINGUI I, TINGUI II, MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB
=IT:4.313.027,10=EXT:13.936,70M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  BOM JESUS, TINGUI I, TINGUI 
II Processo: 2016-000835/TEC/LI-4659

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB=IT:4.120.
590,81=EXT:4.379,72=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  BRAGA Processo: 2016-000839/TEC/LI-4660

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB=IT:1,545,
509,11=EXT:4.462,80M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  CACHOEIRINHA Processo: 2016-000815/
TEC/LI-4654

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CATINGUEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-
-PB=IT:431.884,83= AC:112,10M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  CATINGUEIRA Processo: 
2016-000807/TEC/LI-4649

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público 
que requereu a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação, em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CHAPADA, MUNICÍPIO DE 
MONTE HOREBE-PB=IT:585.849,99=EXT:1.88885M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  CHAPADA 
Processo: 2016-000840/TEC/LI-4661

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MONTEIRO-
-PB=IT:436.938,46=EXT:68=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  ESPIRITO SANTO Processo: 2016-
000817/TEC/LI-4655

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO GARGUELO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
=IT:1.829.659,05=AC:4135,48M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE GARGUELO Processo: 2016-
000805/TEC/LI-4648

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO GARRAPA, SERROTE, SERROTE DE BAIXO, SERROTE 
DE CIMA, SÍTIO DO MEIO E TAMANDUÁ, MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB=IT:5.142.667,56=AC:
22.017,66M²=NE 50=L/ATV: Processo: 2016-000813/TEC/LI-4652

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PAU D’ARCO, RIGIDEIRA, BREDOL E MULUNGU, MUNICÍPIO 
DE MONTEIRO-PB=IT:4.313.984,91=EXT:3304,81=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  PAU D’ARCO, 
RIGIDEIRA, BREDOL E MULUNGU Processo: 2016-000833/TEC/LI-4657

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO POCINHOS, MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB=IT:738.407,7
0=EXT:984,62M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  POCINHOS Processo: 2016-000830/TEC/LI-4656

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 16 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANTANA 1, SANTANA 2, MALHADINHA E PAU FERRO, 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB=IT:3.513.868,52=EXT:6462,71M=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  
DE SANTANA 1, SANTANA 2, MALHADINHA E PAU FERRO Processo: 2016-000834/TEC/LI-4658

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público 
que requereu a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação, em João Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SERRINHA, MUNICÍPIO 
DE MONTE HOREBE-PB=IT:353.474,11=AC:599,13M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE SERRINHA 
Processo: 2016-000814/TEC/LI-4653

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.  Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO¬=CONTRUÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SERROTE DAS FLORES, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS-PB=IT:468.600,29= AC:320,56M²=NE 50=L/ATV: COMUNIDADE  SERROTE DAS 
FLORES Processo: 2016-000802/TEC/LI-4646

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 281/2016 em João Pessoa, 11 de Fevereiro de 2016 – 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-065/061, trecho: Mataraca / Barra 
de Camaratuba, com extensão de 12,38km. Na (o) – RODOVIA PB-065/061, TRECHO: MATARACA 
/ BARRA DE CAMARATUBA Município: - UF: PB. Processo: 2016-000377/TEC/LO-1483. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 176/2016 em João Pessoa, 26 de Janeiro de 
2016 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Pavimentação em paralelepípedo do acesso a Praia 
de Coqueirinho, no trecho compreendido entre a PB-008 e a Praia de Coqueirinho, com extensão 
de 2,0km Na (o) – ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO Município: - UF: PB. Processo: 2015-
003729/TEC/LI-4149. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 251/2016 em João Pessoa, 03 Fevereiro de 
2016 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-157, trecho: 
Entroncamento BR-230 a cidade de Olivedos, contemplando terraplanagem, pavimentação , obras de 
contenção, drenagem, obras d’artes, anteiro de obras e áreas de empréstimo (jazidas e saibreiras). 
Na (o) – Rodovia PB-157, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / OLIVEDOS Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-007019/TEC/LI-4484. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 253/2016 em João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-097, trecho: Alagoa Nova / Entron-
camento PB-079. Na (o) – RODOVIA PB-097, TRECHO: ALAGOA NOVA / ENTRONCAMENTO 
PB-079 MUNICÍPIO: - UF: PB. Processo: 2014-007809/TEC/LP-3601.
 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 304/2016 em João Pessoa, 15 Fevereiro de 2016 – 
Prazo:730 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-077, 
trecho: Cuitegi / Pilões. Na (o) – RODOVIA PB-077, TRECHO: CUITEGI / PILÕES Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-007027/TEC/LI-4487. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 307/2016 em João Pessoa, 16 Fevereiro de 2016 – 
Prazo:730 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-306, 
trecho: Santana de Mangueira / Manaíra. Na (o) – RODOVIA PB-306, TRECHO: SANTANA DE 
MANGUEIRA / MANAÍRA Município: - UF: PB. Processo: 2015-007318/TEC/LI-4520. 

_____________________________________________
Engº Carlos Pereira de Carvalho e Silva

Diretor Superintendente
DER/PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 03/2016

REGISTRO Nº 16-00077-1
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PRESIDENTE COSTA E SILVA EM JOÃO PESSOA/

PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 29 de março de 2016 às 09h30.

  João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-
seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00003/2016, para aquisição 
de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde, conforme especificação do edital e ADJUDICO 
o seu objeto a empresa RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME – CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, com o 
valor de R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).

Olho D`água - PB, 19  de Fevereiro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 02/2016

REGISTRO Nº 16-00076-3
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. IRMÃ JOAQUINA EM CAMPINA 

GRANDE/PB (LOTE I - PROC. ADM. 2752/2015); REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PROFESSOR 
RAUL CÓRDULA EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE II - PROC. ADM. 2755/2015) e REFORMA DA 
ESCOLA E.E.F.M. FELIX ARAÚJO EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE III - PROC. ADM. 2832/2015). 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de março de 2016 às 09h00.

