
turismo em alta

Usuários dos transportes coletivos em JP ficam ex-
postos a chuva e sol nas paradas sem abrigo.  PÁGINA 7

Faltam abrigos para passageiros

Ônibus

R$ 1,00

R$ 200,00

assinatura 
anual
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

altura
0.3m

moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

31o máx.
23o  mín.

34o  máx.
19o mín.

36o máx.
21o mín.

DÓLAR    R$ 3,948  (compra) R$ 3,950  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,920  (compra) R$ 4,160  (venda)
EURO   R$ 4,362  (compra) R$ 4,367  (venda)

l ricardo Coutinho entrega hoje obras à população de Cubati. Página 3

l Polícia prende empresário por fraudes no comércio de veículos. Página 8

l Plano deve cobrir teste-rápido para a dengue e chikungunya. Página 10

l Correios oferecem 4 mil vagas para Programa Jovem aprendiz. Página 14

alta

00h04

12h13

0.3m

0.4m

baixa

baixa

06h19 2.3m

Foto: Ortilo Antônio

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais
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Azul anuncia novo voo

Copa do Nordeste

O cantor Oswaldo Montenegro apresenta novo 
show hoje no Teatro Pedra do Reino.  PÁGInA 21

A PC prendeu integrantes de uma quadrilha espe-
cializada em assaltos na Grande João Pessoa.  PÁGInA 6

a nova turnê de oswaldo montenegro Polícia prende bando especializado

Foto: DivulgaçãoFoto: Secom-PMFoto: Edson Matos

assaltos Cultura

Foto: Claudio Goes

A Azul confirmou a inauguração do voo semanal entre Belo Horizonte e João Pessoa para o dia 4 de junho. A PBTur já 
iniciou negociações com a empresa para divulgar as potencialidades turísticas do Estado na nova operação.  PÁGInA 15

Cinco candidatos dispu-
tam hoje a presidência da 
Fifa, o cargo mais almejado 
do futebol mundial. A eleição 
será na Suíça.  PÁGInA 19

Novo presidente 
da Fifa vai ser 
eleito na Suíça

Futebol

Bons exemplos

mundo

Brasil

paraíba

Pesquisa sobre microcefalia  chama 
a atenção da imprensa internacional

Abertura de franquias é maior do País e 
tem crescimento real de mais de 34%

TCE aprova, por unanimidade, contas de 
2014 do governador Ricardo Coutinho

Página 3

Página 13

Página 5

Campinense vence 
salgueiro por 1 x 0 

O Campinense derro-
tou a equipe do Salgueiro, 
de Pernambuco, pelo pla-
car de 1 a 0 na noite dessa 
quinta-feira no Amigão.

O gol da Raposa foi do atacante 
Rodrigão, ainda no primeiro tempo

alta 18h32 2.3m
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O povo de João Pessoa se vangloria 
de morar em uma cidade que é conside-
rada uma das mais “verdes” do mundo. 
Verde aqui significa dizer que a capital 
paraibana é um dos conglomerados ur-
banos mais arborizados, ou seja, com 
uma cobertura vegetal bastante satis-
fatória, do ponto de vista ambiental. 
Tantas matas, jardins e quintais resul-
tam em qualidade de vida para os ha-
bitantes, e isso é muito bom, inclusive 
para o planeta, tão combalido pela po-
luição.

Mas João Pessoa bem que merecia 
que seu povo lutasse, também, por ou-
tros títulos de igual reputação, como, por 
exemplo, o de “cidade mais silenciosa” ou 
o de “cidade mais limpa”. Claro, a com-
paração se daria com outros municípios 
brasileiros, pois concorrer com as ultra-
modernas povoações europeias - as da 
Alemanha em particular - seria um pá-
reo muito duro até para quem vive sob 
as bênçãos de Nossa Senhora das Neves.

Para que a capital paraibana venha 
a ganhar notoriedade como uma das ci-
dades menos poluídas do Brasil, seria 
preciso que governo e sociedade unis-
sem forças e se empenhassem em uma 
grande cruzada contra o lixo e o baru-
lho que infestam as ruas. De preferên-
cia, que assinassem um desses famosos 
termos de compromisso de ajustamen-
to de conduta, cada um comprometen-
do-se a fazer a sua parte, caso contrário 
sofreriam sanções.

Os cidadãos, por exemplo, não joga-
riam lixo nas ruas, nos mares, nos rios, 
nas matas, nem invadiriam os pontos de 
ônibus com os famigerados “carrinhos” 
abarrotados de suportes de sons e ima-
gens digitais “pirateados”. O “carro de 
som” – este “dinossauro” da propagan-
da – seria definitivamente desativado. 
O poder público, por sua vez, além de 
garantir níveis de excelência na coleta 
de resíduos, seria um fiscal implacável 
de si mesmo e da população.

A realidade, no entanto, aponta em 
outra direção, o que é lamentável. Com 
parte considerável de sua população 
“ecologicamente” mal-educada, e um 
poder público municipal que não vem 
cumprindo à risca as suas obrigações - 
além de ser demasiadamente tolerante 
com os que poluem -, a cidade de João 
Pessoa é uma forte candidata a títu-
los depreciativos, como a “capital mais 
suja” ou a “que faz mais barulho” entre 
suas congêneres brasileiras.

Quem duvidar que reserve uma par-
te do dia para caminhar pelos bairros de 
João Pessoa. Ou então basta ir da Lagoa 
do Parque Sólon de Lucena à Estação Fer-
roviária e à Rodoviária, passando pelo 
Terminal de Integração, subindo depois 
até a Praça Pedro Américo. É como não 
ver país nenhum, para lembrar o célebre 
romance de Ignácio de Loyola Brandão, 
com a diferença de que ali é literatura, 
pura ficção; e aqui, a velha nua e crua 
realidade. 

Editorial

Por uma cidade melhor
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COntEnDOREsPé-DE-sERRAAPOIOs Em CG

PmDB COnfIRmA-sE COmO ‘fOGO AmIGO’

Criada pelo então deputado 
Ricardo Coutinho, em fins dos 
anos 1990, a medalha Augus-
to dos Anjos será concedida 
pela AL aos compositores An-
tonio Barros e Cecéu, por pro-
positura de Hervázio Bezerra 
(PSB). A proposta ainda está 
em tramitação nas comissões 
da Casa e deverá ser votada 
em Plenário já na próxima 
semana. Representantes do 
forró pé de serra, eles estão 
juntos desde 1971.

“Enquanto eu for presiden-
te, não aceitarei isso”. Do 
vereador Durval Ferreira 
(PP), ao rechaçar o debate, 
digamos, mais exaltado 
entre vereadores de oposi-
ção e situação, ontem, na 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
Informou que, na próxima 
terça-feira, pretende reunir 
as bancadas para exigir 
comportamento ‘mais civili-
zado’ entre os contendores.

Presidente do Pros na Paraí-
ba, o deputado licenciado 
Lindolfo Pires assegurou ao 
deputado Adriano Galdino 
que a legenda integrará a 
coligação do PSB, em Campi-
na Grande. Anteriormente, 
o diretório municipal havia 
declarado apoio a Veneziano 
Vital (PMDB). Os socialistas 
pretendem reunir-se com o 
PP e o PT para buscar apoio 
das legendas à pré-candida-
tura do PSB.

stf: CunhA PODERá PAssAR à COnDIÇÃO DE Réu
O inquérito que investiga o recebimento de propina de R$ 5 milhões, pelo presidente da Câmara 
dos deputados, Eduardo Cunha (PMDB), vai a julgamento na sessão da próxima quarta-feira, 
informou ontem a assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF). Caso os ministros acatem a 
denúncia, Cunha passará à condição de réu e responderá por corrupção e lavagem de dinheiro.

As contas do governador Ricardo Coutinho 
(PSB), referentes ao exercício 2014, foram 
aprovadas integralmente, ontem, pelos conse-
lheiros do Tribunal de Contas do Estado. Exceto 
Fernando Catão, que optou por não apresentar 
voto, todos os outros conselheiros – Fábio No-
gueira, Arnóbio Viana, André Carlos Torres e 
Marco Antonio Costa – acompanharam o voto 
do relator, Nominando Diniz, pela aprovação 
das contas.

POR unAnImIDADE
A PARtIR DE mARÇO  Crueldade contra a arte

Quando uma ação de vândalos aconte-
ce, seja protagonizada por qualquer pessoa 
ou grupo, é a expressão da barbárie huma-
na em floração. A destruição de Roma pelo 
tirano Nero tem a mesma crueldade daque-
les que destroem monumentos onde estão 
os registros da sua própria história. O efei-
to e a crueldade têm a mesma proporção de 
quem risca a parede de um prédio antigo ou 
a pintura de um artista. A abrangência do 
crime é a mesma, a ignorância é do mesmo 
tamanho.

Meditei sobre isso quando passei pelo 
antigo prédio da prefeitura municipal, no 
Varadouro, na cidade antiga, quando avis-
tei uma bela pintura do artista plástico 
Flávio Tavares riscada por vândalos, cri-
minosos que danificam nosso patrimônio, 
nossa história. Segui pela Rua Cardoso 
Vieira catando uma justificativa para ta-
manha agressividade, inconcebível sobre 
todos os aspectos, sobretudo em se tratan-
do de uma obra de arte, alguém que dedica 
sua vida a retratar com graça e poesia ce-
nas da nossa história.

Pintado com carinho, o quadro em foco 
descreve a história da Paraíba, com cenas 
que lembram os primeiros passos das gen-
tes que aqui chegaram.

Os que praticam essas barbáries conti-
nuam sem punição, e o mais grave é que o 
poder público não adota alguma atitude em 
defesa do nosso patrimônio.

Parece não existir limite na sanha ne-
fasta destes selvagens, fruto de uma escola 
que não educa, de um sistema de governo 

apodrecido que transformou em borra o 
que restava de dignidade e respeito.

Destruir uma obra de arte, de imenso 
valor cultural, que registra a história de 
nossa gente, tão bela, é um crime de imen-
surável dimensão a merecer nosso repúdio. 
O apelo é que seja tomada uma posição por 
quem deve preservar nosso patrimônio.

Não é porque a obra danificada seja de 
Flávio Tavares, um dos maiores pintores 
contemporâneos do país, pois poderia ser 
de qualquer outro artista, o ato mereceria 
igualmente a repulsa de todos. Trata-se de 
um gesto abominável. Ainda podemos re-
correr aos poderes constituídos com grito 
angustiante diante da destruição da nossa 
história?

É preciso compreender o sentido e a im-
portância da arte na vida de cada um, a arte 
que completa e transforma a alma das pes-
soas. Para compreender o que se passa em 
nosso redor, basta olhar com a luz da alma. 
A alma vê e conhece o esplendor da beleza 
que nos rodeia, o que alimenta o espírito.

Assim como a literatura faz compreen-
der o mundo, a pintura, a fotografia e outras 
formas de expressão têm missão de trans-
formar o espírito e o coração das pessoas 
para que tenham paz.

A arte é responsável pela transforma-
ção da tristeza em alegria. Exigir punição 
para quem danifica uma obra de arte é um 
grande passo. Caso contrário, logo teremos 
novos Neros e novos talibãs destruindo a 
harmonia e a paz do espírito. A arte tem um 
grande papel na formação da sociedade.

A arte é responsável pela transformação da tristeza em alegria. Exigir 
punição para quem danifica uma obra de arte é um grande passo.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

É o clássico ‘fogo amigo’ 
a propaganda partidária 
de 10 minutos exibida 
pelo PMDB, em cadeia 
nacional de televisão. 
Sem nenhum cons-
trangimento, e sob o 
comando do presidente 
nacional, Michel Temer, a 
legenda dispara críticas 
ácidas à condução do 
país pela presidente Dil-
ma Rousseff (PT), como 
se não fizesse parte da 
base aliada e integrasse 
a administração, uma 
vez que ocupa a vice-
-presidência da República. A estratégia do partido é clara: mostra um Brasil afundado em reces-
são econômica, com desemprego e inflação galopantes, e se apresenta como a legenda que tem 
como salvar o país dessa situação. Temer, como era lógico presumir, aparece como protagonista. 
Parlamentares que o sucedem informam que a legenda apresentará o “Plano Temer 2”, de en-
frentamento às mazelas sociais do país, que seria uma continuidade do documento “Uma ponte 
para o futuro”, com propostas sobre política econômica, entregue à presidente ainda no ano pas-
sado. Em suma, o programa peemedebista é uma espécie de desdobramento da carta enviada 
por Temer a Dilma, quando este expôs o abismo que estava se cavando entre as duas legendas 
aliadas. Na missiva, ele afirmou, textualmente: “Sei que a senhora não tem confiança em mim e 
no PMDB, hoje, e não terá amanhã”. A desconfiança, sendo assim, é mútua.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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No próximo mês, tanto deputados 
quanto servidores da AL terão de 
custear suas despesas quando em 
viagens oficiais. A medida, confor-
me já registramos aqui, integra o 
pacote de corte de gastos anuncia-
dos pelo presidente Adriano Gal-
dino (PSB). Apesar da reclamação 
do líder da bancada de oposição, 
Renato Gadelha (PSC), a maioria 
dos parlamentares concorda com 
as medidas.
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TCE aprova as contas de 2014 
do governador Ricardo Coutinho
Aprovação pelo Tribunal 
é referente às contas 
do último ano eleitoral

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), 
reunido, extraordinariamen-
te, nessa quinta-feira, 25, 
emitiu à Assembleia Legis-
lativa do Estado parecer fa-
vorável à aprovação das con-
tas de 2014 do governador 
Ricardo Coutinho, processo 
que teve como relator o con-
selheiro Nominando Diniz.

Também foram aprova-
das as contas do vice-gover-
nador Rômulo José Gouveia 
(que esteve no exercício da 
governadoria de 27 de feve-
reiro a 3 de março de 2014), 
da desembargadora Maria 
de Fátima Bezerra Cavalcanti 
(de 24 a 26 de março) e do 
desembargador Romero Mar-
celo da Fonseca Oliveira (de 
29 de julho a 3 de agosto). En-
tão na Presidência do Tribu-
nal de Justiça, os dois últimos 
assumiram, interinamente, o 
Governo do Estado, em razão 
de viagens do titular.

Decidiu a Corte pela ex-
tração e remessa de cópias 
dos autos ao Ministério Pú-
blico Eleitoral para adoção 
de medidas que entenda 
pertinentes a gastos publi-
citários em ano de eleição. 
Também determinou, entre 
outras providências, que o 
Governo do Estado apre-
sente, conjuntamente com a 
PBPrev, o Plano de Amortiza-
ção Extraordinária do Déficit 
Atuarial verificado no Plano 
de Previdência atrelado ao 
Fundo Capitalizado, a partir 
de 2016.

O conselheiro Fernando 
Catão, que se absteve de vo-
tar, comunicou sua decisão 
na abertura da sessão plená-

FOTOS: Divulgação/TCE

TCE-PB também aprovou as contas do vice-governador Rômulo Gouveia e dos governadores em exercício Fátima Bezerra Cavalcanti e Romero Marcelo

Contas referentes a 2014 foram relatadas pelo conselheiro Nominando Diniz Secretários de Estado assistiram à sessão no Plenário do Tribunal de Contas

ria, ocasião na qual lembrou 
que, escolhido mediante sor-
teio, abdicara da relatoria 
das contas de 2014 (ano elei-
toral) do Governo do Estado, 
razão pela qual terminou 
substituído pelo conselheiro 
Nominando Diniz. As do exer-

cício de 2015 (a serem entre-
gues ao TCE até 31 de março 
de 2016) o têm na relatoria.

O presidente do Tribu-
nal, Arthur Cunha Lima, fez 
ver, porém, que nada impede 
a participação do conselheiro 
Catão em qualquer julgamen-

to de contas públicas, mesmo 
este sendo parente do candi-
dato derrotado no segundo 
turno da última eleição ao 
Governo do Estado.  Um dia 
antes, o TCE já havia rejeitado, 
por unanimidade, o pedido de 
declaração de suspeição feito 

pelo governador atinente à 
relatoria das contas de 2015.

A sessão plenária teve 
as participações, ainda, dos 
conselheiros Arnóbio Viana, 
Fábio Nogueira, André Carlo 
Torres Pontes e Marcos Costa. 
Também, as dos conselheiros 

substitutos Antonio Cláudio 
Silva Santos, Antonio Gomes 
Vieira Filho e Oscar Mamede 
Santiago Melo. O Ministério 
Público de Contas esteve re-
presentado pela procurado-
ra-geral Sheyla Barreto Braga 
de Queiroz.

TRF-5 removerá 
quatro juízes 
federais a partir 
de 1º de março

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por critério 
de antiguidade, irá remover, a 
partir de 1º de março, quatro 
juízes federais da Seção Judi-
ciária da Paraíba. O Ato de nº 
74/2016 foi publicado ontem 
no Diário Oficial Eletrônico Ad-
ministrativo TRF5.

As remoções são decor-
rentes da vacância do cargo na 
2ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária da Paraíba (SJPB), que 
era ocupado pelo juiz federal 
Alexandre Luna, hoje desem-
bargador federal do TRF5. As-
sim, o juiz federal mais antigo 
que pleiteou a remoção para a 
citada vara, Bruno Teixeira de 
Paiva, então titular da 10ª Vara 
Federal de Campina Grande/
PB, agora irá para a 2ª Vara Fe-
deral, nesta capital.