  João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016
Nº. CONTRATO 00008/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: ITAPORANGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP 
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais.
Valor estimado: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Vencedora do lote 1 com o 

percentual de 3% (três por cento)
Data do Contrato: 19 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016
Nº. CONTRATO 00009/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: IVANISE ARAUJO MANGUEIRA –ME, 
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais.
Valor estimado: R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais);
Vencedora do lote 2 com o percentual de 4% (quatro por cento).
Data do Contrato: 19 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/0008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000010/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as Secretarias de Ação Social, Saúde 

e outras.
Vencedor: 
JOANA DARC COSTA AFREU- ME, perfazendo o Valor Global de R$ 217.934,00 (Duzentos e 

Dezessete Mil e Novecentos e Trinta e Quatro  Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

Pedra Branca-PB, 19 de fevereiro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional
       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N009/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de pão, destinado ao Hospital de Emergência e Trauma de 
Campina Grande - HRETCG/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00073-8
                                                                                    João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

     

                                                      
                                                        

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N017/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de materiais diversos, destinado ao Departamento Estadual 
de Transito - DETRAN, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00074-6
                                                                                    João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
PUBLICAÇÃO DE AVISO

Pregão Presencial nº 010/2016
Proc. Administrativo nº 028/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento dos Serviços de Provedor 
de CONEXÃO DE INTERNET (via rádio), com no mínimo 256 kbps de velocidade, por meio de 
transmissão via ondas de rádio na frequência de 2.4 GHz, acesso 24 horas, incluindo acesso à 
rede sem fio (Wireless). 

ABERTURA: 04/03/2015, às: 10:00 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Piancó-PB, 19 de Fevereiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 002/2015
REGISTRO DA CGE Nº 15-01401-8

De acordo com o Relatório Final da Comissão Permanente de Licitação, constituída através da 
Portaria nº 026 de 20/03/2015, HOMOLOGO o procedimento da Concorrência nº 002/2015, que tem 
por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente 
a infra-estrutura da segunda etapa do Parque Industrial de Caaporã I e II, no Estado da Paraíba, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Ane-
xos do Edital e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa vencedora SANCCOL- Saneamento, 
Construção e Comercio Ltda., CNPJ 09.267.923/0001-89, no valor global de R$ 4.582.132,00 (quatro 
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e dois reais).

                             João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016
Thompson Fernandes Mariz

Presidente em exercício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0007/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008/2016
Objeto: Locação de um veiculo, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde
Vencedor: 
- LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP com o valor mensal de R$ 

2.200,00 (dois Mil e Duzentos Reais), vencendo o item: 1, perfazendo o Valor Global de R$ 24.200,00 
(Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 19 de fevereiro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços mecânicos de consertos /reparos da frota oficial de veículos 

do Município de Duas Estradas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.99 - 26.782.0060.2047
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00009/2016 - 19.02.16 - Manoel Pessoa Filho 56811993472 - R$ 18.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Execução de serviços de transportes diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.36.99 - 33.90.39.99 - 

12.361.0042.2009, 12.361.0188.2010, 12.361.0197.2016, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 
26.782.0060.2047

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00010/2016 - 19.02.16 - Francisco Raimundo Alves - R$ 18.000,00
CT Nº 00011/2016 - 19.02.16 - Ronaldo da Costa Nogueira - R$ 22.000,00

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96  – “CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”

–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Ficam convocados os senhores Conselheiros, representantes dos acionistas no Conselho de 

Administração do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, a se 
reunirem no próximo dia  02 de março de 2016, às 10:00 horas, no Auditório da CIB da Secretaria 
de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada na Av. D. Pedro II. 1826, Torre nesta Capital a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015; b) análise de indicação de profissional para ocupar a Diretoria Industrial e 
de Logística, atualmente vaga; c) análise de proposta de revisão do atual Regimento Interno da 
Sociedade; d) apreciação de proposta da Diretoria para alteração estatutária de limites de alçada, 
a ser apreciada em Assembleia Geral, decorrentes do  Contrato firmado em 18/01/2016 com o 
Governo do Estado da Paraíba; e) outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que 
se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere 
o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016
Carlos Alberto Dantas Bezerra
Diretor Presidente do LIFESA

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96  –- “ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA”

–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Pelo presente Edital ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia 

Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizarão no dia  02 de março de 2016, com início às 11:00 
horas, no Auditório da CIB da Secretaria de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada na Av. D. Pedro 
II. 1826, Torre nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: EXTRAORDINÁRIA: 
a) Análise e deliberação sobre alterações nas composições de Órgãos componentes da Governança 
Corporativa; b) Apreciação de proposta da Diretoria para alteração estatutária de limites de alçada, 
decorrentes do  Contrato firmado em 18/01/2016 com o Governo do Estado da Paraíba; c) Apre-
sentação de proposta de adequação do atual Regimento Interno da Sociedade, para deliberação 
de implementação das adequações; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. ORDINÁRIA: 
a) Análise e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício 
social encerrado em 31/12/2015; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Ressaltamos a importância da formação do “Quorum” mínimo para a realização dessas reu-
niões, o que implica inclusive, na participação dos Suplentes, nos casos em que os Titulares não 
possam comparecer. 

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016
Roberta Batista Abath

Representante do Estado da Paraíba na Sociedade
Presidente do Conselho de Administração
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 DESPACHO:
Vistos etc.
Através de análise dos processos licitatórios 002/2014, 003/2014 e 004/2014, verifiquei que a 

empresa segunda colocada no certame 002/2014 foi a SERVCON Construções, Comércio e Ser-
viços Ltda. – ME, a qual está automaticamente desabilitada, pelos motivos já expostos no Parecer 
Jurídico, na Portaria n. 132/2015 e no Termo de Rescisão Contratual expedido. 

Ficou constatado que nas licitações Tomadas de Preços n. 003/2014 e 004/2014 não há em-
presa classificada em segundo lugar, todas foram inabilitadas no curso dos processos licitatórios 
em questão.

Diante destes motivos, determino a abertura de edital de licitação para contratação de novas 
empresas com a finalidade de execução das seguintes obras:

Contratação de empresa de engenharia para modernização de uma Cozinha Comunitária no 
município de Poço Dantas/PB;

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de modernização do Estádio 
Municipal “Francisco Evangelista”, no município de Poço Dantas/PB;

Contratação de empresa de engenharia para execução de Melhoria Habitacional (restauração 
de 17 casas) no município de Poço Dantas/PB.

Poço Dantas/PB, 10 de novembro de 2015.
José Gurgel Sobrinho-Prefeito Constitucional

COMARCA DE SAPE. 1ª. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 0003730-
25.2012.815.0351. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EX O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este cartório tramitam os termos da Ação de Execução de Título Judicial, movida por 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra a devedora MARINA NÓBREGA NASCIMENTO, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 11.607.331/0001-00, com sede na rua Padre Zeferino Maria, 261, 
Centro, Sapé-PB, atualmente em local  incerto e não sabido, motivo pelo qual mandou expedir o 
presente edital, a fim de fique devidamente CITADA A PARTE DEVEDORA NOME E ENDERECO 
ACIMA, PARA QUE PAGUE A DÍVIDA, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PENHORA 
DE BENS (ART.652 E PARAG. PRIMEIRO CPC). NO CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL, NO 
PRAZO FIXADO, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO REDUZIDOS À  METADE (ART.652-A 
PARAG. UNICO CPC). O PRAZO PARA EMBARGAR A EXECUCAO SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS, 
A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO RESPECTIVO MANDADO CITATÓRIO. NO PRAZO 
PARA EMBARGOS, RECONHECENDO O CRÉDITO E COMPROVANDO O DEPÓSITO DE 30%, 
INCLUSIVE CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, PODERÁ O EXECUTADO REQUERER 
SEJA ADMITIDO A PAGAR O RESTANTE EM ATE 6 PARCELAS MENSAIS, ACRESCIDAS DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA E  JUROS DE 1% AO MÊS (ART475-A CPC). FEITA A PENHORA PRO-
CEDA SUA IMEDIATA AVALIAÇÃO. Dado e passado nesta cidade e comarca de Sapé (PB), aos 
05 dias do mês de julho de 2006. Eu, (Aldemir Pereirada Silva), Téc. Judiciário que digitei e assino.

COMARCA DE SAPE. 1ª. VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS Processo : 0003969-
29.2012.815.0351. AÇÃO EXECUCAO DE TITULO EX O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este cartório tramitam os termos da  Ação de Execução de Título Judicial, movida 
por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra a devedora TEREZA FRANCISCA DE OLI-
VEIRA, brasileira, solteira, aposentada, CPF 752.953.184-00, atualmente em local  incerto e não 
sabido, motivo pelo qual mandou expedir o presente edital, a fim de fique devidamente CITADO A  
PARTE DEVEDORA NOME E ENDERECO ACIMA, PARA QUE PAGUE A DÍVIDA, NO PRAZO DE 
3 (TRÊS)DIAS, SOB PENA DE PENHORA DE BENS (ART.652 E PARAG. PRIMEIRO CPC). NO 
CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL, NO PRAZO FIXADO, OS HONORARIOS ADVOCATICIOS 
SERÃO REDUZIDOS À METADE (ART.652-A PARAG. UNICO CPC). O PRAZO PARA EMBARGAR 
A EXECUCAO SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR

DA JUNTADA AOS AUTOS DO RESPECTIVO MANDADO CITATÓRIO. NO PRAZO PARA 
EMBARGOS, RECONHECENDO O CRÉDITO E COMPROVANDO O DEPÓSITO DE 30%, IN-
CLUSIVE CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, PODERÁ O EXECUTADO REQUERER 
SEJA ADMITIDO A PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 6 PARCELAS MENSAIS, ACRESCIDAS DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1%

AO MÊS (ART. 475-A, CPC). FEITA A PENHORA PROCEDA SUA IMEDIATA AVALIAÇÃO. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Sapé (PB), aos 05 dias do mês de julho de 2006. Eu, (Aldemir 
Pereira da Silva), Téc. Judiciário que digitei e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 003/2013.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LIMEIRA & AMORIM 

SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: EXECURÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULASPARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, - Lei n.° 8.666/93, e 
alterações.

PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação começa a vigora a partir de 04/03/2016 
ficando prorrogado até 29/11/2016 o prazo de execução das obras de CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULASPARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO – que ini-
cialmente era 09 meses, conforme Clausula Sétima, do Contrato n.º 0002/2014, referente á Tomada 
de Preço n.º 0003/2014, Homologada em 09/01/2014, conforme preceitua o Art. 57 da Lei 8.666/93, 
alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS 
DANTAS – Prefeito e LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Licitante 
Vencedor, Cubatí/PB, 19 de Fevereiro de 2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERCEIRO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 002/2013.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA F. B. DE MELO NETO 

CIA. LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: EXECURÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS).
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, - Lei n.° 8.666/93, e 

alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 03/11/2016 o prazo de execução das obras de 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – que inicialmente era 09 meses, 
conforme Clausula Sétima, do Contrato n.º 0001/2014, referente á Tomada de Preço n.º 0002/2014, 
Homologada em 09/01/2014, conforme preceitua o Art. 57 e 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, altera-
ções, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS 
E F. B. DE MELO NETO CIA. LTDA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 014/2016 visando à 

execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014, 
2015 e 2016, no município de Poço Dantas definido no Decreto Municipal nº 19/2015 de 22 de 
outubro de 2015..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 014/2016
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00008/2016 - 18.02.16 - DAVI PAULINO DINIZ - R$ 14.000,00
CT Nº 00009/2016 - 18.02.16 - JOSE CORREIA DE ARAUJO - R$ 14.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 017/2016 visando à 

execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014 e 
2015, no município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 36.253 de 14 de outubro de 2015 
e decreto do município nº 012/2015 de 03 de Julho de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Convênio Estadual nº 017/2016
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00012/2016 - 19.02.16 - GENIVAN MONTEIRO LOPES - R$ 14.000,00
CT Nº 00013/2016 - 19.02.16 - JOSE CANDIDO DIAS - R$ 14.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 014/2016 visando à 

execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014, 
2015 e 2016, no município de Poço Dantas definido no Decreto Municipal nº 19/2015 de 22 de 
outubro de 2015..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Obras e Serviços Municipais.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 18/02/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 017/2016 visando à 

execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014 e 
2015, no município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 36.253 de 14 de outubro de 2015 
e decreto do município nº 012/2015 de 03 de Julho de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
OBJETIVO Contratação dos Serviços de locação de maquina pesada (trator) destinada as 

atividades nas estradas vicinais do município, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I deste Edital.

A reunião dia 02 de Março de 2016 as 08:30,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Malta - PB, 16 de Fevereiro de 2016.