O juiz federal Tércius 
Gondim Maia será removido 
da 12ª Vara Federal (Guarabi-
ra-PB) para a 10ª Vara Fede-
ral (Campina Grande –PB); O 
juiz federal Gilvânklim Mar-
ques de Lima, titular da 11ª 
Vara Federal (Monteiro), vai 
para Guarabira; e, por fim, o 
juiz federal Rodrigo Maia da 
Fonte vai para Monteiro. A 
15ª Vara Federal (Sousa) fi-
cou sem provimento.

O governador Ricardo Coutinho 
visita hoje, o município de Cubati, 
onde inaugura o Centro de Atenção 
à Saúde, construído com recursos do 
Pacto Social, e a nova estrutura da 
Escola Estadual Iolanda Tereza Cha-
ves Lima, considerada mais uma im-
portante obra realizada pelo Gover-
no do Estado na lista das mais de 60 
obras do segmento da Educação que 
foram concluídas entre 2015 e 2016. 

Às 10h30, Ricardo inaugura o 
Centro de Atenção à Saúde, que fun-
cionará vizinho ao prédio da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Em seguida, 
às 11h, ele entrega as obras de refor-
ma e ampliação da Escola Estadual Io-
landa Tereza Chaves Lima, executadas 
com recursos do Tesouro Estadual, sob 
o comando da Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan), com investimento 
superior a R$ 4,1 milhões. 

Para a diretora–superintendente 
da Suplan, Simone Guimarães, tra-
ta-se de mais uma importante obra 
do governo, na lista das mais de 60 
obras do segmento da Educação que 
foram concluídas entre 2015 e 2016. 
“Depois da reforma, a escola passou 
a ter capacidade para atender 720 
estudantes. O espaço está lindo, co-
lorido e com uma estrutura adequa-

da e moderna. São seis salas de aula 
e uma quadra poliesportiva para os 
estudantes”, comentou a engenhei-
ra-chefe.

O ginásio construído tem 600m², 
com coberta em telha de aço galva-
nizado, além de vestiários masculino 
e feminino. No pavimento superior 
existem seis salas de aula, quatro la-
boratórios – sendo um de Física e Ma-
temática, um de Biologia e de Quími-
ca e dois de Informática - e banheiros 
masculino e feminino.

No pavimento térreo se encontra 
o espaço administrativo e pedagógi-
co, refeitório para 72 pessoas, cozi-
nha, banheiros masculino e feminino 
adaptados para portadores de neces-
sidades especiais, biblioteca, arquivo 
permanente, videoteca, área central 
contemplando escadaria, jardim, ban-
cos e rampa de acesso ao pavimento 
superior.

Na última quarta-feira, 24, a di-
retora da escola, Albanery Cordeiro, 
apresentou o novo ambiente para os 
pais dos alunos. “Todos ficavam ma-
ravilhados em cada ambiente que 
conheciam. Muitos disseram que até 
gostariam de poder voltar no tempo 
para estudar na nova escola. Eu não 
tenho palavras, pois ficou tudo per-
feito”, comentou a diretora.

Governo entrega mais obras 
nas áreas de educação e saúde 

EM CUBATI

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) vai retomar, 
ainda neste primeiro se-
mestre de 2016, os estudos 
e preparativos para a reali-
zação do concurso público 
para dez vagas de promoto-
res de Justiça da instituição e 
a convocação dos servidores 
aprovados no último concur-
so realizado no ano passado. 
O anúncio foi feito na manhã 
dessa quinta-feira, 25, pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo Asfora, 
durante seu pronunciamen-
to na abertura do ‘Curso de 
Atualização sobre o Novo Có-
digo de Processo Civil’, que 
está sendo realizado até hoje 
pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional 
(Ceaf), no auditório do Uni-
pê, em João Pessoa.

De acordo com o pro-
curador-geral, a convocação 
dos servidores aprovados 
em concurso e a retomada do 
‘Concurso para Promotor de 
Justiça Substituto do MPPB’ 
estão sendo viabilizadas de-
pois das medidas de racio-
nalização e de contenção de 
gastos anunciadas e coloca-
das em prática nos últimos 
dois meses pela adminis-

tração superior e aprovadas 
pelo Colégio de Procurado-
res de Justiça (CPJ) da insti-
tuição.

“Temos um compromis-
so de transformar o Minis-
tério Público e deixar mais 
reconhecido, resolutivo e 
respeitado no seio da socie-
dade. Vamos construir de 
forma democrática, o que faz 
parte da alma dessa institui-
ção”, disse o procurador-ge-
ral em seu pronunciamento, 
lembrando que algumas me-
didas foram duras e amargas, 
mas necessárias para manter 
o equilíbrio financeiro e or-
çamentário, garantindo o 
funcionamento do Ministério 
Público para melhor atender 
a população.

Dentre as medidas mais 
recentes realizadas pelo 
procurador-geral de Justiça 
visando o equilíbrio da insti-
tuição estão o redimensiona-
mento integração e raciona-
lização dos Centros de Apoio 
Operacional às Promotorias 
de Justiça (Caop) e a redução 
no número de integrantes da 
equipe de Assessoria Técni-
ca da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ), de seis para 
três promotores de Justiça. 

MPPB vai abrir edital 
para promotor até junho

CONCURSO PÚBLICO
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Políticas

Durval pede respeito às opiniões 
divergentes no plenário da CMJP
Feito à ordem foi chamado 
após debate intenso entre 
integrantes das bancadas

Durante uma discussão 
acalorada entre vereadores 
das bancadas de oposição 
e situação na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa, na 
sessão ordinária dessa quin-
ta-feira, 25, o presidente da 
Casa, Durval Ferreira (PP), 
chamou o feito à ordem e so-
licitou que houvesse respei-
to entre os parlamentares, 
inclusive para situações em 
que se apresentam opiniões 
e posições divergentes.

“Não podemos entrar em 
atrito com colegas de Parla-
mento por eles pensarem di-
ferente de nós. Sei que todos 
somos competentes e temos 
responsabilidade. Não quero 
ser obrigado a tomar atitudes 
mais severas com os verea-
dores. Quero que João Pessoa 
tenha dias melhores e que si-
tuação e oposição façam seus 
papéis”, destacou Durval.

Durval Ferreira afirmou 
que não vai admitir ataques 
pessoais durante as sessões 
realizadas na Casa, e refor-
çou que vai realizar uma re-
união, na próxima terça-fei-
ra, 1, para apelar pelo bom 
senso dos vereadores para 
que contribuam com pautas 
positivas para a cidade.

“Peço que todos falem 
com moderação. Se estão 
insatisfeitos com o Gover-
no Municipal ou da Paraí-
ba, reivindiquem, porém 
façam isso com respeito, 
sem que haja exaltação”, 
observou Durval.

Ao final, os parlamen-
tares concordaram que os 
posicionamentos com aber-
tura ao contraditório são 
essenciais para alinhar e 
melhorar a qualidade dos 
debates do Legislativo.

O destino bate à porta
No dia em que a presidente eleita Dilma Rousseff 

tomou posse no primeiro mandato (01/01/11), sucedendo 
Lula na condição de ungida do Rei consagrada pela 
vontade popular, escrevi para a revista Nordeste um 
artigo de previsão chamado “A transição suave”, no qual 
sugeria a possibilidade de haver dois destinos de Estado 
à nova presidente. Parafraseando Maquiavel, se a Deusa 
da Fortuna - depois do sofrimento da tortura na ditadura - 
não faltou ao encontro com Dilma, a verdadeira prova dos 
nove seria o desafio de virtu na direção de um Estado.

Até brinquei, o destino de Dilma seria dobrar a 
aposta do Lulismo (André Singer exagerava em otimismo, 
prevendo um novo “alinhamento político” que pudesse 
resultar num New Deal brasileiro deslocado no tempo e no 
espaço) ou se transformar numa espécie, certamente mais 
simpática e charmosa, de “General Dutra de saias”. Fui o 
primeiro a prever, em janeiro do ano passado, que 2015 
seria um daqueles anos que nunca terminam. Não quero 
passar por ter previsto o destino de Dilma, até porque, em 
vez de um determinismo, apontei uma encruzilhada. 

Nunca foi fácil. A nova presidente recebia a difícil 
missão política de substituir um presidente de dois 
mandatos que chegou a alcançar índices de 80% de 
popularidade. Nenhum presidente brasileiro na história 
republicana chegou a tanto. Mas popularidade é espuma, 
embora seja fundamental, pode-se ter hoje, perder amanhã 
e recuperar depois de amanhã.

O mais importante é combinar as inevitáveis curvas 
de popularidade com a condição de última instância de 
Estado, ou seja, a condição de a última palavra na crise 
- aquilo que o senso comum chama de “estadista”. FHC 
conservou durante todo o mandato a condição de última 
instância do Estado, mas, passada a magia do Plano 
Real, transformou-se num presidente impopular; Geisel 
exerceu o poder prussiano, bancou o General Figueiredo 
contra a linha dura, mas é tarefa menos difícil ser 
empoderado numa ditadura.

Lula chegou à Presidência da República já na 
condição de mito histórico em vida, líder das greves do 
ABC e fundador de um partido ascendente. Mesmo assim, 
tratava-se, digamos, de um mito da sociedade civil sob o 
qual pesava a sombra desconfiada do fracasso na direção 
do Estado. Não foi à toa que no governo de Lula surgiu 
a expressão, antes inexistente, do lulismo. Há quem não 
goste da expressão, contudo, mais além de juízos de valor, 
a personalização nela implícita significa poder político, no 
caso, tanto projetado para fora - a sociedade -, como para 
dentro - o aparelho de Estado.

Sei que o leitor deve achar nebulosa a minha 
conversa de “última palavra” ou “última instância do 
Estado”. Preciso me explicar, tanto histórica como 
conceitualmente. Na crise gerada pelo processo de 
revolução argelina de 1958-1962, durante a Quarta 
República (1946-1958), quando os militares se 
aquartelaram contra o processo de descolonização, a 
burguesia francesa olhou para um lado e outro, não viu 
autoridade em ninguém, e foi buscar em casa o General de 
Gaulle, que exigiu, para tomar posse, alterar as cláusulas 
de emergência do Estado francês. Só quem podia fazer 
isso naquele momento era o General de Gaulle e mais 
ninguém. Essa condição, que Lula e FHC tiveram, Dilma 
vem rapidamente perdendo na voragem da crise.

Não se trata de ser autoritário ou ditador, ao contrário, 
mas de perceber que o Estado não é simplesmente um 
aparelho burocrático. Nem o principal desafio de um 
presidente no regime presidencialista é puramente de 
“gestão”, mas daquele tipo de “coesão” que somente 
a direção política (esse misto gramsciano de força e 
consenso) possibilita. Afinal, como já disse o historiador da 
arte Jacob Burckhardt, em refinado estudo clássico sobre 
Renascimento italiano, “o Estado é uma obra de arte”.

Para continuar nas analogias históricas, começaram 
a pipocar na internet comparações entre o difícil momento 
vivido por Dilma e o governo Dutra. Sem dúvida, na 
aparência, há muito de Dutra em Dilma, mas a analogia 
pode estar errada. O momento está mais para “República 
do Galeão”, a rede de investigação paralela montada na 
aeronáutica para investigar o atentado da Rua Tonelero em 
1954, onde morreu o major Vaz e Lacerda ferido (mantêm-
se sérias dúvidas historiográficas a respeito até hoje), 
cujo desenlace resultou no suicídio de Vargas. A biografia 
de Vargas, esplendidamente escrita por Lira Neto, 
conta-nos que foi flagrado em determinada madrugada, 
saindo clandestino da sala de investigações do Galeão, 
ninguém menos que o candidato derrotado a presidente, 
o Brigadeiro Eduardo Gomes. O candidato derrotado 
tinha ido lá se reunir à socapa com alguns ministros do 
presidente, que dormia o sono dos justos no Palácio do 
Catete. Demiurgo do Brasil moderno, Vargas já não dirigia 
os cordéis do Estado. 

Deveria encerrar o artigo com uma chave-de-ouro, 
como nos tempos do soneto petrarquino. Contudo, teimo 
em um “pós-escrito” de enredo banal. Que pensar de um 
governo cujo ministro das Minas e Energia (Eduardo 
Braga), junto com o principal partido da “aliança”, o PMDB, 
articula no Senado uma proposta de alteração no modelo 
do Pré-Sal, enquanto senadores do PT e outros partidos se 
esborracham na manutenção? Pode até haver “gestão”, mas 
desapareceu a direção política do Estado.

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes 

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa disse que não vai mais admitir ataques pessoais

O vereador Raoni Mendes (PTB) cri-
ticou o que ele definiu como descaso da 
Administração Municipal com o Merca-
do Público de Mangabeira. Segundo o 
parlamentar, os comerciantes denuncia-
ram falta de manutenção e de limpeza, 
além de cobrança indevida dos espaços 
públicos. O vereador foi o primeiro a se 
pronunciar na tribuna da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), na sessão 
ordinária dessa quinta-feira, 25.

O parlamentar leu um abaixo-assi-
nado dos comerciantes permissionários 
do Mercado Público. Segundo Raoni 
Mendes, há venda dos espaços públi-
cos, falta de manutenção da estrutura 
metálica, invasão de estacionamentos e 
falta de limpeza no local. Os permissio-
nários estariam pedindo que a adminis-
tração do equipamento retornasse para 
o Governo Estadual.

“Para mim, atraso, abandono e 
descaso nunca foram e nunca serão prá-
ticas de boa gestão e, menos ainda, de-
monstram qualquer compromisso com 
a cidade. Pelo contrário, são provas ca-
bais de que os interesses coletivos estão 
muito atrás dos interesses individuais e 
escusos. Minha solidariedade ao povo 
de Mangabeira e aos permissionários 
do mercado que, assim como a nossa 
João Pessoa, merecem muito mais”, de-
clarou Raoni Mendes.

O vereador ainda cobrou da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa (PMJP) a en-
trega de obras atrasadas, como a do via-
duto Geraldo Mariz, que ligará os bairros 
de Tambauzinho e Miramar; a construção 
da ponte sobre o Rio Jaguaribe, no final 
da Avenida Beira Rio; e as obras de infra-
estrutura da comunidade Saturnino de 
Brito, no bairro de Jaguaribe.

Raoni critica descaso em Mangabeira

O deputado estadual 
e advogado Jeová Campos 
(PSB) usou a tribuna da As-
sembleia Legislativa na ma-
nhã dessa quinta-feira, 25, 
para externar sua preocupa-
ção com o que ele considera 
um retrocesso, uma ameaça 
aos direitos constitucionais 
do cidadão e um ato ditatorial 
sem precedentes. “Quem tem 
o poder de exercer a lei, tem 
que obedecer suas regras. E 
eu não estou aqui questio-
nando o poder de nenhum 
magistrado, nem me dirigin-
do a qualquer um nominal-
mente, mas, externando a mi-
nha preocupação de cidadão, 
de advogado que conhece as 
leis e que sabe que uma pri-
são, sob o pretexto de ‘inves-
tigar’ é digna de uma ditadura 
e que pode ser aplicada, mas 
em regime de exceção e nun-
ca como regra, como estão fa-
zendo no Brasil atualmente”, 
desabafou o parlamentar.

Ainda segundo Jeová, a 
execução penal precisa pres-
cindir de um processo e a 
condenação só pode vir após 
o julgamento. “Isso é uma re-
gra tão elementar que nem 
precisaria estar sendo lem-

“Regime de exceção virou regra 
para condenar”, diz Jeová Campos

AMEAÇA AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS
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brada”, destacou o deputado, 
lembrando que “investigação 
não é fundamento para co-
locar um cidadão na prisão”. 
Ainda de acordo com o depu-
tado, as prisões ‘espetáculo’ 
estão se disseminando de tal 
forma no Brasil que beira o 
absurdo televisivo. “O cidadão 
se apresenta espontaneamen-
te, tem endereço fixo, profis-
são, é réu primário, entrega 
passaporte e assim mesmo é 
preso e permanece na prisão. 
Ora, isso é, no mínimo, arbi-
trário”, disse Jeová.

“Essa exceção que virou 
regra, de manter pessoas en-

carceradas, tolhendo-lhes 
a liberdade, que é um bem 
individual supremo, violam 
direitos consagrados da Cons-
tituição, declarações de direi-
tos promulgadas no âmbito 
global pela ONU, a Declaração 
Universal dos Direitos da Pes-
soa Humana, de 1948, a Con-
venção Americana de Direitos 
Humanos de 1969, o Pacto 
Internacional de Direitos Ci-
vis e Políticos de 66, a Carta 
Europeia de Direitos Funda-
mentais, de 2000 entre outras 
publicações que resguardam 
o cidadão em questões bási-
cas”, destacou Jeová.

Deputado se mostrou preocupado com as “prisões espetáculo”

O parlamentar encerrou 
seu discurso dizendo que 
não defende a impunidade de 
quem cometeu delitos. “Essa 
não é a questão colocada 
aqui. O que questiono é a vio-
lação dos direitos, seja para 
pobres ou ricos, culpados ou 
inocentes. O desrespeito aos 
direitos dos réus, por quem 
quer que seja, é uma conduta 
passível de questionamento 
e de muita preocupação”, fi-
nalizou o deputado, que foi 
aparteado e apoiado pelos 
deputados Renato Gadelha, 
Frei Anastácio e Anísio Maia. 