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00002/2016, objetivando a aquisição de combustíveis, lubrificantes, graxa e filtros para os veícu-
los pertencentes, locados, a disposição, ou vinculados a atividades Pública Municipal, do Fundo 
Municipal de Saúde no município de Cacimba de Areia/PB. O cancelamento se fez por motivos 
superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00001/2016, objetivando a locação de veículos destinados a diversas secretárias e gabinete do 
prefeito, do município de Cacimba de Areia-PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e 
supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00004/2016, objetivando a contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que 
reside na zona rural deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo 
de ida e volta, todas do município de Cacimba de Areia-PB. O cancelamento se fez por motivos 
superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00005/2016, objetivando a aquisição frutas, verduras e poupa de frutas para todas as secretarias e 
programas do município de Cacimba de Areia/PB e do Fundo Municipal Desenvolvimento social do 
Município de Cacimba de Areia/PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes 
a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00006/2016, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortigranjeiros destinados à 
todas as secretarias e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do município de Cacimba de 
Areia - PB e para Merenda escolar das escolas municipais, creche, CRAS deste Município. O can-
celamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00007/2016, objetivando a aquisição de material de limpeza, higiene pessoa e descartáveis, para 
todas as secretarias, programas e Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do município de 
Cacimba de Areia – PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes a admi-
nistração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00008/2016, objetivando a Aquisição kit de gêneros alimentícios para doação de cesta básica, que 
serão distribuídas as famílias carentes beneficiadas pelo programa Cacimba de Areia sem fome, da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Cacimba de Areia-PB. O cance-
lamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00007/2016, objetivando a aquisição de material de limpeza, higiene pessoa e descartáveis, para 
todas as secretarias, programas e Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do município de 
Cacimba de Areia – PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes a admi-
nistração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00008/2016, objetivando a Aquisição kit de gêneros alimentícios para doação de cesta básica, que 
serão distribuídas as famílias carentes beneficiadas pelo programa Cacimba de Areia sem fome, da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Cacimba de Areia-PB. O cance-
lamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTINADAS À ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 19 de Fevereiro de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

 AVISO DE  RESULTADO  HABILITAÇÃO  
 CONCORRENCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.024/2015

LOTE – 02
OBJETO: Locação de software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de 

manutenção do sistema de iluminação pública do município conforme especificado, bem como o 
levantamento em campo dos ativos de iluminação pública.

LICITANTES HABILITADOS:
SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA; 
EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA;
LANÇAR CONSTRUTORA  E  INCORPORADORA LTDA; 
TOTAL CARD LTDA;
VASCONCELOS E SANTOS LTDA;
ALCLOG SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA; 
MUNDO ELETRICO LTDA.
Caberá recurso nos termos do Art. 109, conforme estar previsto na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, que deverá ser apresentado pela interessada até cinco dias uteis de sua publicação. 
Ficando desde já determinado para abertura dos ENVELOPES II -  HABILITAÇÃO TÉCNICA  e  
ENVELOPE III  PROPOSTAS DE PREÇOS do processo em tela em para  dia  04 de Março de 2016, 
às 09:00 horas, no local da primeira reunião, caso não haja interpor recursos,. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a comissão setorial de licitação,  Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, sala 
503, Edifício Work Center, Centro, Campina Grande, estado da Paraíba, ou pelo e-mail celpmcg@
gmail.com  e  fone/fax: (83) 3322-6261.

Campina Grande – PB, 17 de fevereiro de 2016.
José Afonso Pereira da Silva
Presidente da CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2016-CPL
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60001/2016, Tipo Menor Preço.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAP´S AD III NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
 A Comissão Permanente de Licitação solicitou à Secretaria Municipal de Planejamento (SE-

PLAN) que emitisse Parecer Técnico acerca da completude dos projetos necessários à realização 
do certame que visa à contratação de empresa para a construção do  CAP´S AD III no município 
de Cajazeiras.

Parecer Técnico expedido pelo engenheiro da SEPLAN apontou as seguintes pendências no 
Projeto Básico:

a.       Ausência dos projetos de instalações elétricas e hidro sanitárias;
b.      Ausência do memorial de cálculo dos quantitativos dos serviços;
c.       Ausência de Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) de todos os projetos;
d.      Ausência de Data Base de preços no SINAPI.
 Diante das ausências apontadas no Parecer Técnico da SEPLAN, decido por REVOGAR o 

Processo de licitação TP nº 60001/2016, para fins de correção do processo.
Em consequência disso, o Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, 

Jornal a União,  Portal da Transparência da Prefeitura de Cajazeiras, assim como  nos murais da 
área interna da  Prefeitura (térreo e sala da CPL),  resta CANCELADO, devendo os interessados 
desconsiderar o Aviso.

 A CPL informa que no mais breve espaço de tempo possível, um novo certame será publicado.
 Cajazeiras, 12 de fevereiro de 2016.

 PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIRES
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 01.2015.

OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 00001/2015 datado de 05/05/2015 e com término de vigência em 05/11/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELA-
BORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PIGIRS), 
VISANDO SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSORCIADAS PREVIAMENTE DEFINIDAS, COM 
BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.305/2011 E SEU DECRETO REGULAMENTADOR Nº 7.404/2010

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIRES – 
ALCIONARA MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO: ECOSAM CONSULTORIA EM SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 07.866.868/0001-18 – MARIA TEREZA CAMPELO DANTAS DE LIMA

JUSTIFICATIVA: Neste sentido, dentro deste prazo será possível concluir a elaboração do Plano 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) nos dezoito (18) municípios 
que fizeram a adesão voluntária a elaboração do PIGIRS, conforme cronograma físico financeiro, 
conforme novo cronograma dos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06/10/2015.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 06/04/2016
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Presidente

“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”.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 29.08.14.548 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

DATA DE ABERTURA: 03/03/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-01690-6

OBJETO: LOCAÇÃO DE CONTEINER REFRIGERADO PARA O NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global, considerando 
que a primeira sessão deflagrou-se deserta. O segundo Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/
licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 
8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio PFVPS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 2° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00091/2015– Prorrogação Contratual por 
mais 90 (noventa) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00003/2015.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI 
– ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Civil para 
Prestação de Serviços de Reposição em Pavimento em Paralelepípedos, em Diversas Ruas da 
cidade/Riachão/PB.

O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 90 dias, 23/02/2016 à 22/05/2016. Tendo 
em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra, motivada 
pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações das medições.

ASSINATURAS DO ADITIVO CONTRATUAL: 19/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos diversos, para a Farmácia Básica e Postos de 
Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos do Fundo 
Municipal de Saúde de Baia da Traição/SUS/FNS/PAB: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0013.2008 
- 10.301.0014.2011 - 10.301.0014.2012 - 10.301.0015.2014 - 3.3.90.30.02 – Medicamentos. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e SUFRAMED COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 
03.246.587/0001-01 – VALOR CONTRATADO: R$ 265.676,40 (duzentos e sessenta e cinco mil 
seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) - CT Nº 015/2016 - 15.02.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médicos Hospitalares diversos, destinados 
ao Fundo Municipal de Saúde e demais Postos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde de Baia da Traição/FNS/
SUS/PAB: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2011 - 10.301.0014.2012 
- 10.301.0014.2013 - 10.301.0015.2014 - 3.3.90.30.02 - Material de Consumo - 3.3.90.30.03 - Mat. 
Médico Hosp. Odont. e Laboratório. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e SUFRAMED COM. DE MAT. MEDICO 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 03.246.587/0001-01 – VALOR CONTRATADO: R$ 126.676,25 (cento e 
vinte e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) - CT Nº 016/2016 - 15.02.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 03/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios, destinados a diversos setores da administração até dezembro de 2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL DA 
SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME – CNPJ: 08.792.028/0001-10 - R$ 595.822,00 – Quinhentos 
e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais, fica a empresa convocada para assinatura 
do instrumento contratual nos termo do instrumento convocatório.

Alagoinha - PB, 19 de Fevereiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 03 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos 
tipo ônibus/outros para melhor atender as necessidades dos alunos para o transporte de alunos 
até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.
br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 19 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS COM ENTREGA PARCELADA.. 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 SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO COM ENTREGA PARCELADA. 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 DONA INÊS

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°0001/2016
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o 
disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 23/2016. Os grupos informais e/
ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 04 
de Março de 2016, às 08:30  horas. Informações: no horário das 07:30 às11:30 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês/PB, 19 de Fevereiro de 2016.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00001/2016, objetivando a Aquisição de combustíveis, lubrificantes, graxa e filtros para os veículos 
e máquinas pesadas pertencentes ao município locados, a disposição, ou vinculados a atividades 
Pública Municipal, do município de Cacimba de Areia/PB, e ao Fundo Municipal de Assistência 
Social do município de Cacimba de Areia/PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e 
supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00001/2016, objetivando a locação de veículos destinados a diversas secretárias e gabinete do 
prefeito, do município de Cacimba de Areia-PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e 
supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00004/2016, objetivando a contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que 
reside na zona rural deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo 
de ida e volta, todas do município de Cacimba de Areia-PB. O cancelamento se fez por motivos 
superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00005/2016, objetivando a aquisição frutas, verduras e poupa de frutas para todas as secretarias e 
programas do município de Cacimba de Areia/PB e do Fundo Municipal Desenvolvimento social do 
Município de Cacimba de Areia/PB. O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes 
a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESCENCIAL Nº. 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 
00006/2016, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortigranjeiros destinados à 
todas as secretarias e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do município de Cacimba de 
Areia - PB e para Merenda escolar das escolas municipais, creche, CRAS deste Município. O can-
celamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia - PB, 19 de fevereiro de 2016.
Lucieudo Ferreira Marques

Pregoeiro Oficial
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CPF/CNPJ....: 387386004-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            828,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009627
Responsavel.: GERALDA AMARO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 281713734-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.059,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008480
Responsavel.: GISELIA MOURA DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 541452874-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.006,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008330
Responsavel.: HELENA TAVARES DE MELO VIANA
CPF/CNPJ....: 051287824-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.279,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008190
Responsavel.: IVONETE GOMES DA HORA LINS
CPF/CNPJ....: 010560824-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.015,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009295
Responsavel.: THAISE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 094451694-76
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            269,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009549
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,  20/02/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 010994203/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.252,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009286
Responsavel.: ALCIFRAN FREITAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 917151214-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.652,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008150
Responsavel.: COTTON-COMPANHIA TEXTIL DO 
NORDESTE
CPF/CNPJ....: 009150152/0001-45
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.205,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 009212
Responsavel.: CRISTIANNE CAMILO REIS
CPF/CNPJ....: 441887814-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.031,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 008337
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 387386004-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009613
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 387386004-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009614
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, mediante requisição diária e 

periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00007/2016 - 16.02.16 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 270.819,70
CT Nº 00008/2016 - 16.02.16 - REJANE DALVA DA SILVA - ME - R$ 222.337,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Licença de uso e manutenção 
de sistemas informatizados de gestão pública diversos, destinados a manutenção das Secretarias 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 19 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 03 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e 
didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14h00min do dia 03 de Março de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos, destinados 
à manutenção das atividades das secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. 

Arara - PB, 17 de fevereiro de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

Prévia para Recuperação da Lagoa 2 (dois) – das 3 (três) Lagoas, localizada no Bairro Jardim 
Veneza,  no Município de  João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

Prévia para Construção do BRT – Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus, no Município 
de  João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - R$ 270.819,70; REJANE DALVA DA SILVA - ME - R$ 222.337,00.

Sapé - PB, 16 de Fevereiro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 19 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 014/2016 visando à exe-
cução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014, 2015 
e 2016, no município de Poço Dantas definido no Decreto Municipal nº 19/2015 de 22 de outubro 
de 2015.: DAVI PAULINO DINIZ - R$ 14.000,00; JOSE CORREIA DE ARAUJO - R$ 14.000,00.

Poço Dantas - PB, 18 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00001/2016, que objetiva: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 017/2016 
visando à execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes 
de 2014 e 2015, no município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 36.253 de 14 de outubro 
de 2015 e decreto do município nº 012/2015 de 03 de Julho de 2015; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GENIVAN MONTEIRO LOPES - R$ 14.000,00; JOSE 
CANDIDO DIAS - R$ 14.000,00.