Reação pelo pré-sal
Ainda na sessão de on-

tem, o deputado estadual 
Frei Anastácio (PT) criticou, 
o projeto de lei do senador 
José Serra (PSDB) que pro-
põe a privatização da Petro-
bras.  “Esse  projeto de lei 
representa uma entrega da 
Petrobras ao capital privado 
estrangeiro. Isso destrói a 
bandeira de luta de toda uma 
geração que foi às ruas, entre 
as décadas de 1940 e 1960, 
pela criação da Petrobras e 
contra os interesses exter-
nos”, disse o deputado.

FOTO: Divulgação



Usuários reclamam da 
falta de abrigos nas 
paradas de ônibus em JP
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Estudo é uma parceria do 
Governo da Paraíba com 
o MInistério da Saúde

Pesquisa é mostrada para o mundo
MICROCEFALIA NA PARAÍBA

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2016

A Paraíba foi alvo das 
atenções de cientistas de 
vários países que acompa-
nharam ontem, através de 
vídeoconferência, uma pes-
quisa da cardiologista San-
dra Mattos voltada para a 
microcefalia. A videoconfe-
rência foi apresentada para 
vários veículos de comuni-
cação nacionais e interna-
cionais no Palácio da Reden-
ção, em João Pessoa, com a 
presença dos secretários de 
Saúde da Paraíba, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte. 

Antes da palestra, o 
governador Ricardo Cou-
tinho concedeu entrevista, 
quando anunciou a criação 
do Programa “Alô Mãe”, que 
tem como objetivo melhorar 
o atendimento de gestantes 
na rede pública de saúde do 
Estado e, principalmente, 
dos municípios.

Esse programa, disse 
Ricardo Coutinho, vai vigo-
rar a partir de março com 
ampliação da Rede de Car-
diologia Pediátrica. Segundo 
o governador, o acompanha-
mento de profissionais de 
saúde para as mães será fei-
to por meio de uma espécie 
de call center, por até dois 
anos, começando a partir do 
pré-natal.

A iniciativa visa, segun-
do o governador, reduzir 
cada vez mais a mortalidade 
materna e infantil na Paraí-
ba. Para Ricardo Coutinho, a 
lógica é fortalecer o pré-na-
tal. Ele enfatizou ainda que 
o importante é convocar to-
dos para manter vigilância 
absoluta. “Tem muitas coisas 
a serem respondidas. Tenho 
certeza que esses três esta-
dos estão no caminho certo 
para combater esse mosqui-
to”, enfatizou.

A secretária estadual de 
Saúde, Roberta Abath, disse 
que a Paraíba vai mostrar 
que conseguiu fazer um di-
ferencial na estruturação de 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Vídeoconferência é apresentada para vários veículos de comunicação nacionais e internacionais no Palácio da Redenção com a presença do governador Ricardo Coutinho
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uma rede de cardiologia, que 
pode ser utilizada de um pon-
to de vista assistencial para 
outras especialidades.

Os secretários da Saúde 
de Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, respectivamente, 
Iran Costa e Ricardo Lacreca, 
parabenizaram o governa-
dor Ricardo Coutinho por ser 
incentivador do projeto da 
Rede de Cardiologia Pediátri-
ca da Paraíba, que eles consi-
deram pioneiro no combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e zika. 

“Parabéns ao Governo 
do Estado por este projeto, o 
que vocês estão fazendo aqui 
é algo grandioso. Espero que 
o Ministério da Saúde possa 
expandir essa ação para ou-
tros estados. No momento 
ainda temos muitos ques-
tionamentos sobre microce-

falia, por isso as pesquisas 
são tão importantes”, frisou 
o secretário de Pernambuco, 
Iran Costa.

“Esta pesquisa é essen-
cial para todo o País porque 
tenta trazer novas respostas 
e encaminhamentos para as 
perguntas sobre microcefa-
lia, assim como mostra al-
ternativas para o diagnóstico 
mais rápido. Queremos levar 
o modelo para o nosso Esta-
do também”, disse o secretá-
rio de Saúde do Rio Grande 
do Norte, Ricardo Lacreca.

O jornalista da TV Al Ja-
zeera English, Rafael Pieroni, 
disse que a Paraíba está se 
destacando mundialmen-
te por suas ações pioneiras 
na pesquisa da microcefalia. 
“Nossa equipe cobre casos de 
zika em vários pontos do Bra-
sil desde o ano passado. E a 

vinda à Paraíba foi motivada 
após o destaque de pesquisas 
locais e também devido a par-
ceria com o CDC americano. 
Viemos aqui para verificar de 
perto os desdobramentos das 
pesquisas feitas em relação à 
zika e microcefalia”, explicou.

Pesquisa
Na solenidade de ontem 

no Palácio da Redenção, a 
médica Sandra Mattos apre-
sentou a pesquisa, através de 
vídeoconferência, desenvol-
vida na Paraíba sobre micro-
cefalia, que tem repercutido 
em todo o Brasil, assim como 
em outros países. Ontem, 
cientistas da Austrália, do Ca-
nadá e também de São Paulo 
acompanharam a palestra da 
cardiologista, inclusive com 
perguntas sobre a pesquisa 
realizada na Paraíba. 

No Palácio da Reden-
ção estavam jornalistas da 
imprensa local e também de 
emissoras de TV e rádios in-
ternacionais: TV Al Jazeera 
English, o The Wall Street 
Journal, a TV Alemã ARD, a 
American National Public 
Radio e a Associated Press. A 
entrevista também foi trans-
mitida por meio de videocon-
ferência para países como 
Austrália e Canadá.  

A pesquisa realizada na 
Paraíba, por meio de par-
ceria do Governo do Estado 
com o Ministério da Saúde, 
e o Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC) dos 
Estados Unidos, foi publica-
do no dia 5 de fevereiro no 
boletim mundial da saúde e 
chama atenção da causalida-
de da microcefalia, que torna 
o estudo pioneiro e único no 

mundo, despertando o inte-
resse de países para a celeri-
dade dos resultados.

De acordo com dados da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, até o dia 23 de fevereiro 
foram notificados 790 casos 
suspeitos de microcefalia, dis-
tribuídos em 124 municípios. 
Dos casos suspeitos, foram 
confirmados 59 (7,47%). O 
maior número de notificações 
foi registrado por João Pessoa, 
com 313 casos, o que repre-
senta 39,62% do total, segui-
do de Patos (37), Sapé (22), 
Bayeux (24) e Conde (19).  Já 
os 59 casos confirmados de 
microcefalia estão distribuí-
dos em 27 municípios do Es-
tado, sendo os mais atingidos: 
João Pessoa (16), Cabedelo 
(4), Cacimba de Dentro (4), 
Campina Grande (3), Conde 
(3) e Santa Rita (3).

A rede de Cardiologia Pediá-
trica da Paraíba é uma iniciativa 
do Governo do Estado e coordena-
da pela médica cardiologista San-
dra Mattos. O projeto existe des-
de 2011 e vem trazendo grandes 
benefícios para a saúde do Estado, 
na área cardiológica, pediátrica e, 
recentemente, também no diag-
nóstico e tratamento dos casos de 
microcefalia. 

Desde que o projeto foi ini-
ciado, mais de 100 mil neonatos 
foram diagnosticados com inci-
dência de cardiopatia congênita. 
Além dos recém-nascidos, mais de 
10 mil crianças participaram do 
projeto de triagem e 480 cirur-
gias foram realizadas. De acordo 
com Sandra Mattos, o trabalho de 
triagem do projeto é o mais im-
portante, principalmente no que 
diz respeito à microcefalia, pois 
possibilita que os casos mais gra-
ves sejam diferenciados dos mais 
amenos, para que o tratamento 
tenha mais sucesso. 

Para facilitar o acesso ao ser-
viço e diminuir custos desnecessá-
rios, o projeto é realizado através 
de salas de telemedicina (salas do 
coração) e de um sistema itineran-
te de alocação de equipamentos 
portáteis, o Ecotáxi.

Desde 2012, a rede começou 
a diagnosticar e notificar casos 
de microcefalia. De acordo com 
Sandra, os casos aumentaram de 
forma significativa em 2015, prin-
cipalmente no que diz respeito 
à gravidade da doença. Por esse 
motivo, o projeto se estendeu 
e vem trabalhando com o diag-
nóstico e tratamento de casos de 
microcefalia. Esse trabalho é rea-
lizado através de uma ultrasso-
nografia que envolve o trabalho 
de três profissionais da saúde: um 
médico pediatra, um enfermeiro 
e um ultrassonografista, todos ca-
pacitados para que o diagnóstico 
seja feito com precisão e atenda 
a todos. “O resultado do exame 
pode ser normal, anormal ou in-
conclusivo, no caso do último, o 
paciente é transferido para um 
centro de referência definido 

pelo Estado”, explica a médica.
Segundo Sandra Mattos, os 

novos casos  de microcefalia, além 
de ser em maior quantidade, estão 
sendo diagnosticados como uma 
forma mais grave e geralmente 
não precisam de exames mais de-
talhados para que seja constatado 
que se trata da doença, pois atra-
vés da aparência física do bebê já 
é possível notá-la.

Esse é o caso da recém-nascida 
Vitória, que teve o atendimento 
transmitido por meio de uma ví-
deo conferência na coletiva de on-
tem. Vitória foi atendida em uma 
sala do coração, na unidade de 
Mamanguape. Além do diagnós-
tico, o tratamento e acompanha-
mento dos recém-nascidos tam-
bém são realizados nessas salas.

Além de Mamanguape, esse 
tipo de tratamento também é rea-
lizado em Sousa, Cajazeiras, Cato-
lé do rocha, Pombal, Itaporanga, 
Princesa Isabel, Monteiro, Esperan-
ça, Picuí, Guarabira, Itabaiana. De 
acordo com Sandra Mattos, só no 
município de Picuí, 41 crianças fo-
ram atendidas na semana passada.

Rede de Cardiologia Pediátrica é referência
Iluska Cavalcante
Especial para A União

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba realiza uma 
sessão especial hoje, às 9h, 
no Plenário Deputado José 
Mariz, para a entrega de 
medalhas, à médica Adriana 
Melo, a primeira profissional 
a relacionar a microcefalia ao 
zika vírus no mundo.

Os deputados aprovaram 
dois Projetos de Resolução 
que homenageiam a médi-
ca. O Projeto de Resolução 

96/2016 concede a Medalha 
“Epitácio Pessoa” à médica. A 
medalha é a mais alta comen-
da outorgada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Já o Projeto de Resolução 
94/2016 concede a Medalha 
Napoleão Laureano à médica 
Adriana Melo. As duas maté-
rias foram aprovadas por una-
nimidade e têm como autores 
o presidente Adriano Galdino 
e o deputado Ricardo Barbosa.

AL homenageia médica

Com o objetivo de fa-
zer um balanço das ações de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) participou, on-
tem, de webconferência entre 
os representantes dos órgãos 
envolvidos nas ações esta-
duais e a equipe da Sala de Si-
tuação Nacional, do Ministério 
da Saúde, em Brasília.

A reunião ocorre nas 
quintas-feiras, quando são 
repassadas recomendações e 
direcionamentos para aten-
dimento às diretrizes nacio-

nais da campanha de elimi-
nação do mosquito e estudo 
dos agravos causados por ele. 
“Além de fazermos um pano-
rama de todas as ações que 
estão sendo realizadas no Es-
tado, desenvolvemos novas 
estratégias e analisamos os 
progressos no combate ao Ae-
des”, disse a gerente executiva 
de Vigilância em Saúde da SES, 
Renata Nóbrega.

Na conferência foi des-
tacado o abastecimento das 
cidades com os insumos neces-
sários para combate ao inseto.

MS e SES fazem balanço
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Presa quadrilha especializada 
em assaltos a lojas comerciais
Os suspeitos, entre eles, 
dois adolescentes agiam 
na Grande João Pessoa

A Polícia Civil, por meio 
de um trabalho investigativo 
desenvolvido pela Delegacia 
de Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) da capital, 
prendeu três pessoas e apreen-
deu dois adolescentes. Todos 
são suspeitos de participar de 
uma associação criminosa es-
pecializada em assaltos a es-
tabelecimentos comerciais em 
municípios da Região Metro-
politana de João Pessoa. 

De acordo com o delega-
do adjunto da Roubos e Fur-
tos, Felipe Ribeiro, a Polícia 
chegou até o grupo após de-
núncias de vítimas e também 
vindas do número 197 – Dis-
que Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social (Seds). “Conseguimos 
realizar uma investigação 
reunindo provas da atuação 
desses criminosos. Entende-
mos que o bando era chefia-
do pelo Magno Dennis Henri-
que da Silva, de 20 anos. Ele 
é foragido do regime semia-
berto e tinha ligações com 
um presidiário: Erdeson Me-
deiros da Silva, de 36 anos. 

Os dois organizavam os as-
saltos e tinham adolescentes 
que o auxiliavam nos crimes, 
além de informantes, como é 
o caso do Ailton Martins de 
Souza, de 37 anos, funcioná-
rio de um frigorífico e ainda 
a Nayara Pereira de Olivei-
ra, de 19 anos, namorada de 
um presidiário, que passava 
informações sobre uma lo-
térica que seria alvo de um 
assalto. Ela morava próximo 
ao local. Na ação da DRF, os 
adolescentes foram apreen-
didos, os dois homens e a ga-
rota”, disse o delegado. 

A ação da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
aconteceu na tarde da quar-
ta-feira (23), após o grupo 
ter roubado um frigorífico no 
bairro do Geisel. Os suspeitos 
foram localizados no Centro, 
Geisel e Praia da Penha. Se-
gundo a polícia, os cinco es-
tavam planejando um roubo 
à lotérica na cidade de Santa 
Rita e a uma marmoaria no 
bairro dos Funcionários, na 
capital. Com o bando foi en-
contrada uma arma calibre 
38. Todos foram ouvidos e 
encaminhados ao Sistema 
Prisional, onde vão aguardar 
as decisões da Justiça. 

O trabalho investiga-
tivo da Polícia Civil da Pa-
raíba resultou na apreen-
são de dois adolescentes 
apontados como autores 
de um latrocínio ocorrido 
na cidade de Mamangua-
pe, Litoral Norte do Estado. 
A ação policial aconteceu 
em Campina Grande e foi 
realizada por equipes da 
Delegacia da Infância e Ju-
ventude (DIJ) da cidade e 
da 7ª Delegacia Seccional, 
com sede em Mamangua-
pe, com apoio da Delegacia 
de Homicídios de Campina 
Grande.

Segundo a Polícia, o 
crime aconteceu no dia 
13 de fevereiro deste ano, 
quando os adolescentes 
teriam assassinado o clien-
te de um estabelecimento 
comercial no Sítio Imbiri-
beira, zona rual de Maman-

guape.  A vítima, Isaías Soa-
res dos Santos, se deitou no 
chão durante a abordagem 
da dupla, mas mesmo as-
sim foi atingido com dispa-
ro de arma de fogo na nuca. 
Na fuga, uma testemunha 
perseguiu os dois adoles-
centes, que ao notarem a 
situação atiraram, ferindo 
uma segunda pessoa. 

Após as investigações, 
os adolescentes foram lo-
calizados em uma casa no 
bairro do Pedregal, em 
Campina Grande. “Eles 
vão responder pelos atos 
infracionais de latrocínio 
e tentativa de homicídio 
e depois de ouvidos serão 
encaminhados para o Cen-
tro Educacional do Adoles-
cente (CEA) em João Pes-
soa”, disse Iasley Almeida, 
delegado da 10ª Seccional, 
em Campina Grande. 

Dois adolescentes foram 
apreendidos como autores

LATROCÍNIO EM MAMANGUAPE

Segundo o delegado adjunto da Roubos e Furtos, Felipe Ribeiro (foto), os cinco presos eram chefiados por adolescentes de 20 anos

Técnicos do governo visitam área doada

Técnicos do Governo do 
Estado vinculados à Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan) e ao IPC (Institu-
to de Polícia Civil) estiveram 
em Cajazeiras, na quarta-fei-
ra (24), verificando as con-
dições da área doada pela 
Prefeitura Municipal para 

construção do IML (Institu-
to de Medicina Legal) da ci-
dade, uma obra reivindicada 
pela população cajazeirense 
e sertaneja. 

O superintendente do 
IPC, Humberto Pontes, disse 
que serão resolvidas, inicial-
mente, as questões de ordem 
burocrática, a exemplo de 
documentos da área doada 
pela Prefeitura Municipal, 
licenças e licitações, sendo 

que a construção deverá ser 
iniciada ainda este ano, com 
recursos federais e também 
do próprio Estado.