Triunfo - PB, 19 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
PROCESSO ADM. Nº. 5.157/2015

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa, 
localizada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa, PB, com base no Relatório 
Final de Julgamento da Comissão Permanente de Licitação, bem como no Parecer Anterior a 
Homologação Favorável da Assessoria Jurídica, comunica ao público em geral, em especial as 
empresas participantes da licitação em epígrafe, o HOMOLOGO o procedimento licitatório da 
Tomada de Preços nº 001/2015, referente à SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL DAS 
RUAS PAU FERRO COM INTERLIGAÇÃO COM A PB 008, DARCILIA DA COSTA BEZERRA E 
MOACIR ROCHA DE MENDONÇA, EM JOÃO PESSOA – PB. E ADJUDICO a celebração do 
contrato em favor da empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 09.047.935/0001-06, com o seguinte valor: 494.449,46 (quatrocentos e noventa e quatro mil 
reais, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Com prazo de execução 
indicado no Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviço. Aproveitamos o ensejo para comunicar aos interessados que toda documentação se 
encontra a disposição dos interessados na Sala de Reunião da CPL/EMLUR. Maiores informações 
na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, Bairros dos Estados, João Pessoa-PB ou 
pelo fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 APRESEMTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015

A CPL comunica aos interessados na Licitação: Processo Administrativo: Nº 151118TP00014, 
Tomada de Preços: 00014/2015 Objeto:  Execução dos serviços de pavimentação em paralelepí-
pedos no Sítio Oity, Itatuba/PB, que todas as Propostas foram desclassificadas. Os interessados 
possuem um prazo de oito dias úteis, a partir da data desta publicação,  para apresentação de nova 
proposta. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 19 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

“ITAPERUBU FOODS SERVIÇOS DE RESTAURANTE LTDA - CNPJ Nº22.371.815/0001-10, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença 
de Instalação Nº 2843/2015 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 - Prazo 180 dias, para a 
atividade de: Restaurante com Sistema Individual de Esgotamento Sanitário na BR-101, KM 111, 
Município: Alhandra - UF: PB. Processo: 2015-006231/TECL/LI-4432”

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO 
ESTATUTÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO 
UMBUZEIRO – Município de São Sebastião do Umbuzeiro/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ 
nº 09.225.350/0001-20, com endereço à Rua Artur Costa Leitão, 133 – Centro – São Sebastião 
do Umbuzeiro/PB, CEP 58510-000, com Registro Sindical nº 306857, emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, vem, através do seu Presidente Luis Silva, CPF nº 133.196.124-68, NIT 
11343928871, residente na Rua Artur Costa Leitão, 134 – Centro – São Sebastião do Umbuzeiro/
PB, CEP 58510-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras 
familiares e assalariados e assalariadas rurais do Município de São Sebastião do Umbuzeiro, Estado 
da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO /PB, a ser realizada no dia 
14 de março de 2016, na sede do sindicato, no endereço citado acima, com início às 09h00min, 
em primeira convocação, e 10h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, 
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares 
proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime 
de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município 
de São Sebastião do Umbuzeiro /PB; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São Sebastião do Umbuzeiro / PB; 
2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 1. São Sebastião do Umbuzeiro 
/PB, 15 de fevereiro de 2016. Luis Silva – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESPERANÇA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESPERANÇA – Município de Esperança/Estado da Paraíba, 
inscrito no CNPJ nº 08.733.255/0001-75, com endereço à Pç Getúlio Vargas, 14 – Centro, Espe-
rança/PB, CEP 58135-000, com Registro Sindical nº 206690, emitido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, vem, através do seu Presidente José de Assis Sousa, CPF nº 181.674.204-00, NIT 
11334197720, residente na Rua Reginaldo Barbosa, 159 – Centro - Esperança/PB, CEP 58135-000, 
convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e 
assalariadas rurais do Município de Esperança, Estado da Paraíba, para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESPE-
RANÇA/PB, a ser realizada no dia 13 de março de 2016, na sede do sindicato, no endereço citado 
acima, com início às 08h00min, em primeira convocação, e 09h00min em segunda convocação, 
observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração estatutária 
para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio 
rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, 
ativos e aposentados, no Município de Esperança/PB; b) alterar a denominação do sindicato para 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Esperança / PB; 2) 
Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 1. Esperança/PB, 15 de fevereiro 
de 2016. José de Assis Sousa – Presidente.

Confederação dos Servidores e funcionários Públicos das Fundações,
Autarquias e Prefeituras Municipais – CSPM

Recolhimento Contribuição Sindical 2016
A entidade de terceiro grau especificamente de servidores públicos municipais supra, CNPJ 

18.708.588/0001-06,com sede na SAUS Quadra 3, bloco C, sala 1.307, Asa Sul / Brasília e repre-
sentação na Paraíba na Av. Gouveia Nobrega, 32 Roger – Joao Pessoa-PB , Fone 83 3222-2281,  
com registro no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número 46000.006832/2013-63 e Código 
Sindical junto à Caixa Econômica Federal sob o número 601, por seu Presidente infra-assinado, nos 
termos do art. 605 Consolidação das Leis do Trabalho através do presidente, leva ao conhecimento 
público que todas as Prefeituras, Autarquias e Fundações Públicas Municipais dos municípios 
da  Paraíba diante da Notificação de aviso resumido do Edital deverão proceder ao desconto da 
Contribuição Sindical 2016. De todos os seus servidores e Empregados Públicos, nos termos do 
art. 579e 580 da CLT de valor correspondente de um dia de trabalho do mês de Março/2016, cujo 
o valordeverá ser recolhido impreterivelmente em conta vinculada a Caixa Econômica Federal 
até o dia 29 de abril de 2016. O não recolhimento da referida contribuição implicara em cobrança 
administrativa ou judicial, acrescida de multa, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios conforme art. 600 da CLT.

Brasília/DF, 18 de janeiro 2016.
Aires Ribeiro - Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 16-00078-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 001/2016, do tipo 
menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à elaboração de projeto estrutural nas bases do barrilete e dos blocos de ancoragem para 
tubulação DN 600 MM da 4ª adutora de água tratada e execução do mesmo na cidade de Campina 
Grande, no estado da Paraíba.  Abertura: 08/03/2016 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter 
informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

              João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

AVISO DE  JULGAMENTO DE CLASSIFIÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 03/2015

REGISTRO Nº 15-01055-7
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE CUITÉ-

-PB. Após análise e configuração das propostas de preços apresentadas pelos licitantes habilitados  
a Comissão Permanente de Licitação – CPL, por UNANIMIDADE de seus Membros, chegou ao 
seguinte resultado de Classificação: EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1º - Lugar: VIRTUAL ENGENHA-
RIA LTDA e 2º - Lugar: AP ENGENHARIA E ARTQUITETURA e EMPRESA  DESCLASSIFICADA: 
CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA pelo descumprimento 
do subitem 11.1 alínea “b.1” do Edital. O processo encontra-se na CPL.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2015

REGISTRO Nº 15-01447-4
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunica que os recursos interpostos acerca do julgamento de 

Habilitação do certame acima referenciado foram julgados da seguinte forma: a) COMTÉRMICA 
COMÉRCIAL TÉRMICA LTDA e VIRTUAL ENGENHARIA LTDA - PROCEDENTES EM PARTE e b) 
CONSÓRCIO REABILITAÇÃO  SOUSA - IMPROCEDENTE. Fica desde já marcada para 02/03/2016 
às 11h00 a data de abertura de propostas de preços. O processo encontra-se na CPL/SUPLAN. 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N015/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica, destinado ao Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00085-4
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N316/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/03/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de segurança e medicina do trabalho, destinado a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00079-7
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N411/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado aos Órgãos e Entidades da 
Administração  Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00028-4
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2016

REGISTRO Nº 16-00088-8
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. MONSENHOR SALES EM GALANTE/

PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de março de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2016

REGISTRO Nº 16-00087-0
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. AUGUSTO DOS ANJOS EM MARI/

PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de março de 2016 às 10h30.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda 

Escolar do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Março de 2016.

Nazarezinho - PB, 19 de Fevereiro de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa para a locação de 
softwares Sistema e Controle da Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Portal de Transpa-
rência Pública (Dados da contabilidade e folha de pagamento) para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de São José de Princesa. Recursos: previstos no orçamento vigente.  Data 
e hora de Abertura: 03/03/2016 às 08h00min, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel 
Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
A P.M de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação Pregão Presencial. Objeto: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para loca-
ção de veículos para atender o transporte escolar na zona rural do município, incluindo veículos, 
condutor, combustíveis e manutenção. Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e hora de 
Abertura: 03/03/2016 ás 11h00min na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n 
centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para aten-
der os veículos da frota oficial do município e veículos locados. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Data e hora de Abertura: 03/03/2016 às 14h00min, na sala de Reunião da CPL à Rua 
Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003. 
São José de Princesa-PB, 19 de Fevereiro de 2016. Maria Assunção Vieira - Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa para a locação de 
softwares Sistema e Controle da Contabilidade Pública e Folha de Pagamento para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa. Recursos: Previstos 
no orçamento vigente. Data e hora de Abertura: 03/03/2016 às 09h00min, na sala de Reunião da 
CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone 
(83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação Pregão Presencial. Objeto: Contratação de profissional especializado para a confecção de 
próteses dentária com fornecimento parcelado para atender a política nacional de Saúde Bucal – 
Brasil Sorridente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e hora de Abertura: 03/03/2016 
ás 10h00min na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de 
Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelado de combustíveis para atender 
a os veículos da frota oficial da Secretaria de Saúde e veículos locados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Data e hora de Abertura: 03/03/2016 às 15h00min, na sala de Reunião da CPL à 
Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-
1003. São José de Princesa-PB, 19 de Fevereiro de 2016. Maria Assunção Vieira - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 011/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de serviços de transporte escolar. 
Data de abertura: 04/03/2016 às 09h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de 
abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
015/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de carnes destinadas a merenda escolar. 
Data de abertura: 04/03/2016 às 11h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de 
abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
016/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de serviços gráficos. Data de abertura: 
04/03/2016 às 12h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABLITADAS a empresa/pessoa física: Sebastião Silvino 
dos Santos – ME, do Sr. Iran Alves de Souza, Sr. José Roberto de Araújo, Sr. José Gomes Neto, Srª. 
Francisca Regina de Lacerda, Sr. Wanderlley Pereira Justino, Sr. Cicero Soares de Lacerda e Sr. 
João Alves Neto. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS será realizada no dia 01 de março de 2016, às 09:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 19 de Fevereiro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR OMISSÃO GRÁFICA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação de Consultoria Jurídica Especializada para promoção de demanda na 

recuperação de possíveis receitas do Município de Queimadas junto às empresas de telefonias 
fixas e móveis.

ABERTURA: 11 de março de 2016, 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, em 19 de fevereiro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, torna público que fará realizar 

através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 02 de Março de 2016 as 13:00 horas, tendo como objetivo: CONFECÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Pre-
feitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO 
para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 02 de Março de 2016 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
eletroeletrônicos diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 04/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de eletroeletrônicos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 08/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de ma-
terial de artesanato diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 09/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de col-
chões e lençóis diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 10/03/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 

sua Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 08:30horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis e 
derivados para atender de forma fracionada e de acordo a necessidade desta Prefeitura. O Edital 
estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através 
do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 
AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 
sua Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 10:00horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Assessoria e Consultoria em 
licitações e contratos para atender a necessidade desta Prefeitura. O Edital estará disponível na 
sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através do e-mail: prefeitu-
ralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 
AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 
sua Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 11:00horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Assessoria em projetos para 
captação de recursos e elaboração de planos de trabalhos junto ao SICONV para atender a demanda 
desta Prefeitura. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste 
Poder Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através 
da sua Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 13:00horas do dia 03 de 
Março de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a contratação de horas 
de serviços mecânicos destinados à manutenção dos veículos da Frota Municipal. O Edital estará 
disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através do 
e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 
AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da 
sua Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 14:00horas do dia 03 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a aquisição de peixe (tilápia) para 
distribuição a pessoas carentes deste município. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 
às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 
AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua 
Pregoeira, torna público a quem interessar, que fará realizar às 15:00horas do dia 03 de Março de 
2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Locação de 01 veículo destinado 
ao transporte de funcionários com destino a João Pessoa e vice-versa e demais cidades. O Edital 
estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através 
do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro – PB, 18 de fevereiro de 2016.
Zioreth Ribeiro Plácido

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEMTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 004/2016, Chamada 

Pública de Licitação nº. 001/2016, em cumprimento ao disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto em favor da ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTI-
CULTORES DO SÍTIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITÉ PB CNPJ 07.393.352/0001-01, no valor total 
de R$ 55.315,00, em consequência, fica convocada para assinatura dos instrumentos de contrato 
sob as penalidades da lei.