Em entrevista à impren-
sa local, o representante do 
IPC também assegurou que 
o IML de Cajazeiras será 
um dos mais modernos do 
Estado, com equipamentos 
utilizados nos grandes cen-
tros, possibilitando, inclusi-
ve, a necropsia de cadáveres 

em decomposição, serviço 
que só é feito, atualmente, 
nas cidades de João Pes-
soa e Campina Grande. Não 
será, segundo ele, só o IML, 
e sim um Núcleo com toda 
uma estrutura do IPC, com 
o funcionamento, inclusive, 
de laboratórios que identi-
ficam substâncias químicas 
apreendidas, além de outros 
serviços prestados pela Po-
lícia Científica.

CONSTRUÇÃO DO NOVO IML DE CAJAZEIRAS

PM flagra dupla de assaltantes de joalheria
A Polícia Militar pren-

deu em flagrante, ontem, no 
Centro de João Pessoa, dois 
suspeitos de assaltar um esta-
belecimento comercial. Com a 
dupla Jeferson Roberto da Sil-
va e Anderson Vareliano dos 
Santos, ambos de 18 anos, fo-
ram encontrados dois revólve-
res calibre 38 e 11 munições e 

ainda todo o produto do roubo 
que acabara de ser realizado.  

Policiais militares que fa-
ziam ronda no Centro foram 
informados por populares 
que dois suspeitos tinham 
acabado de efetuar um assal-
to a uma joalheria. Ao reali-
zar diligências, se depararam 
com os suspeitos, que tenta-

ram fugir, mas foram logo de-
tidos com a ajuda de outros 
policiais militares que passa-
vam no local.

“Eu estava de passagem 
pelo local, já voltando para mi-
nha residência, quando outros 
dois policiais nos chamaram 
pedindo apoio na perseguição 
de dois suspeitos que tinham 

acabado de assaltar uma joa-
lheria. Partimos em persegui-
ção e logo conseguimos captu-
rar os dois suspeitos”, relatou 
o soldado Oliveira, militar que 
participou da prisão.

Todo o material apreen-
dido e os detidos foram leva-
dos para a Delegacia de Rou-
bos e Furtos.

NO CENTRO DE JOÃO PESSOA

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu ontem, 
com representantes da As-
sociação dos Policiais Civis 
de Carreira da Paraíba (As-
pol-PB). Durante o encontro, 
ocorrido na Granja Santana, 
foram discutidos avanços e 
reivindicações da categoria.

Ricardo Coutinho desta-
cou as conquistas dos poli-
ciais civis da Paraíba, a exem-
plo da construção da nova 
Central de Polícia, afirmando 
que é preciso avançar ainda 
mais. “A Paraíba se orgulha 
da polícia que tem: uma po-
lícia com sensibilidade cada 
vez maior na questão da se-
gurança pública, que tem 

realizado grandes operações, 
mostrado um bom índice de 
resolutividade. Temos avan-
çado e muito para oferecer 
à categoria condições de tra-
balho cada vez melhores. É 
necessário que prossigamos 
ainda mais”, disse.

A presidente da Aspol
-PB, Suana Melo, destacou 
as conquistas da categoria. 
“Hoje, sem dúvida nenhuma, 
temos uma Polícia Civil mais 
bem equipada, com um bom 
local de trabalho, a exemplo 
da Central de Polícia, com a 
Academia de Polícia bem es-
truturada. Ações implanta-
das pelo governador Ricardo 
Coutinho que têm oxigena-

do o trabalho da Polícia Civil 
paraibana, fazendo com que 
sejamos mais eficientes na 
segurança da população”, 
ressaltou. 

“Não tenho dúvidas de 
que essas conquistas virão. A 
categoria também é sensível 
ao Governo do Estado, sa-
bemos que o momento pelo 
qual passa o País, o Estado, 
não é fácil. Mas saímos des-
sa reunião muito confiantes, 
sobretudo pelas conquistas 
já obtidas”, ressaltou Suana 
Melo. “A nova Central de 
Polícia permitiu com que fi-
cássemos ainda mais integra-
dos, algo indispensável na 
solução de crimes”, finalizou.  

Governador discute avanços com representantes da Polícia Civil
CONQUISTAS E REIVINDICAÇÕES

Ricardo Coutinho, ontem, durante encontro com os delegados na Granja Santana

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com
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Usuários reclamam da falta de 
abrigos nas paradas de ônibus 
“Quando chove ficamos 
expostos à chuva,  quando 
não, ao sol”, diz aposentado 

A Legião da Boa Vonta-
de (LBV) entregará hoje os 
kits de material pedagógico 
e uniformes da campanha 
“Criança Nota 10 — Prote-
ger a infância é acreditar no 
futuro!” a crianças e adoles-
centes de João Pessoa. A so-
lenidade ocorrerá às 10h, no 
Centro Comunitário de Assis-
tência Social da Instituição.

Em todo o Brasil, a ação 
beneficiará 15 mil estudan-
tes, entre os quais se en-
contram participantes dos 
programas promovidos nos 
Centros Comunitários da 
LBV, alunos das escolas da 
Instituição e atendidos por 
organizações parceiras. Os 

kits, compostos de acordo 
com a faixa etária, têm es-
tojo, lápis preto e de cor, 
canetas, borrachas, tesoura, 
tubos de cola, cadernos, mo-
chila, entre outros itens.

Neste ano, a campanha 
tem como slogan “O es-
porte inspira a vitória, e a 
educação ensina a vencer” 
e complementa o traba-
lho realizado pela LBV com 
crianças e adolescentes, por 
meio de atividades espor-
tivas, culturais, artísticas e 
educativas, além do ofere-
cimento de alimentação ba-
lanceada e de acompanha-
mento de profissionais de 
diversas áreas. Assim, eles 

desenvolvem suas poten-
cialidades em local seguro 
e saudável, longe dos inú-
meros perigos das ruas, do 
isolamento e protegidos de 
toda forma de exploração. 
A Legião da Boa Vontade 
acredita que, juntos, espor-
te e educação transformam 
vidas e ajudam a construir 
uma sociedade justa, solidá-
ria e, portanto, melhor.

O Centro Comunitá-
rio de Assistência Social 
da Legião da Boa Vontade 
em João Pessoa está locali-
zado na Rua Das Trinchei-
ras, 703, Jaguaribe. Infor-
mações: (83) 3198-1500 e 
www.lbv.org/nota10.

LBV entrega hoje kits pedagógicos da campanha Criança Nota 10
 EM JOÃO PESSOA

Kits (foto) como estes serão disponibilizados aos estudantes às 10h desta sexta-feira
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O período de chuva 
tem complicado ainda mais 
a vida da população que 
depende do transporte pú-
blico em João Pessoa. Além 
de calçadas esburacadas, o 
pedestre reclama da falta 
de abrigo e bancos em vá-
rias paradas da capital, e, 
por conta disso, é obrigado 
a enfrentar o forte sol e a 
chuva. Conforme a Supe-
rintendência de Mobilida-
de Urbana (Semob), exis-
tem mais de 1.800 paradas 
de ônibus, porém, o grande 
problema é que elas não fo-
ram projetadas adequada-
mente e isso vem causando 
transtornos também aos 
motoristas.

Um exemplo dessa fal-
ta de projeto tem causado 
transtornos aos motoristas 
no cruzamento da Avenida 
Vasco da Gama com a Os-
valdo Pessoa, no bairro de 
Jaguaribe. O comerciante 
Antônio Barbosa, proprie-
tário de um estabelecimen-
to no trecho, conta que já 
presenciou vários aciden-
tes por conta da parada de 

ônibus mal instalada. “Eu 
sou comerciante ambulante 
nessa área há vários anos e 
já presenciei acidentes por-
que o ônibus quando está 
na parada cobre totalmente 
a visão do motorista que vai 
cortar a avenida”.

"Quando chove fica-
mos expostos à chuva, e 
quando não, ao sol”, de-
sabafa o aposentado João 
Trindade, que reside no 
bairro de Cruz das Armas 
há mais de dez anos e de-
pende do transporte públi-
co. Ele é um dos passagei-
ros que aguardam o ônibus 
em um ponto na avenida 
principal do bairro, que 
não possui cobertura e 
muito menos bancos. “To-
dos os dias eu tenho que 
ficar aqui, porque esse é o 
ponto de ônibus mais pró-
ximo da minha residência. 
Eu faço um apelo às auto-
ridades, porque a situação 
está horrível”, desabafou o 
aposentado.

Na calçada em frente 
ao Hospital Napoleão Lau-
reano, no bairro de Jagua-
ribe, o problema se repete. 
O ponto de ônibus existen-
te no local não dispõe de 
bancos e cobertura. Por 
isso, pacientes que depen-
dem do transporte para 
fazer tratamento no hos-
pital, além da falta de abri-

go, ainda necessitam pular 
poça de lama acumulada no 
meio-fio. O paciente Carlos 
Dias, do município de Ingá, 
conta que em algumas si-
tuações enquanto aguarda 
o transporte, quando cho-
ve, todos que estão no local 
saem correndo para não 
se molhar. "Além da saúde 
debilitada, nós temos que 
correr para não se molhar, 
porque não existem cober-
tura e bancos”.

Muito embora o Merca-
do Central disponha de vá-
rias paradas com cobertura 
e bancos, os usuários recla-
mam porque o espaço é pe-
queno e quando chove não 
tem condições de abrigar 
todos os pedestres. Dona 
Ivonete da Silva Reis, uma 
dona de casa com 68 anos 
de idade, conta que no pe-
ríodo das chuvas a disputa 
por um lugar fica acirrada e 
praticamente impossível de 
sentar. “Eu moro no Bairro 
das Indústrias e dependo 
do transporte, porém a luta 
é grande e eu vivo toda ma-
chucada, porque além do 
aperto dentro dos ônibus, 
quando nós estamos na pa-
rada temos que disputar 
o abrigo e o banco, porque 
eles são poucos e insufi-
cientes para a quantidade 
de usuários do transporte 
público”, contou.

Cem delegados, sendo 60 
representantes da sociedade 
civil organizada e 40 do poder 
público, participarão da 4ª 
Conferência Estadual de Di-
reitos Humanos, que será rea-
lizada na segunda-feira (29) e 
terça-feira (1º) no Hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa. Se-
rão disponibilizadas 25 vagas 
para pessoas interessadas em 
assistir aos debates.

Uma palestra sobre o 
tema “Direitos Humanos 
para Todos e Todas: Demo-
cracia, Justiça e Igualdade”, 
da secretária Cida Ramos 
(Sedh) e do procurador do 
trabalho, Eduardo Varandas, 
abrirá o evento. “Realizare-
mos a Conferência em uma 
conjuntura nacional em que 
foi declarada guerra aos di-

reitos humanos. Então temos 
que lutar, todos juntos, pe-
las conquistas adquiridas ao 
longo desses anos”, destacou 
a secretária Cida Ramos.

Serão três eixos de tra-
balho: afirmação e fortale-
cimento da democracia; ga-
rantia e universalização de 
direitos; promoção e consoli-
dação da igualdade.

“A conferência é pautada 
em direitos humanos para to-
dos, um espaço onde a socie-
dade civil representada pelas 
entidades de promoção de di-
reitos humanos da Paraíba e o 
poder público irão pensar as 
políticas de promoção da dig-
nidade humana”,  explicou o 
conselheiro e coordenador do 
movimento do Espírito Lilás, 
Renan Palmeira.

JP sedia Conferência de Direitos Humanos 
DEMOCRACIA, JUSTIÇA E IGUALDADE

Trazendo o tema “Protagonismo 
e empoderamento da pessoa idosa 
por um Brasil de todas as idades”, a 
4º Conferência Estadual dos Direitos 
da Pessoa Idosa acontece nas pró-
ximas quarta (2) e quinta-feira (3), 
no auditório Paulo Pontes, no Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. O evento é realizado 
pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), e pelo 
Conselho Estadual de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa. 

A palestra de abertura, com 
o tema do evento, será feita pela 
secretária da Sedh, Cida Ramos. A 

Conferência está dividida nos se-
guintes eixos temáticos: gestão 
(programas, projetos e ações), fi-
nanciamento, participação e siste-
ma de garantia de direitos. Ao final, 
será feita a apresentação e aprova-
ção das propostas e plenárias, e ha-
verá a eleição dos delegados para a 
Conferência Nacional. 

O evento conta ainda com a 
parceria das Secretarias de Estado 
da Saúde e da Educação, Paraíba 
Previdência (PBPrev), Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), Servi-
ço Social do Comércio (Sesc/PB) e 
Centro Universitário de João Pes-
soa (Unipê).

Sedh e Conselho debatem pessoa idosa

Parada sem abrigo expõe os passageiros as intempéries dos dias 

FOTO: Edson Matos

A data limite para 
o pagamento do Im-
posto sobre Proprie-
dade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) para 
veículos com placas ter-
minadas em 3 e 4 é a 
próxima segunda-feira 
(29). Os proprietários 
têm duas opções para 
pagar o tributo: com 
desconto de 10% em 
cota única ou parcela-
mento em três vezes, 
mas sem a redução. 
O pagamento da pri-
meira parcela também 
precisa ser efetuado 
até o dia 29 deste mês. 

Ao perder o pra-
zo, além de não se 
beneficiar com o des-
conto, o proprietário 
terá que arcar com os 
valores acrescidos em 
1% sobre o valor do 
IPVA, mais 0,33% de 
juros de mora ao dia, 
com limite de até 20%.

Para os proprietá-
rios que não recebe-
ram o boleto em suas 
residências, é possível 
solicitar a impressão 
em qualquer posto de 
atendimento do De-
tran-PB ou imprimi-lo 
no site do órgão. Basta 
informar os números 
completos da placa do 
veículo e do Renavam 
no link  http://www.
detran.pb.gov.br/in-
dex.php/ipva.html.

Isenção 
A legislação asse-

gura isenção do im-
posto para proprietá-
rios de veículos com 
16 anos completos do 
ano de fabricação. Os 
veículos fabricação 
abaixo de 2000 ficarão 
isentos de pagar IPVA, 
mas não as demais ta-
xas,  como DPVAT, li-
cenciamento e preven-
ção contra incêndio.

Pagamento de 
placas 3 e 4 
termina nesta 
segunda-feira 

IPVA
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Polícia prende empresário por 
fraudes no comércio de veículos
Grupo ligado ao acusado 
já teria desviado mais de 
R$ 400 mil com a negociação

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa, pren-
deu, na manhã de ontem, o 
empresário Eduardo Antonio 
Carneiro da Cunha, de 35 anos, 
suspeito de cometer várias 
fraudes relacionadas à nego-
ciação de veículos, na capital 
paraibana. As investigações 
em tramitação na Delegacia de 
Defraudações e Falsificações 
demonstraram que o suspeito 
vem atuando há pelo menos 
um ano em João Pessoa, frau-
dando documentos públicos 
(certidões de cartórios, pro-
curações públicas, RGS, CNH) 
e negociando veículos com os 
documentos falsos obtidos. 
As informações apuradas in-
dicam, ainda, que o suspeito 
agia com a colaboração de 
outras pessoas, e que este 
grupo já teria desviado mais 
de R$ 400 mil com a negocia-
ção de veículos.

Eduardo Cunha é pro-
prietário de uma oficina de 
pintura de veículos, situada 
na Av. Pedro II, localizada no 
bairro da Torre. A equipe da 
DDF apreendeu no estabe-
lecimento documentos que 
comprovaram as fraudes in-
vestigadas, além de compro-
var a prática de outras condu-
tas criminosas, como fraudes 
em locação de veículos.

De acordo com delegado 
Lucas Sá, o suspeito foi abor-
dado em seu estabelecimento, 
mas, no momento em que sou-
be que seria preso, evadiu-se 
do local e empreendeu fuga, 
dirigindo em alta velocidade. 
Após intensa perseguição, por 
aproximadamente 20 minu-
tos, a equipe da DDF conse-
guiu parar o veículo e prender 
o suspeito Eduardo Cunha, no 
conhecido Retão do bairro de 
Manaíra, próximo ao shopping.

Além da prisão preven-
tiva, o suspeito foi preso em 
flagrante pelo crime de re-
sistência, e, após a realização 
dos exames periciais, ele foi 
encaminhado diretamente 
ao Presídio do Róger, onde 

permanecerá à disposição da 
Justiça paraibana. “As inves-
tigações policiais continuam, 
com o objetivo de identificar 
outros suspeitos e esclarecer 
toda a conduta criminosa, 
para que todos os responsá-
veis sejam responsabilizados 
pelos crimes praticados”, ex-
plicou o delegado Lucas Sá. 

Cautela
O delegado orienta que 

a população analise com cau-
tela a documentação dos veí-
culos negociados e sempre 
formalize qualquer tipo de 
contratação através do devi-
do contrato (locação, compra 
e venda etc.). Quaisquer víti-
mas que reconhecerem o sus-
peito Eduardo Cunha podem 
comparecer à delegacia, que 
funciona de segunda à sexta, 
no prédio da Central de Polí-
cia Civil, localizada no bairro 
do Geisel, para que os fatos 
sejam devidamente apura-
dos. Quaisquer denúncias po-
dem ser encaminhadas à DDF 
pelo tel. 3218 - 5333 ou pelo 
Disque Denúncia da Polícia 
Civil – 197 (sigilo garantido).

Representantes das 14 Gerências 
Regionais de Educação (GRE) da Se-
cretaria de Estado da Educação (SEE) 
começaram ontem a participar de 
uma capacitação oferecida pela Goo-
gle For Education, na Paraíba. Eles 
serão agentes multiplicadores nas es-
colas do Estado, que passam a usar, 
cada vez mais, a tecnologia em sala 
de aula. O evento segue até a próxi-
ma quarta-feira (2), na Escola Esta-
dual Hortênsio Ribeiro - Premem, em 
Campina Grande.

Para a secretária executiva de ges-
tão pedagógica, Roziane Marinho, que 
participou da abertura da capacitação, 
essa parceria com a Google For Educa-
tion abre inúmeras possibilidades de 
trabalhar a tecnologia com os alunos, 
que formam uma geração avançada 
em relação às novas linguagens da co-
municação. “Hoje já não dá pra pensar 
a escola sem o uso da tecnologia. Nos-
sos alunos são muito ativos e velozes 
na busca pelo conhecimento e a tecno-
logia ajuda o professor a acompanhar 
esse ritmo”, disse a secretária.

Segundo ela, os desafios existem, 
principalmente porque alguns profes-
sores ainda não dominam as ferramen-
tas tecnológicas que são comuns aos 
alunos. Mas as capacitações são realiza-
das para reverter esse quadro. “Espera-

mos que nossos professores dominem 
os aplicativos apresentados pela Goo-
gle e, assim, incrementem a metodolo-
gia em sala”, complementou.

O representante da Google For 
Education na capacitação, Cláudio de 
Castro, disse que projetos de tecnologia 
educacional começam a dar certo quan-
do os professores e gestores se mostram 
motivados, a exemplo dos profissionais 
da Paraíba. “A educação pública da Pa-
raíba tem colaborado muito para que o 
trabalho da Google atinja os seus obje-
tivos sobre as futuras gerações. O bom 
rendimento dos professores e gestores 
já teve reconhecimento até dos direto-
res internacionais da Google”, disse.

Uma das integrantes da capacita-
ção foi a coordenadora do núcleo de 
apoio pedagógico da 12ª GRE, em Ita-
baiana, Andréa Walesca Gadelha, que 
contou da experiência de ter partici-
pado da capacitação. “Hoje, o profes-
sor precisa ser inovador com os estu-
dantes e a tecnologia em sala de aula 
se torna fundamental”, falou. “Vamos 
levar o conhecimento fornecido pela 
Google à nossa regional e expandir, 
ainda mais, esse conceito moderno co-
nectado à nova linguagem do aluno. 
Temos tempo suficiente para colocar 
em prática ótimos projetos com apro-
veitamento nesse sentido”, finalizou.

Representantes participam 
de capacitação da Google

Regionais de educação 

FoTo: Secom-PB

Google For Education forma agentes multiplicadores para uso da tecnologia em sala de aula

A Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon
-PB) se reuniu com entidades 
representativas dos estudantes 
secundaristas da Paraíba, on-
tem, para firmar um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
que baseou as condições e cri-
térios para a confecção e emis-
são da Carteira de Identificação 
Estudantil (CIE) 2016.

As entidades habilitadas 
foram a União Paraibana dos 
Estudantes Sucundaristas 
(Upes), União dos Estudan-
tes da Paraíba (UEP) e União 
dos Estudantes Secundaristas 
da Paraíba (Uesp). No entan-
to, a Associação dos Estudan-
tes Sucundaristas da Paraíba 
(Aesp) foi ainda certificada 
que deverá entregar no pra-
zo máximo, de até dez dias, as 
documentações restantes para 
liberação de habilitação.

Os estudantes que neces-
sitem emitir as carteiras deve-
rão procurar as entidades se-
cundaristas cadastradas junto 
ao TAC, pois as demais não te-
rão nenhum direito legal para 
realizar o serviço. “A atitude da 
emissão clandestina também 
pode acarretar sérios prejuí-
zos para o aluno que depende 
do transporte público e da au-
torização para meia-entrada 
em estabelecimentos. Com 
essa parceria, os estudantes 
poderão utilizar o documento 
com valor de meia-entrada em 
todo território paraibano. Já na 
próxima segunda-feira (29), às 
13h30, na sede do Procon, fare-
mos um TAC com as entidades 
universitárias”, adiantou a su-
perintendente do Procon-PB, 
Késsia Bezerra Cavalcanti.

Ela disse ainda que o pro-
cesso de TAC seguiu os trâmites 

legais e foi construído de forma 
coerente entre os participantes 
presentes. “Observamos todos 
os critérios que a lei estabelece. 
Desde o início do processo de 
divulgação do edital, agimos 
com transparência afim de 
que o TAC fosse ajustado sem 
qualquer tipo de entrave. Bus-
camos ainda a harmonização 
nas relações de consumo com 
o objetivo de proteger aquele 
mais vulnerável que é o con-
sumidor e estudante paraiba-
no”, finalizou.

A Carteira de Identifica-
ção Estudantil (CIE) que for 
solicitada através do formulá-
rio tradicional ou via internet 
custará até R$ 20,00 e, na mo-
dalidade opcional, com emis-
são imediata, terá o valor de 
R$ 23,00. Por sua vez, as enti-
dades deverão seguir o padrão 
nacional na confecção.

Procon-PB firma TAC com 
as entidades secundaristas

emissão de caRTeiRas de esTudanTes 2016

O PMDB levou ao ar on-
tem seu programa partidário 
em cadeia nacional de rádio e 
televisão com críticas à con-
dução do país durante a crise 
e anúncio do chamado Plano 
Temer 2, com propostas do 
vice-presidente da Repúbli-
ca e presidente da legenda 
Michel Temer para manter e 
ampliar conquistas sociais. 
Com dez minutos de duração, 
o programa foi exibido na TV 
aberta às 20h30.

O conjunto de propostas 
do novo plano dará conti-
nuidade às ideias apresenta-
das por Temer no documen-
to batizado de Plano Temer 
– Uma Ponte para o Futuro, 
lançado no ano passado com 
críticas a “excessos econô-

micos e aumento de impos-
tos” pelo governo. 

No programa, Temer diz 
que “estamos vivendo dias di-
fíceis, principalmente em fun-
ção dos nossos próprios erros”. 
Segundo o vice-presidente, o 
sentimento de desconfiança, 
abatimento e pessimismo das 
pessoas é natural, mas não aju-
da o Brasil a sair da crise. 

Ao defender o diálogo, Mi-
chel Temer fez um apelo à união 
nacional para ajudar o Brasil a 
enfrentar a crise. Segundo o vi-
ce-presidente, o País precisa de 
pacificação e consenso. “Tenho 
plena convicção de que é possí-
vel recobrar o ânimo, resgatar 
a confiança e reabrir as portas 
para o crescimento. Cada um 
no seu lugar, mas todos juntos 
temos que fazer um gesto, dar 
o passo que falta na direção do 
entendimento”, disse.

PMDB pede unidade 
e tem Plano Temer 2

paRa saiR da cRise

A classificação dos candi-
datos às vagas de Residência 
Médica em Ginecologia e Obs-
tetrícia, de acordo com as no-
tas obtidas nas provas aplica-
das no último sábado (20), foi 
divulgada ontem pelo Centro 
Formador de Recursos Huma-
nos da Paraíba (Cefor/Rh) da 
Secretaria de Estado da Saúde.

A Residência Médica ofe-
rece quatro vagas e o curso 
terá duração de três anos. As 
aulas começam na terça-feira 
(1º de março), às 8h. A reu-
nião será realizada no auditó-
rio do Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, para todos os progra-
mas de residência médica e 
o candidato que não se apre-
sentar será considerado desis-
tente, eliminado do processo 
seletivo e automaticamente 
substituído pelo candidato 

classificado subsequente e as-
sim sucessivamente.

Serão admitidos os can-
didatos classificados de acor-
do com o número de vagas 
oferecidas por programa, os 
quais deverão assinar o con-
trato padrão de matrícula, a 
partir de hoje até a segunda-
feira (29), no horário das 8h 
às 12h, na Secretaria Escolar 
do Cefor-RH (no Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira, 
localizado à Av. D. Pedro II, 
1826 - Torre João Pessoa – PB, 
CEP: 58040-440, Telefone: 
(083) 3214-1732).

Os alunos devem apre-
sentar cópias dos documentos 
pessoais (Carteira de Identi-
dade, Título de Eleitor, CPF, 
comprovante inscrição no Pis/
Pasep, Carteira de Vacinação 
e comprovante da conta ban-
cária do Banco do Brasil).

Sai resultado da seleção 
de Residência Médica

ginecologia e obsTeTRícia

O quinto espaço 
do Projeto Ecoproduti-
vo na Paraíba teve sua 
legitimação na Comu-
nidade Quilombolas 
Bonfim, no município 
de Areia, beneficiando 
28 famílias com ações 
que contribuirão para 
a melhoria da quali-
dade de vida, numa 
iniciativa do Governo 
do Estado, por meio 
da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater, 
vinculada à Secretaria 
de Estado do Desen-
volvimento da Agrope-
cuária e da Pesca (Se-
dap). O Plano de Ação 
definido pela própria 
comunidade contém 

nove itens e os primei-
ros benefícios foram 
anunciados na ocasião 
pelo presidente da GU, 
Nivaldo Magalhães.

As propostas ha-
viam sido definidas dias 
antes pelas famílias, 
que elaboraram com a 
participação da equipe 
técnica da Gestão Uni-
ficada. Estas decidiram 
que desejavam em sua 
comunidade, a amplia-
ção da rede elétrica, a 
recuperação e reforma 
do casarão e o enge-
nho para utilização em 
atividades turísticas. 
Como também o plan-
tio de mudas frutíferas 
e florestais.

Projeto Ecoprodutivo 
é legitimado em Areia

Quilombolas bonFim

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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Toffoli redistribui para ministra do 
TSE 4º pedido para cassar Dilma

O ministro Dias Toffoli, 
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), deter-
minou ontem  que um pro-
cesso que tramita na corte 
Eleitoral contra a presidente 
Dilma Rousseff e o vice-pre-
sidente Michel Temer seja 
redistribuído para a minis-
tra Maria Thereza de Assis, 
que é a atual corregedora-
geral eleitoral. Até agora, a 
representação, ajuizada pela 
coligação Muda Brasil e pelo  
PSDB, tinha como relator o 
ministro Luiz Fux.

Segundo a decisão de 
Toffoli, o ministro Fux “rela-
tou a existência de identida-
de entre os fatos discutidos” 
na representação e também 
em outros dois processos 
que já estão com a ministra. 
com a redistribuição, Maria 
Thereza passa a ser relato-
ra de quatro processos que 
estão no TSE contra a presi-
dente e o vice. Ela já tem a re-
latoria também de uma Ação 
de Impugnação de Manda-
to Eletivo (AIME) e de duas 
ações de Investigação Judi-
cial Eleitoral (AIJE).

Em sua decisão, o minis-
tro relata que Fux apontou 

três fatos presentes no pro-
cesso que estava sob sua re-
latoria que coincidem com as 
duas ações que estão com a 
ministra. “Segundo informa-
do pelo e. Min. Luiz Fux, os 
três fatos narrados na inicial 
desta Representação – reali-
zação de gastos de campanha 
acima do limite informado à 
Justiça Eleitoral, financia-
mento eleitoral por meio de 
doações provenientes de em-
preiteiras contratadas pela 
Petrobras como parte da dis-
tribuição de propinas e falta 
de comprovação de parcela 
significativa das despesas 
de campanha - estão abran-
gidos na AIME e as duas 
primeiras condutas também 
constituem objeto da AIJE”, 
diz a decisão de Toffoli.

Para o presidente, ao 
reunir os processos, seriam 
evitadas possíveis decisões 
conflitantes.

“Os processos que tra-
mitam perante este tribunal, 
nos quais se pretende a des-
constituição dos mandatos 
da Presidente e do Vice-Pre-
sidente da República eleitos 
em 2014 possuem fatos co-
muns e devem ser reunidos 
em prol da racionalidade e 
eficiência processual, bem 
como da segurança jurídica, 
uma vez que tal providência 
tem o condão de evitar pos-
síveis decisões conflitantes”, 
diz a decisão de Toffoli.

A corregedora Maria 
Thereza de Assiss será
a relatora do processo

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

No novo pedido de aber-
tura de inquérito encami-
nhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), a Procurado-
ria-Geral da República quer 
investigar uma movimenta-
ção financeira de R$ 5,7 mi-
lhões ligada ao presidente 
do Senado, Renan calheiros 
(PMDB-AL), supostamente 
incompatível com a renda do 
parlamentar.

A solicitação de uma 
nova investigação, desta vez 
sobre a prática dos crimes 
de peculato e lavagem de di-
nheiro, foi encaminhada à 
corte na última sexta-feira, 
19. A movimentação finan-
ceira foi identificada no curso 
da investigação sobre supos-
to recebimento de propina 

pelo parlamentar para pagar 
despesas pessoais, especi-
ficamente a pensão de uma 
filha tida em relacionamento 
extraconjugal com a jornalis-
ta Monica Veloso.

O caso relacionado à pen-
são, em trâmite no STF desde 
2007, já foi motivo de ofereci-
mento de denúncia pela PGR 
ao Tribunal. A PGR acusa Re-
nan de suposto recebimento 
de dinheiro da construtora 
Mendes Júnior para apresen-
tar emendas que beneficia-
riam a empreiteira. Em troca, 
o senador teria as despesas 
pessoais pagas pela empresa.

Renan apresentou re-
cibos de venda de gado em 
Alagoas ao conselho de Ética 
do Senado, na ocasião, para 
comprovar um ganho de R$ 
1,9 milhão. A suspeita de 

investigadores é de que as 
notas sejam frias. Ele foi acu-
sado por uso de documento 
falso, falsificação de docu-
mentos e peculato referente 
ao escândalo.

O novo pedido de abertu-
ra de inquérito foi encaminha-
do inicialmente ao ministro 
Edson Fachin, relator da de-
núncia contra Renan na corte. 
Investigadores entendem que 
os dois casos são desdobra-
mentos de uma mesma situa-
ção, apesar de relacionados a 
fatos diferentes.

O ministro, no entanto, 
encaminhou o caso à presi-
dência do Tribunal para re-
distribuição, que ficará a car-
go do ministro Dias Toffoli. O 
pedido de abertura de inqué-
rito tramita em segredo de 
Justiça na corte. A denúncia 

oferecida pela PGR em 2013 
havia sido pautada, no início 
do mês, para julgamento pelo 
plenário do STF.

Na última sexta-feira, no 
entanto, Fachin retirou o caso 
de pauta após apresentação 
de uma manifestação pela 
defesa do peemedebista ale-
gando uma falha processual. 
Ainda não há data prevista 
para o julgamento do caso 
pelo plenário, ocasião em que 
os ministros terão que deci-
dir se Renan calheiros deve 
se tornar réu em ação penal 
no Tribunal. 

Renan também é inves-
tigado no Supremo em mais 
seis inquéritos no âmbito da 
Lava Jato por suposto rece-
bimento ilegal de recursos 
oriundos de contratos com a 
Petrobras.

A entrada nos cofres 
federais de parte dos recur-
sos obtidos com a renovação 
das concessões de usinas 
hidrelétricas fez o Governo 
central – Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
central – obter o primeiro 
superávit primário em nove 
meses. Em janeiro, o Go-
verno central economizou 
R$ 14,835 bilhões, o quarto 
melhor esforço fiscal regis-
trado para o mês.

Os números foram di-
vulgados ontem pelo Tesou-
ro Nacional. No acumulado 
de 12 meses terminados em 
janeiro, no entanto, o Gover-
no Central acumula déficit 
primário de R$ 110,570 bi-
lhões, o pior resultado para 
o período desde o início da 
série histórica, em 1997.

O superávit primário é 
a economia de recursos para 
pagar os juros da dívida pú-
blica. No médio prazo, o es-
forço fiscal ajuda a controlar 
a dívida pública e a manter 
a capacidade de o Governo 
Federal honrar seus compro-
missos.

O grande fator que ga-
rantiu o esforço fiscal em 
janeiro foi o pagamento da 
parcela de R$ 11 bilhões do 
leilão de concessões de usi-
nas hidrelétricas realizado 
em novembro último. Ori-
ginalmente, esses recursos 
estavam previstos para en-
trar no caixa do governo em 
2015, mas atrasos na aprova-
ção do leilão pelo congresso 

Nacional da medida provisó-
ria que garantia a compen-
sação das usinas fizeram o 
pagamento ocorrer somente 
este ano.

Compensação
Os recursos das hidrelé-

tricas compensaram a queda 
real (descontada a inflação) 
de 4,8% da receita dos im-
postos e das contribuições 
administradas pela Receita 
Federal. Ao todo, as receitas 
líquidas do governo cresce-
ram 6,3% acima da inflação 
oficial pelo Índice Nacional 
de Preços ao consumidor 
Amplo (IPcA) em janeiro de 
2016 em relação a janeiro 
de 2015. As despesas au-
mentaram 3,8% na mesma 
comparação.

O crescimento das des-
pesas foi puxado por gastos 
obrigatórios, como abono 
e seguro desemprego (alta 
de 27% acima da inflação) 
e acréscimo de despesas 
com subsídios, subvenções 
e Proagro, que saltaram R$ 
10,8 bilhões por causa de 
uma mudança na forma de 
contabilizar esses gastos. As 
despesas com pessoal caíram 
3,3%, descontada a inflação.