Publique-se e Cumpra-se.
Cuité/PB, 18 de fevereiro de 2016.

EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO
Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A 
SEDE DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 19 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 19 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA ACADEMIAS DA LAGOA PARQUE E FREITAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 19 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 005/2016.
INTERESSADO: DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, através do senhor  Prefeito, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o resultado do julgamento da impugnação ao Edital de Lici-
tação nº 005/2016interposto pela empresa DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, CNPJ 
nº17.886.274/0001-22. 

Após análise do parecer do Pregoeiro Oficial, DECIDO: CONHECER e no mérito JULGAR 
pelo PROVIMENTO PARCIAL do pedido para que sejam alterado o edital nos seguintes moldes:

a) Inclusão de exigência do registro ou inscrição da empresa junto ao CREA;
b) Apresentação da licença de operação emitida por órgão ambiental competente compatível 

com o objeto do item 4 do TR ou declaração nesse sentido.

Negar provimento aos demais questionamentos.
Com a decisão, o processo licitatório pregão presencial n.º 005/2016 está REVOGADO, nos 

termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, para que seja realizada as alterações na peça editalícia. 
Maiores informações, na sala da CPL, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 18 de fevereiro de 2016.
José Alexandrino Primo

Prefeito

VIVA CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.106.179/0001-08 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 182/2016 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO DE 04 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
PERFAZANDO UMA ÁREA DE 205,00 M² Na(o) -  RUA BENEDITA DAN. DA SILVA, QD-39 LT-1172, 
JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007962/TEC/LO-1294.

ESFERA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.367.268/0001-54 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2221/2015 em João Pessoa, 15 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, DOTADO DO SISTEMA 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO CILÍNDRICO. 
Na(o) RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ – ST. 45, QD. 163, LT. 012 - Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-005623/TEC/LO-0550.

YASMIM TAMIE HIRAMOTO PEREIRA - CNPJ/CPF Nº 078.438.624-20 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
204/2016 em João Pessoa, 27 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 04 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto 
de fossa séptica e valas de infiltração. Na(o) -  RUA 49, QD-5B, LT-10, PORTAL DO POÇO  Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-007627/TEC/LO-1173.

CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO (FAZENDA OITEIRO) – CNPJ/CPF Nº 323.549.084-15 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2899/2015 em João Pessoa, 15 de dezembro de 2015 – Prazo: 1095 
dias. Para a atividade de: Piscicultura e Carcinicultura, o Projeto é composto por 10 (dez) viveiros, 
uma lagoa de sedimentação com 4,00 ha e 1,46 ha com infraestrutura, totalizando uma área útil 
de 15,46 ha. Na(o) -  FAZENDA OITEIRO Município: SÃO MIGUEL DE TAIPU – UF: PB. Processo: 
2015-007453/TEC/LO-1126.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de Material de Limpeza. 
Data de abertura: 04/03/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 19 de fevereiro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é serviços de remanufaturamento 
de cartuchos e tonners. Data de abertura: 04/03/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 19 de fevereiro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços 
técnicos no acompanhamento e fiscalização de obras de infra estrutura urbana, habitação, esporte, 
lazer e saúde pública. Data de abertura: 04/03/2016 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 19 de fevereiro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Travessa da Vitoria, S/N - centro - Sertãozinho - PB, às 08h30min do dia 04 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) Veículo tipo 
passeio em tempo integral, com motorista, quilometragem livre, para atendimentos das atividades 
administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal, até dezembro 
de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 8:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sertãozinho - PB, 19 de fevereiro de 2016
CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 011/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: Comercial Medeiros Ltda - R$ 156.669,50; Gráfica São Mateus Ltda - R$ 418.474,25; 
João Pessoa Com. Var. de Multiutilidades Ltda EPP - R$ 13.025,40; Papelaria e Livraria Pedro II - R$ 
18.348,00; Tutto Limp Distribuidora Ltda - R$ 34.679,10. 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, 19 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina Da Costa Gomes 

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 014/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
móveis de escritório; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Incomel 
Industria de Móveis Ltda - R$ 21.700,00; Jordão Bruno Carvalho Pereira - R$ 28.660,00; Soletrando 
Moveis Escolares EIRELI - ME - R$ 28.270,00. 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, 19 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina Da Costa Gomes 

Gestora do FMS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015

Pregão presencial Nº 001/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Ricardo 
Guerra Informática-ME, CNPJ nº 03.500.830/0001-76, Objeto: Prestar serviço para locação e 
manutenção mensal dos softwares de contabilidade pública, folha de pagamento, programa de 
doação, e um portal de transparência, destinados à manutenção das atividades administrativa da 
Prefeitura. Considerando a supressão o valor mensal passou de R$ 1.800,00, para o valor mensal 
de R$ 1.400,00, desta forma o valor total contratado passou de R$ 21.600,00, para o valor total 
contratado de R$ 16.800,00, para o período de 03/03/2016 a 03/03/2017. Deste modo a vigência 
do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 03/03/2015 a 03/03/2016, para a nova 
vigência que de 03/03/2016 a 03/03/2017. Data da ass.: 18/02/2016. Partes Ass.: Carmelita Estevão 
Ventura Sousa (Prefeita) e Ricardo Guerra (Proprietário).

Livramento/PB, 18 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

RONALDO ROSELIO RODRIGUES, torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para a atividade e Oficina 
Mecânica, situado a Rua Carolino Cardoso nº 81, Praia do Poço – Cabedelo/PB.

CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 09.117.979/0001-57, torna público que recebeu 
da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação para Construção de um Prédio 
Multifamiliar, situado à Rua Hegel Marx Saraiva de Almeida do Loteamento Cidade Maravilhosa, 
Bairro Gramame.

M.C. CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que requereu da 
SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para a Construção de um GALPÃO COMERCIAL, situado à Rua Projetada, s/n, Lote 01 da Quadra 
C, Loteamento Costa Verde, Renascer, Cabedelo- Pb. 
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