Os gastos de custeio – 
com a manutenção da máquina 
pública – somaram R$ 29,643 
bilhões em janeiro, com que-
da de 18,7% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
descontado o IPcA. Os inves-
timentos –  obras e compra 
de equipamentos – totaliza-
ram R$ 5,487 bilhões e des-
pencaram 35,5% na mesma 
comparação.

Leilões de hidrelétricas
garantem R$ 14,8 bi

PGR quer apurar movimentação de 
R$ 5,7 milhões por Renan Calheiros

Projeto anticorrupção ganha apoio

ABERTURA DE INQUÉRITO

MAIS DE 1,5 MILHÃO DE ASSINATURAS

Wellton Máximo
Da Agência Brasil 

Daniel Mello
Da Agência Brasil 

Da Agência Estado

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF novo pedido de abertura de inquérito para investigar o senador Renan Calheiros

O Ministério Público 
Federal (MPF) anunciou on-
tem a coleta de mais de 1,5 
milhão de assinaturas para 
o projeto lei de combate à 
corrupção, denominado Dez 
Medidas contra a corrupção. 
A inciativa é baseada em dez 
pontos de alteração da legis-
lação atual, entre eles o au-
mento de penas para crimes 
relacionados com a corrup-
ção e a criminalização das 
doações não declaradas em 
campanhas eleitorais. A pro-
posta deverá ser enviada ao 
congresso Nacional em mea-
dos de abril.

“A ideia é apresentar 
esse conjunto de assinaturas 
ao congresso com o pleito de 
instalação de uma comissão 

para apreciação das propos-
tas. Sabemos que já existem 
vários projetos de lei com 
escopos similares ou até 
mesmo com o mesmo teor. 
Portanto, nossa expectativa 
é de que tudo seja aglutina-
do de forma que a câmara e 
o Senado possam se debru-
çar sobre eles”, informou o 
subprocurador-geral da Re-
pública, Nicolau Dino.

De acordo com o pro-
curador Deltan Dallagnol, 
que integra a força-tarefa 
que atua na Operação Lava 
Jato, a proposta foi endos-
sada por 880 entidades que 
se empenharam na coleta de 
assinaturas.

“O que vemos hoje é um 
movimento da sociedade, de 
baixo para cima, por mudan-
ças que ansiamos desde que 
o Brasil é Brasil”, afirmou 

Dallagnol, durante cerimô-
nia de comemoração do su-
cesso da campanha de apoio 
ao projeto.

As entidades que con-
seguiram maior número 
de adesões foram homena-
geadas pelos procuradores. 
Entre elas, a loja maçônica 
Grande Oriente de São Paulo, 
o conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de São 
Paulo e os movimentos Polí-
tica Viva e Vem pra Rua.

Apesar da inciativa ter 
recebido apoio de grupos 
favoráveis ao impeachment 
da presidente Dilma Rou-
sseff, Dallagnol negou que 
a campanha tenha ligação 
partidária. Segundo ele, a 
corrupção é um problema 
entranhado no sistema polí-
tico brasileiro.

“A corrupção não é um 

problema do partido A ou B, 
do governo A ou B. A corrup-
ção é um problema endêmi-
co, estrutural e sistêmico que 
vem de séculos”, ressaltou.

Outros pontos previstos 
no projeto são tornar crime 
o enriquecimento ilícito de 
agentes públicos, quando o 
patrimônio for incompatível 
com a renda, ainda que não 
seja possível provar a origem 
dos recursos, a prisão pre-
ventiva para evitar que sus-
peitos de corrupção ocultem 
ou dissipem o dinheiro ganho 
com o crime, além do confis-
co do patrimônio do conde-
nado por corrupção, sem dis-
tinção direta entre os ganhos 
extraídos exclusivamente do 
crime e os lucros posterio-
res. A proposta é explicada 
em detalhes na página criada 
para a campanha.



NACIONAL

Plano deve cobrir teste-rápido para 
diagnóstico da dengue e chikungunya

Há cerca de um mês, a ar-
quiteta Débora Félix, 33 anos, 
estava em Goiânia, a passeio, 
quando o filho Gabriel, de 1 
ano, apresentou febre alta e 
dores no corpo. A família, que 
mora em Brasília, decidiu le-
var a criança ao hospital. No 
pronto-socorro da capital 
goiana, a pediatra solicitou o 
teste-rápido para dengue. A 
surpresa veio quando o pe-
dido foi levado ao laboratório 
mais próximo: uma conta no 
valor de R$ 250.

“Fui informada de que 
meu plano não cobria o exa-
me. Como a gente tinha que 
fazer de qualquer jeito, aca-
bamos pagando. Pagamos 
o valor à vista, passando o 
cartão de débito. Meu filho 
estava bem ruim. Nem pensei 
em ligar pra questionar nada. 
Só queria fazer logo o teste 
e descobrir o que ele tinha”, 
contou. Já em Brasília e com o 
resultado negativo em mãos, 
Débora descobriu que o filho 
teve rubéola e que o plano 
deveria sim ter coberto o tes-
te-rápido. “Numa próxima vez, 
reclamo e não pago.”

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
reforçou que a cobertura do 
teste-rápido para dengue é 
obrigatória, assim como a do 
teste-rápido para chikungunya. 
Desde o ano 2000, os planos de 
saúde são obrigados a cobrir 
também a sorologia para den-
gue (pesquisa de anticorpos) e 
exames complementares que 

Desde 2000 é obrigatória 
a cobertura da sorologia e 
exames complementares
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Geral

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforçou que a cobertura do teste-rápido para dengue é obrigatória, assim como a do teste-rápido para chikungunya

auxiliam o diagnóstico, como 
hemograma, contagem de pla-
quetas, dosagem de albumina 
sérica e transaminases. “Caso o 
consumidor tenha dúvidas so-
bre a cobertura do seu plano ou 
tenha algum procedimento do 
rol negado, deve entrar em con-
tato com os canais de atendi-
mento: Disque ANS (0800 701 
9656); portal da ANS (www.
ans.gov.br); ou pessoalmente, 
em um dos 12 núcleos existen-
tes no País. Se a operadora per-

sistir, está sujeita a multa de 
R$ 80 mil”, informa a agência 
reguladora, por meio de nota.

Em entrevista à Agência 
Brasil, a coordenadora insti-
tucional da Associação Bra-
sileira de Defesa do Consu-
midor (Proteste), Maria Inês 
Dolci, explicou que cobranças 
indevidas como a que foi fei-
ta à arquiteta não são raras 
no País, mas que o benefi-
ciário precisa fazer valer seu 
direito. “O teste-rápido para 

dengue é de cobertura obri-
gatória. Demorou dois anos 
para que ele fosse incorpora-
do, e as empresas que estão 
negando cobertura precisam 
ser denunciadas.”

A orientação é que o con-
sumidor denuncie e, preferen-
cialmente, evite pagar o valor 
que está sendo cobrado. Quem 
passar por esse tipo de situa-
ção pode acessar o site da Pro-
teste (www.proteste.org.br) 
ou telefonar para o 0800 201 

3906. Há também aplicativos 
para registro de reclamações 
e denúncias. “Isso tudo é im-
portante para que se monitore 
cada caso e para que essas em-
presas sejam punidas”, destaca 
a coordenadora.

Novas inclusões
A ANS disse que está 

acompanhando as diretrizes 
do Ministério da Saúde para 
prevenção e combate ao ví-
rus zika e que vai adotar to-

das as medidas necessárias 
para o enfrentamento da 
epidemia – inclusive no que 
diz respeito à revisão do rol 
de procedimentos para uma 
possível nova inclusão. “Esse 
processo é realizado a cada 
dois anos e atende a critérios 
baseados na literatura cien-
tífica mundial. Todavia, des-
tacamos que a existência de 
dados epidemiológicos é um 
dos critérios utilizados para a 
incorporação tecnológica.”

FOTO: Cristina Índio-Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

A Câmara dos Deputados 
adiou a votação do projeto de 
decreto legislativo que anula 
decreto do governo, que tra-
ta de mudanças no cálculo do 
refinanciamento de dívidas 
de estados e municípios com 
a União. O projeto de decreto 
(PDC 315/16), que pede a anu-
lação do decreto do governo 
(8.616), era o primeiro item a 
ser votado na pauta de ontem 
da Câmara. Agora, a matéria 
será incluída, segundo o pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), na pauta da 
sessão extraordinária da Casa, 
marcada para a próxima terça-
feira (1º). O projeto é de auto-
ria do deputado Esperidião 
Amin (PP-SC). 

O decreto do governo foi 
editado no fim de 2015 e pre-
vê novos indexadores para o 
cálculo. Na ocasião, o Palácio 
do Planalto informou que a 
mudança iria impactar em 
mais de 200 contratos e po-
deria garantir fôlego aos cai-
xas dos estados e municípios, 
pois poderia reduzir futuros 
pagamentos. De acordo com o 
governo, seria concedido des-
conto sobre os saldos devedo-
res dos contratos de refinan-

ciamento de dívidas, a partir 
da diferença entre os saldos 
existentes em 1º de janeiro 
de 2013 e o apurado na data 
da negociação, considerando 
a variação acumulada da taxa 
Selic, calculada desde a data 
de assinatura dos contratos.

Apesar de o Ministério da 
Fazenda garantir que a medi-
da não afetaria a situação dos 
municípios, estados e do Dis-
trito Federal, Esperidião Amin 
disse que a nova metodologia 
aumenta o valor do refinan-
ciamento. “É nociva ao pacto 
federativo e ilegitimamente re-
vogadora da Lei Complemen-
tar nº148, de 2014 [legislação 
que trata do refinanciamento]”. 
“Em muitos casos, estados e 
municípios, que desde 1998 
vêm cumprindo o compro-
misso de pagar valores cor-
rigidos desse débito, desem-
bolsaram montante que chega 
a quase quatro vezes o valor 
inicial da dívida”, acrescentou.

Acordo 
Ao iniciar as discussões 

de ontem, o presidente da Câ-
mara afirmou que havia um 
acordo entre líderes partidá-
rios para que a votação do pro-
jeto fosse concluída ontem. Já 
o líder do governo, deputado 
José Guimarães (PT-CE), disse 

que a base aliada só votaria a 
matéria se o plenário também 
analisasse a Medida Provisória 
694/15, que reduz benefícios 
fiscais a diversos setores. A 
MP, prorrogada até o dia 8 de 
março, é uma estratégia do Go-
verno Federal para aumentar a 
arrecadação deste ano.

A declaração de Guima-
rães provocou reações de 
partidos da oposição e de 
Cunha. “Daqui para frente, 
deputado José Guimarães, 
acordos com Vossa Excelên-
cia, só no microfone. Acabou 
a confiabilidade para acor-
dos que não sejam públicos”, 
disse Eduardo Cunha.

Guimarães rebateu e afir-
mou que o acordo entre os líde-
res era para a não obstrução, mas 
não tratava sobre o mérito do 
projeto. “Tenho honrado todos os 
meus compromissos”, afirmou.

Segundo Eduardo Cunha, 
a decisão da base aliada, de não 
apreciar o projeto de decreto 
legislativo, ameaça a votação 
de medidas provisórias que es-
tão na fila, como a MP 693, que 
prevê isenção de tributos para 
empresas que irão fornecer 
energia durante os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos de 2016 e 
concede porte de arma de fogo 
aos auditores e analistas tribu-
tários da Receita Federal.

Câmara deixa para o mês de 
março a votação do projeto

reFINANCIAmeNTO de dívIdAs Presidente do PT 
critica aprovação 
sobre a partilha 
do pré-sal

O presidente nacional 
do PT, Rui Falcão, criticou a 
aprovação do projeto do se-
nador tucano José Serra (SP) 
que retira a obrigatoriedade 
de participação da Petro-
bras nos campos de pré-sal. 
“O PT marchará ao lado das 
demais forças progressistas, 
dos movimentos populares 
e sindicais contra este ata-
que à soberania nacional e 
ao nosso desenvolvimento 
independente”, diz o petista 
em nota.

Posicionamento
Ele repetiu no texto os 

ataques que fez mais cedo, 
em sua conta na rede de 
microblog Twitter, contra a 
aprovação da proposta de 
Serra. No Twitter, Falcão dis-
se que o PT já se posicionou 
e iria continuar se posicio-
nando contra qualquer mu-
dança no pré-sal e “contra 
o entreguismo golpista”. Na 
nota divulgada, Falcão diz 
que, mesmo atenuado em 
sua versão substitutiva, o 
projeto fragiliza o regime de 
partilha e a política de con-
teúdo nacional.

Elizabeth Lopes 
e Gustavo Porto
Da Agência Estado

O procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, recomendou ao 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) o perdão da 
pena de oito condena-
dos do Mensalão, mas 
disse que só vai se pro-
nunciar sobre a conces-
são de indulto natalino 
ao ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu quando 
a Suprema Corte decidir 
se ele deve ou não voltar 
a cumprir pena em regi-
me fechado. 

Os pareceres de Ja-
not, com base no decre-
to presidencial do indul-
to de Natal, beneficiam 
Delúbio Soares, Romeu 
Queiroz, Valdemar Costa 
Neto, Bispo Rodrigues, 
Vinícius Samarane, Ro-
gério Lanza, João Paulo 
Cunha e Pedro Henry. 
Caberá ao ministro Luís 
Roberto Barroso, relator 
dos processos, decidir so-
bre a concessão do indul-
to aos oito condenados. 

Dirceu, no entanto, 

voltou a ser preso pre-
ventivamente em agosto 
em Curitiba por suspeita 
de envolvimento no es-
quema de corrupção in-
vestigado pela Operação 
Lava Jato. Por causa dis-
so, ele precisará esperar 
o Supremo decidir sobre 
um pedido da Procura-
doria-Geral da República 
(PGR) de outubro do ano 
passado, para que o ex-
ministro volte ao regime 
fechado. 

O Ministério Público 
argumenta que, mesmo 
depois de condenado e 
preso, o ex-ministro te-
ria supostamente conti-
nuado a cometer crimes. 
No Mensalão, Dirceu foi 
condenado a sete anos e 
11 meses de prisão. 

Por ter cumprido 
mais de 26 meses da 
pena e por não ser reinci-
dente, a defesa de Dirceu 
encaminhou ao STF um 
pedido semelhante ao 
dos demais condenados 
para que a Corte perdoe 
a pena dele no Mensa-
lão e conceda o indulto 
natalino, conforme o de-
creto presidencial.

Janot recomenda ao 
STF perdão de pena

8 CONdeNAdOs dO meNsALãO

Gustavo Aguiar 
e Beatriz Bulla
Da Agência Estado
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Mundo

EUA e Rússia definem áreas onde 
acontecerão o cessar-fogo na Síria
A trégua entra em vigor 
amanhã, mas os grupos 
terroristas são excluídos

A Rússia e os EUA al-
cançaram um acordo sobre 
o cessar-fogo na Síria. A tré-
gua deve entrar em vigor 
amanhã, mas não abrangerá 
o Estado Islâmico, Frente Al 
Nusra e outros grupos ter-
roristas. Os militares russos 
e americanos em conjunto 
definirão nos mapas os terri-
tórios onde atuam os grupos 
rivais e contra eles não serão 
realizadas hostilidades, disse 
o representante especial do 
presidente da Federação da 
Rússia para Oriente Médio e 
África e vice-ministro do Ex-
terior, Mikhail Bogdanov.

“Até o meio-dia (horá-
rio local) de 26 de fevereiro, 
todos os lados que lutam na 
Síria devem confirmar a nós 
e aos parceiros americanos 
o seu apego ao cessar-fogo. 
Os militares russos e ameri-
canos, em conjunto, marca-
rão nos mapas os territórios 
onde atuam os grupos se-
melhantes. Contra eles não 
serão efetuadas as operações 
de combate das Forças Arma-
das da Síria, Força Aeroespa-
cial da Rússia e coalizão dos 
EUA”, disse o diplomata na 
quarta-feira (24), na confe-
rência Oriente Médio: Da Vio-
lência à Segurança no quadro 
do clube de discussão Valdai.

Na segunda-feira (22), 
foi publicada uma declara-
ção conjunta dos EUA e Rús-
sia sobre a Síria segundo a 
qual a trégua entre as forças 
governamentais da Síria e 
grupos armados da oposição 
deve entrar em vigor em 27 
de fevereiro. Porém, a dita 
trégua não será aplicada ao 
Estado Islâmico, à Frente Al 
Nusra (ambas proibidas na 
Rússia) e outras formações 
reconhecidas como terroris-
tas pela ONU.

Esta é mais uma tenta-
tiva de pôr fim à guerra civil 
no país, iniciada em março 

de 2011 e que resultou em 
mais de 4 de milhões de pes-
soas refugiadas e desaloja-
das, além de um número de 
mortos que, para organismos 
como a Organização das Na-
ções Unida (ONU), atinge 250 
mil. No quadro deste conflito 
sangrento, o governo do país 
luta contra facções de oposi-
ção e contra grupos islâmicos 
radicais como o Estado Islâ-
mico e a Frente Al Nusra.

Um processo pacífico 
está também em curso en-
tre os grupos de oposição e 
representantes do governo. 
Hoje (26 de fevereiro), o en-
viado especial da ONU para 
a Síria, Staffan de Mistura, 
irá anunciar a data da reno-
vação da série de negocia-
ções Genebra 3. Desta vez, 
as negociações terão lugar 
em outra cidade da Suíça, 
Montreux.

O grupo terrorista Es-
tado Islâmico (proibido na 
Rússia e reconhecido como 
terrorista pelo Brasil) auto-
proclamou-se califado mun-
dial em 29 de junho de 2014, 
tornando-se imediatamente 
uma ameaça explícita à co-
munidade internacional e 
sendo reconhecida como a 
ameaça principal por vários 
países e organismos interna-
cionais. Porém, o grupo terro-
rista tem suas origens ainda 
em 1999, quando um jihadis-
ta da tendência salafita, o jor-
daniano Abu Musab Al Zar-
qawi, fundou o grupo Jamaat 
Al Tawhid wal Jihad. Depois 
da invasão norte-america-
na no Iraque em 2003, esta 
organização começou a se 
fortalecer até se transformar, 
em 2006, no Estado Islâmico 
do Iraque. A ameaça repre-
sentada por esta entidade foi 
reconhecida pelos serviços 
secretos dos EUA ainda na-
quela altura, mas reconheci-
da secretamente, e nada foi 
feito para contê-la. Como re-
sultado, surgiu em 2013 o Es-
tado Islâmico do Iraque e do 
Levante, que agora abrange 
territórios no Iraque e na Sí-
ria, mantendo a instabilidade 
e fomentando conflitos.

Da Sputnik

Deputados venezuela-
nos de oposição ao governo 
de Nicolás Maduro vieram 
em missão oficial ao Brasil 
pedir auxílio do País para 
restabelecimento da demo-
cracia na Venezuela. O pre-
sidente da Comissão Perma-
nente de Política Exterior 
da Assembleia Nacional da 
Venezuela, Luís Florido, des-
tacou a importância de apro-
ximar relações com o Brasil. 

Deputado pelo partido 
Voluntad Popular, Florido 
pediu apoio ao País vizinho 
para concretizar a estratégia 
da oposição de retirar do co-
mando o presidente Nicolás 

Maduro a tempo de realiza-
rem novas eleições. “Quere-
mos um apoio internacional 
do parlamento brasileiro 
sobre vários temas, mas, em 
primeiro lugar, o que signifi-
ca a luta pelos direitos huma-
nos que estamos enfrentan-
do na Venezuela”, afirmou. 

Em dezembro, a coalizão 
de oposição ao chavismo obte-
ve maioria no parlamento ve-
nezuelano após 16 anos. Des-
de então, a oposição defende 
a saída de Maduro como fim à 
crise econômica do País. 

Segundo Florido, as 
ações se darão sob vias cons-
titucionais. A oposição apre-
sentará uma solicitação de re-
núncia formal do presidente, 
além de colocar em votação 

uma emenda constitucional 
para reduzir o mandato pre-
sidencial de seis para quatro 
anos. Uma terceira opção se-
ria organizar um referendo 
revogatório ao fim da primei-
ra metade do mandato de Ma-
duro, em abril. 

Em audiência pública 
realizada no Senado Fede-
ral brasileiro nessa quinta-
feira (25), Florido relatou a 
atual situação da Venezuela. 
“Não estamos mais falando 
de uma crise social, mas de 
uma catástrofe humanitária 
que acontece na nossa Vene-
zuela.” Ao lado do deputado 
venezuelano William D’avi-
la, também de oposição, eles 
apontaram índices inflacio-
nários que chegam a 160%, 

além da escassez de 90% em 
alimentos e medicamentos.

Os deputados denun-
ciaram as ações do governo 
de anular decisões da As-
sembleia Nacional usando o 
Tribunal Supremo de Justiça 
da Venezuela, onde os ma-
gistrados são indicados pelo 
governo, além de mais de 70 
casos de presos ou exilados 
políticos.

Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores, 
o senador brasileiro Aloysio 
Nunes (PSDB-SP) sugeriu 
aos parlamentares a criação 
de um grupo de cooperação 
Brasil-Venezuela. Em contra-
partida, recebeu o convite 
para visitar a Assembleia Na-
cional venezuelana.

Oposição venezuelana pede apoio ao Brasil
RESTABELECIMENTO DA DEMOCRACIA

Isabela Bonfim
Da Agência Estado

O presidente Nicolás Maduro enfrenta grave crise político-econômica, além de forte resistência da oposição após perder as eleições 
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Teerã (AE) - O Irã realiza 
eleições nesta sexta-feira para 
o Parlamento e a Assembleia 
dos Especialistas, um órgão 
clerical. A votação é apontada 
como uma oportunidade para 
os relativamente moderados 
levarem o presidente Hassan 
Rouhani a consolidar ganhos 
políticos, após o governo fe-
char no ano passado um acor-
do com potências sobre o pro-
grama nuclear iraniano. Nesse 
contexto, a disputa nas urnas 
é vista como um teste sobre o 
impacto do acordo nuclear na 
política nacional.

 “A prioridade dos refor-
mistas agora é o retorno da 
paz e da racionalidade”, disse 
Ali Jamali, um líder partidário 
do principal bloco reformis-
ta. “O acordo nuclear foi um 
evento significativo para levar 
o país de volta a esse rumo.”

 Ainda assim, os refor-
mistas têm dificuldades pela 
frente. A maior parte dos 
candidatos mais progressis-

tas foi impedida de concor-
rer pelo Conselho dos Guar-
diães, um poderoso órgão 
que na prática é controlado 
pelo líder supremo, o aiatolá 
Ali Khamenei, de acordo com 
o campo moderado.

Os ultraconservadores 
iranianos permanecem cé-
ticos sobre os benefícios de 
um acordo nuclear e mos-
tram suspeitas sobre as inten-
ções de seus apoiadores. Os 
mais conservadores também 
controlam grandes fatias da 
economia, já que o controle 
de importantes indústrias se 
concentra nas mãos da Guar-
da Revolucionária iraniana.

Na quarta-feira (24), Kha-
menei pareceu endossar os ul-
traconservadores. “O povo ira-
niano quer um Parlamento 
que tenha a cura para a dor 
do povo, um Parlamento re-
ligioso, comprometido e bra-
vo, que não caia nos truques 
do inimigo, um Parlamento 
que coloque a importância 
da dignidade e da indepen-
dência”, afirmou ele.

Eleições do Irã serão 
um teste sobre acordo

PLEITO LEGISLATIVO

Os Estados e a China 
chegaram a um entendi-
mento sobre uma reso-
lução das Nações Unidas 
contra a Coreia do Norte 
e não vão aceitar o país 
como um Estado com ar-
mas nucleares, informou 
ontem a Casa Branca em 
comunicado.

A conselheira para 
a Segurança Nacional da 
Administração dos Esta-
dos Unidos, Susan Rice, 
e o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros chinês, 
Wang Yi, reuniram-se e 
chegaram a um entendi-
mento sobre “a impor-
tância de uma resposta 
internacional firme e 
unida face às provoca-
ções da Coreia do Nor-
te”, depois do quarto 
teste nuclear anunciado 
pelo governo norte-co-

reano em janeiro e de 
um ensaio de mísseis, 
este mês.

A resposta poderá 
passar por “uma reso-
lução do Conselho de 
Segurança da ONU, com 
alcance maior do que as 
resoluções anteriores” 
sobre a Coreia do Norte, 
já sob uma série de san-
ções internacionais ado-
tadas depois dos seus 
três testes nucleares, diz 
o comunicado.

Depois do último 
ensaio de mísseis norte-
coreanos, no último dia 
7, o Conselho de Segu-
rança da ONU informou 
que esperava aprovar o 
“mais rápido possível” 
uma resolução para in-
cluir mais sanções. Desde 
então, os Estados Uni-
dos e a China assumiram 
a liderança das reuniões 
para redigir o texto.

Coreia do Norte será 
punida com sanções

ARMAS NUCLEARES

Os talibãs defenderam 
ontem um diálogo de paz 
com os Estados Unidos para 
acabar com o conflito afe-
gão, uma semana antes da 
reunião com o governo para 
retomar as negociações sus-
pensas há sete meses.

“Se os norte-americanos 
querem efetivamente pôr fim 
à invasão e ao conflito, então 
é necessário manter um diá-
logo com eles”, disse o porta-
voz dos talibãs, Zabihullah 
Mujahid.

Para Mujahid, os Esta-
dos Unidos e os talibãs são 
as principais partes rivais 
no conflito afegão e, portan-
to, iniciar conversações com 
terceiros [o governo afegão] 
não será mais eficaz que um 
diálogo com “os invasores”.

Os Estados Unidos, que 
derrotaram os talibãs na inva-
são do país em 2001, integram 
o denominado Grupo dos 
Quatro (G4), juntamente com 
a China, Paquistão e Afeganis-

tão, cuja missão é estabelecer 
um roteiro para o processo de 
paz no Afeganistão.

Na terça-feira passada, 
o G4 anunciou um encontro 
entre o governo afegão e os 
rebeldes na primeira semana 
de março. Mujahid, no en-
tanto, garantiu que o movi-
mento não foi “oficialmente 
convidado” para o encontro, 
que deverá ocorrer em Isla-
mabad, e acrescentou que só 
teve conhecimento dos por-
menores do plano elaborado 
pelo G4 através da imprensa.

“Neste momento, não 
podemos recusar nem acei-
tar manter um diálogo com 
Cabul, porque a nossa co-
missão política ainda não 
decidiu se fala, ou não, com 
Cabul”, disse o porta-voz.

Qualquer grupo que 
queira pôr fim ao conflito 
deve levar em conta “as con-
dições” dos talibãs, entre as 
quais o fim da invasão nor-
te-americana e o estabeleci-
mento de um mandato islâ-
mico no Afeganistão.

Talibãs querem debater 
fim de conflito armado

AFEGANISTÃO

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa
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Correios oferecem 
quase 4 mil vagas 
em todo o Brasil

PB supera média nacional e negócios cresceram 34,7%

Expansão das franquias
FotoS: Reprodução/Internet
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Quase meio milhão 
de pessoas. É a quanti-
dade média de visitantes 
em Graceland, memorial 
instalado na mansão onde 
morou Elvis Presley, até 
morrer há 38 anos e meio 

(em 16 de agosto de 1977), depois de nos 
últimos meses de vida ter ingerido 1.700 
doses de anfetaminas, 4.996 de sedativos e 
2.019 de narcóticos.

Os números foram dados à imprensa 
por seu médico particular, George Nichopou-
los. Aliás, o próprio Nichopoulos dava as 
receitas.

Bom, isso é assunto para curiosos que 
adoram escavacar a intimidade dos ídolos 
musicais. Até hoje querem saber se John e 
Paul ou Caetano e Gil “fizeram frentinha” ou 
não. Em suma, se fizeram sexo.

nnnnnnnnnn

Acho que agora, quando estamos en-
trando na estrada que leva aos 39 anos de 
distância da morte do ídolo pop, se tem mais 
é que situar o  que realmente Elvis Presley 
foi na música da América.

Um mero fenômeno comercial, daque-

les duradouros que nem Roberto Carlos, um 
intérprete muito pra lá de importante?

Fenômeno comercial, não há como 
negar. Vendeu mais de 1 bilhão de discos 
38 anos e meio depois da morte. ainda 
provocando lucros anuais de 40 milhões de 
dólares rateados na família Presley.

nnnnnnnnnn

Como cantor, nada de fantástico, a 
exemplo de Frank Sinatra, que tudo teve de 
bom e foi mais marcante que Elvis também 
como ator.

O único filme em que Elvis esteve bem 
foi “Balada sangrenta” (King Creole), no sur-
preendente papel de um “outsider”. Quem 
o dirigiu foi nada mais nada menos que 
Michael Curtiz, o cineasta de “Casablanca”. 
Já Sinatra, bastam “A um passo da eterni-
dade”, “O homem do braço de ouro” e “Sob o 
domínio do mal” para colocá-lo na lista dos 
melhores atores de Hollywood.

Como cantor, Elvis sempre foi o típico 
vozeirão médio, como muitos outros exis-
tentes na América, Inglaterra e Brasil (Matt 
Monro, Malcolm Roberts, Wilson Simonal - e 
fiquemos aqui, pois a lista é grande).

Excepcionais mesmo somente as 

suas interpretações de “Love me ten-
der”, “It’s now or never”, “Bridge over 
troubled water”, “Blue suede shoes”, 
“Don’t be cruel” e “G.I. Blues”. O que 
o diferencia é que saindo do vozeirão 
e saltando para a interpretação, o “feel-
ing” geral, Monro, Malcolm, Simonal e 
outros como eles jamais “encostariam” 
no “big Presley”.

nnnnnnnnnn

Como assinam os pesquisadores 
franceses Philippe Daufouy e Jean-Pierre 
Sarton, no livro “Pop music / Rock” (Éditions 
Champ Libre, Paris):

“Em 1956, beneficiado pelo matraquear 
da televisão, Elvis atingiu rapidamente o 
topo das classificações pop e R&B. A RCA 
aplicou ao seu novo produto a fórmula do 
‘rock and roll’ de estúdio. E a partir de 1957, 
o negócio Presley, gerido pelo ‘Coronel’ Park-
er, rendia 20 milhões de dólares por ano. Ele 
foi ‘Mister Number One’; a morte de James 
Dean veio no momento exato para completar 
a sua imagem de sedutor cinematográfico. 
Tornou-se o protótipo do mito criado e man-
tido pelos ‘mass media’.“ 

Vejam bem: é importante a observação 

São quase 40 anos e o mito Elvis continua

minha a seguir. Apesar de revolucionários 
em comportamento, ideologia e música, 
os Beatles também foram criados e man-
tidos pelos ‘mass media’. A única coisa em 
música que foi lançada sem os ‘mass media’ 
tinha um tom de movimento mesmo, como 
o festival de Woodstock. Depois que saiu o 
álbum triplo de Woddstock é que entraram 
os ‘mass media’ com grande parte de seus 
artistas. 

Voltando aos franceses Daufouy e Sar-
ton: “A publicidade feita ao comportamento 
‘exemplar’ de Elvis Presley no serviço militar 
demonstrou a que ponto ele pesava na con-
sciência da juventude americana”.

Feliphe Rojas
Especial para A União

O ano de 2015 foi muito 
desafiador para a economia 
brasileira em vários aspec-
tos. O País fechou o ano com 
uma recessão econômica e 
o desemprego aumentou de 
6,9%, em 2014, para 8,4% 
em 2015. Buscando fugir 
desta realidade negativa, 
muitas pessoas que tinham 
um capital sobrando, opta-
ram por investir no segmento 
de franquia, setor que nadou 
contra a maré e conseguiu 
resultados positivos. Pesqui-
sa da Associação Brasileira 
de Franquias (ABF) indicou 
que o número de negócios 
de franquia cresceu 10,1%, 
em 2014, para 2015, subindo 
de 125.641 para 138.343 no 
Brasil. Os números da Paraí-
ba são ainda mais animado-
res: em 2014, existiam 1.130 
estabelecimentos franquea-
dos no Estado e esse número 
passou para 1.522 em 2015, 
representando um aumento 
de 34,7%.

O percentual de fran-
quias abertas na Paraíba foi 
tão positivo que chegou a 

superar a média nordestina, 
que também foi maior que a 
nacional. Eram 17.715 unida-
des existentes em 2014, e, em 
2015, este número aumen-
tou para 21.166 na região, 
resultado que representou 
um acréscimo de 19,5%. En-
tretanto, ao se analisar o nú-
mero de redes de franquias 
instaladas no Estado, perce-
be-se um decréscimo que vai 
na contra-mão do Brasil e do 
Nordeste. Em 2014, existiam 16 
redes de franquia na Paraíba e, 
em 2015, esse número caiu 
para 15. Enquanto isso, no 
Nordeste e no Brasil, o nú-
mero de redes aumentou de 
222 para 229, e de 2.942 para 
3.073, respectivamente.

Faturamento
Com o acréscimo de es-

tabelecimentos, o faturamen-
to obtido por tais franquias 
aumentou de R$ 162 milhões 
para R$ 198 milhões, repre-
sentando um aumento per-
centual de 22,2%. Mais uma 
vez a média da Paraíba ficou 
na frente do Brasil (8,3%), e 
do Nordeste (8,8%), que ob-
tiveram lucros de R$ 139 bi e 
2,72 bi, respectivamente.

SAIBA MAIS

Cidades com aumento maior de unidades
As 10 cidades do Estado com maior número de negócios 

franqueados, em 2015, foram João Pessoa (502); Campina Grande 
(132); Patos (36); Cajazeiras (17); Cabedelo (16); Bayeux (15); Sousa 
(13); Guarabira (12) e Mamanguape (8). De 2014 para 2015, a cidade 
listada neste ranking que registrou o maior crescimento percentual 
no número de franquias, foi Cabedelo, que aumentou o número de 
franquias de 11 para 16, crescendo 45,5%.

Segmentos com maior participação
Ao se analisar as unidades de franquias no Estado, 26% delas 

compõem os segmentos de esporte, saúde, beleza e lazer. E 22% do 
setor de alimentação; 13%  de acessórios pessoais e calçados; 9% 
de educação e treinamento; 8% o de negócios, serviços e outros 
varejos; 6% de casa e construção; 5% de vestuário; 4% de serviços 
automotivos; 3% de comunicação, informática e eletrônicos; 3% 
hotelaria e turismo” e 2% lavanderia, limpeza e conservação”.

Franqueado na área de saúde é um dos que mais crescem, conforme a Associação Brasileira de Franquias

Jovens fora da escola não 
concluíram o Fundamental

Com oito mortes 
em 2015, País é 
50 mais perigoso 
para jornalistas

Em 2015, o Brasil voltou 
a se mostrar um dos países 
mais perigosos para o exercí-
cio da atividade jornalística, 
com o registro de oito mortes 
de profissionais no exercício 
da profissão, segundo relató-
rio sobre a liberdade de im-
prensa divulgado  pela Asso-
ciação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert).

De acordo com levan-
tamento mantido pela Press 
Emblem Campaign (PEC), or-
ganização não governamental 
mantida por jornalistas com 
sede na Suíça, o Brasil subiu 
cinco posições em relação à 
última pesquisa, e ocupa ago-
ra a 5ª colocação como país 
mais letal para os jornalistas, 
à frente de nações em guerra 
como Líbia, Iêmen e Sudão do 
Sul. Ficou também batizado 
por organizações internacio-
nais que monitoram a ativida-
de jornalística como “novem-
bro negro” no Brasil o mês em 
que três execuções ocorreram 
em 11 dias: de um radialis-
ta em Pernambuco e de dois 
blogueiros independentes no 
Maranhão. 

Os números de 2015 
demonstram tendência de 
alta no País em comparação 
às pesquisas divulgadas em 
2013/2012 (5) e 2014/2013 
(7), que mediram a violência 
contra jornalistas entre outu-
bro de um ano e outubro do 
ano seguinte. No ranking da 
PEC, o País ficou atrás apenas 
de Síria (13 mortes) e Iraque 
(10), que enfrentam graves 
conflitos armados, México 
(10), em que a luta contra os 
cartéis de tráfico de drogas é 
uma das principais ameaças.

A maioria dos jovens 
entre 15 e 17 anos que não 
estão na escola sequer con-
seguiu concluir o Ensino 
Fundamental. São 52% dos 
1,3 milhões de adolescentes 
nestas condições. Gravidez e 
necessidade de trabalhar são 
os principais entraves. Estas 
são as conclusões de um es-
tudo realizado pelo Instituto 
Unibanco no boletim Apren-
dizagem em Foco, divulgado 
nesta semana.

O Brasil ainda tem 2,8 
milhões de crianças e ado-
lescentes fora da escola, se-
gundo o último balanço feito 
pelo Movimento Todos pela 
Educação (TPE) com base 
nos dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) de 2014, os mais 
recentes. A etapa mais pre-
judicada é exatamente a dos 
adolescentes entre 15 e 17 
anos: 17,4% não estavam na 
escola naquele ano, taxa que 
se mantém praticamente es-
tagnada desde 2005, quando 
21,2% dos jovens não esta-

vam matriculados. De acordo 
com o estudo do instituto, os 
meninos evadem mais que 
as meninas - 14% dos jovens 
de 15 a 17 anos estão fora da 
escola e não completaram o 
Ensino Médio. Destes, 63% 
estavam trabalhando ou pro-
curando emprego. Já entre as 
mulheres a proporção é de 
12%. Do total de 1,3 milhão 
de jovens de 15 a 17 anos 
fora da escola sem Ensino 
Médio concluído, 610 mil são 
mulheres. Mais de um terço 
das jovens que deixaram de 
estudar já eram mães. 

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil

Luiz Fernando Toledo
Agência Estado
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Inscrições gratuitas vão 
até o dia 13 de março 
em site da estatal

Correios ofertam quase 4 mil vagas
pRoGRAmA JovEm ApREndiz
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mulher é morta na 
frente da namorada

Priscila Aparecida Santos da 
Costa, de 25 anos, foi morta com dois 
tiros na madrugada de segunda-feira, 
22, em uma praça no Jardim Guapi-
ranga, em Itanhaém, no Litoral Sul de 
São Paulo, após reagir a ofensas ho-
mofóbicas em um bar. Ela foi baleada 
na frente da namorada e de um irmão. 
O acusado, Fabiano da Silva Gregório, 
de 19 anos, teria confessado o crime 
e está foragido. Segundo a Polícia Mi-
litar, Priscila estava com a namorada 
e um irmão no Bar do Pudim, onde o 
suspeito teria atacado o grupo com 
ofensas homofóbicas. Testemunhas 
informaram à polícia que a jovem rea-
giu às ofensas. Houve discussão e ela 
chegou a desferir tapas no suspeito.

Rio expulsa pms 
do caso Amarildo

Sete dos policiais militares 
acusados de participação no sumiço 
e morte do pedreiro Amarildo de Sou-
za foram expulsos da corporação. O 
grupo foi submetido ao Conselho de 
Disciplina da Polícia Militar. São eles: o 
terceiro sargento Jairo Conceição Ribas 
e os soldados Anderson César Soares 
Maia, Wellington Tavares da Silva, Dou-
glas Roberto Vital Machado, Jorge Luiz 
Gonçalves Coelho, Marlon Campos Reis 
e Fábio Brasil da Rocha da Graça. Consi-
derado pela Justiça o “mentor intelec-
tual” da tortura e condenado a 13 anos 
e sete meses de prisão, o major Edson 
dos Santos não foi expulso. 

Codisma inscreve 
para cursinho

O Carnaval passou e o ano 
está literalmente começando aqui 
no Brasil. Chegou a hora de tomar as 
decisões corretas e investir no seu 
futuro. Nós da Codisma temos a op-
ção certa para você. É que o VIACOOP, 
cursinho preparatório pró-ENEM, 
está com inscrições abertas, aqui 
nós temos a melhor e mais bem pre-
parada equipe de professores que 
irão ajudar você a garantir sucesso 
no seu futuro profissional e pessoal. 
As matrículas estão sendo feitas na 
sede da Codisma que fica localizada 
no Campus I da UFPB.

Am produz material 
didático para indíos

Começou nesta semana, em 
Manaus, o processo de elaboração de 
material didático específico e bilíngue 
para cada uma das 29 escolas indíge-
nas estaduais do Amazonas. Cerca de 
40 professores e técnicos participam 
de uma oficina de capacitação para a 
produção do conteúdo, que vai levar 
em consideração as especificidades 
das etnias e suas tradições. “A ideia 
é construir, junto com a população 
indígena, os professores, os gestores 
e toda a comunidade, material espe-
cífico da etnia, da língua indígena da 
comunidade em que ela está inserida 
no Estado do Amazonas”, explicou o 
gerente de Ensino Fundamental da 
Secretaria de Estado de Educação (Se-
duc), Eriberto Façanha.

CnBB fará visita ao 
projeto S. Francisco

Comitiva da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
participa de uma caravana para acom-
panhar empreendimentos hídricos 
que compõem o Projeto de Integração 
do São Francisco (PIS). O roteiro será 
realizado entre 29 de fevereiro e 3 de 
março. Considerada uma caravana de 
cunho socioambiental, os religiosos 
querem marcar um novo momento de 
interlocução entre a Igreja do Nordes-
te, as instâncias do Estado brasileiro 
e a sociedade nordestina. A comitiva 
passará pelo Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Ceará e Pernambuco. A caravana 
iniciará o roteiro de visitas, às 7h30 
da próxima segunda-feira, 29, pela 
barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 
em Assu (RN).

As inscrições para o 
Programa Jovem Aprendiz 
dos Correios começaram 
nessa quinta-feira e vão até 
o dia 13 de março. Serão 
oferecidas quase 4 mil va-
gas, mais cadastro reserva. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas somente 
pelo site dos Correios.

No que se refere ao 
número de oportunidades 
destinadas para a Paraíba, o 
programa oferece 25 vagas 
para João Pessoa, nove para 
Campina Grande, uma para 
Bayeux, uma para Queima-
das e uma para Santa Rita. 
Os Correios também reser-
varam vagas para pessoas 
portadoras de deficiência 
física e para negros. 

Para participar, o can-
didato deve ter entre 14 e 
22 anos completos, exceto 
se pessoa com deficiência; 
estar matriculado na escola 

e cursando, no mínimo, o 9º 
ano do Ensino Fundamental.

No que se refere ao 
número de oportunidades 
para a Paraíba, o programa 
oferece 25 vagas para João 
Pessoa, nove para Campina 
Grande, uma para Bayeux, 
uma para Queimadas e uma 
para Santa Rita. Os Correios 
também reservaram vagas 
para pessoas portadoras de 
deficiência.

Os critérios da seleção 
serão por meio da compro-
vação de requisitos referen-
tes à renda familiar, apro-
vação escolar, série atual e 
participação em projetos 
sociais, a partir de uma pon-
tuação detalhada no edital.

O jovem selecionado terá 
direito a jornada de aprendi-
zagem de 20 horas semanais, 
distribuídas em quatro horas 
diárias; curso de aprendiza-
gem de assistente adminis-
trativo realizado no Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); salário de 
R$ 413,33; vale transporte e 
vale refeição ou alimentação.

Pesquisa comparativa de com-
bustíveis realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) em 102 
postos em atividade na capital no 
dia 24 de fevereiro constatou que 
o litro do álcool continua apresen-
tando a maior diferença no preço, 
60 centavos, com o menor valor 
encontrado a R$ 2,800 (Posto Araú-
jo, Jaguaribe) e, o maior, R$ 3,399 
(Posto JR, Manaíra). 

O etanol aumentou o preço em 
48 postos em relação à pesquisa do 
dia 11 de fevereiro, se mantendo 
em 46 e reduzindo em três. O se-
cretário-adjunto do Procon-JP, Mar-
cos Santos, alerta que o consumi-
dor fique atento ao levantamento 
de preços realizado pela secretaria 
porque a diferença pode significar 
uma considerável economia no or-
çamento mensal.

Marcos Santos também infor-
ma que as pesquisas comparativas 
realizadas pela secretaria são para 
monitorar os aumentos nos preços 
de todos os combustíveis, para que 
sejam analisados em busca de algu-
ma abusividade. “O Procon-JP está 
preocupado com esses sucessivos 
aumentos. Como já encaminhamos 
documentação ao Ministério Pú-
blico do Estado, continuaremos a 
monitorar e, se necessário, anexa-
remos essas planilhas”.

Gasolina 
 A pesquisa atual encontrou o 

menor preço do litro da gasolina 
a R$ 3,489 (posto Max - Oitizeiro) 
e, o maior, R$ 3,819, (posto Ataíde 
Bezerra). O valor se manteve em 49 
postos de revenda do produto da 
capital em relação ao levantamen-
to de preços do dia 11 de feverei-
ro, aumentando em 41 e reduzin-
do em 12.

diesel e Gnv 
Dois postos aumentaram o pre-

ço do óleo diesel, dois reduziram e 
51 mantiveram o valor do produto 
em relação à última pesquisa. O me-
nor preço, R$ 2,779, foi encontrado 
no posto Extra (Bairro dos Estados) 
e, o maior, R$ 3,109, no Posto Auto-
mix (Torre).

Quanto ao Gás Natural Veicular 
(GNV), o menor preço, R$ 2,389, é 
verificado nos postos Z (Cidade Uni-
versitária), Bancários (Bancários) e 
Maxi (Oitizeiro) e, o maior, R$ 2,429, 
no Posto Santa Júlia (Expedicioná-
rios). Dos 12 postos pesquisados, 
todos mantiveram o preço da pes-
quisa anterior realizada pelo Pro-
con-JP.

Para cessar a pesquisa comple-
ta acesse o portal da Prefeitura 
de João Pessoa – através do link: 
http://goo.gl/NF86CX, e/ou o site do 
Procon-JP proconjp.pb.gov.br 

Litro de álcool tem diferença de 
60 centavos em postos de JP

pESquiSA do pRoCon-Jp

Os empreendedores do 
setor de calçados da Paraíba 
iniciaram o ano projetando a 
comercialização de mais de 
dois mil produtos em duas 
importantes feiras do setor. 
Esta semana, um grupo de 
empresários paraibanos par-
ticipara da 20ª Rodada de 
Negócios da Moda Pernam-
bucana, em Caruaru. Já en-
tre os dias 15 a 17 de março, 
uma caravana estará presen-
te na 40ª Feira Internacional 
de Couros, Produtos Quími-
cos, Componentes, Equipa-
mentos e Máquinas para Cal-
çados e Curtumes (FIMEC) 
em Novo Hamburgo (RS).

A gestora interina do 
projeto de calçados do Se-
brae Paraíba, Fabíola Vieira, 
destacou que o Sebrae tem 
estimulado a participação 
dos empresários em even-
tos que possam contribuir 
para novas oportunidades de 
mercado. 

“A parceria com o Se-
brae, que subsidia financei-
ramente a participação dos 
empresários nos eventos, 
seja no formato de feira ou 
rodadas de negócios, opor-
tuniza aos empreendedores 
do setor coureiro-calçadista 
aprimorar as práticas, conhe-
cer novas tecnologias, inovar, 
prospectar clientes e fechar 
negócios. Nestes ambientes, 
os empresários encontrarão 
novidades em acessórios, 
componentes, artefatos de 
couro, máquinas, produtos 
químicos e uma infinidade 
de lançamentos”, afirmou.  

O empresário Gladson 
de Sousa, da Pekenos Mimos 
em Campina Grande, sem-
pre participa dos eventos 
e considera satisfatório o 
resultado. “Um dos melho-
res eventos de calçados que 
participo, onde vendo muito, 
é Rodada de Pernambuco. 
Faço muito contatos e muitas 
vendas. Para este ano estou 
expondo 350 pés de calçados 
para bebês recém-nascidos, 
crianças até 4 anos de idade 
e baby bags”, comentou. Para 
ele, a relação custo/benefício 
nessas feiras está equilibra-
da. Nas duas últimas edições, 

o empresário obteve sucesso 
de vendas, mesmo em crise. 
Mas para alcançar esses re-
sultados, Gladson disse que 
costuma fazer a ponderação 
do produto com o público 
esperado no evento. “O em-
presário tem que saber qual 
cliente vai alcançar. Levantar 
um estudo do que pode vir a 
ser funcional para o seu ne-
gócio serve também para al-
cançar resultados”, disse. 

   
Evento paraibano  
Entre os dias 10 e 12 

de maio, será realizada a 5ª 
edição do Gira Calçados, na 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), em 
Campina Grande. Este ano, 
o evento terá exposição de 
60 indústrias calçadistas de 
cinco estados do Nordeste 
e 10 empresas que compõe 
a cadeia de suprimentos. Os 
expositores negociarão com 
200 compradores das em-
presas varejistas seleciona-
das em todo o país. Mais de 
dois mil produtos serão ex-
postos. 

“As novidades deste ano 
são o showroom de produtos 
com as coleções dos fabri-
cantes e os desfiles intera-
tivos, além da loja conceito. 
O espaço proporcionará aos 
participantes a oportuni-
dade de conhecer tudo que 
é necessário para uma loja 
potencializar suas vendas. 
O objetivo é apresentar e 
destacar o Nordeste como o 
maior produtor e exportador 
de vestuário, calçados, aces-
sórios e confecções do Brasil. 
Campina Grande realiza o 
evento porque é um impor-
tante centro de inovação, 
moda e tecnologia”, disse a 
gestora do Sebrae.

Segmento busca novas 
vendas em feiras de PE

EmpRESAS CALÇAdiSTAS dA pB

Gira Calçados 
ocorrerá entre 
os dias 10 e 
12 de maio em 
Campina Grande

A Incubadora Tecnológi-
ca de Campina Grande (ITCG) 
promoverá na próxima quar-
ta palestra sobre o Programa 
InovAtiva Brasil, que será mi-
nistrada por Maria Helena Sil-
va, gestora de projetos da Fun-
dação Parque Tecnológico da 
Paraíba (Fundação PaqTcPB). 
O evento ocorrerá, às 10h, no 
auditório do Centro de Inova-
ção e Tecnologia Telmo Araújo 
(CITTA).

A inciativa visa apresen-
tar dicas importantes para 
que as startups, interessa-
das em participar dos Ciclos 

de Aceleração do Programa 
InovAtiva, possam ser bem-
-sucedidas no processo de se-
leção. O programa InovAtiva 
Brasil é uma iniciativa do Mi-
nistério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) que auxilia e orienta 
empreendedores iniciantes 
com uma boa tecnologia mas 
pouco conhecimento de ne-
gócio, oferecendo capacita-
ção online gratuita produzida 
com os maiores especialistas 
de mercado do Brasil, como 
executivos da Aceleratech, 
Instituto Anjos do Brasil, 

McKinsey, Endeavor e Ins-
per. Este ano, em parceria 
com o Sebrae, o programa 
irá promover a aceleração 
em larga escala de startups 
de qualquer setor e lugar do 
Brasil. Na oportunidade, será 
oferecido capacitação de ní-
vel mundial em empreende-
dorismo inovador, por meio 
de cursos gratuitos e outras 
atividades, e o acesso a men-
tores nacionais e internacio-
nais. O suporte para interna-
cionalização e conexões com 
possíveis parceiros, investi-
dores e grandes empresas.

ITCG promove palestra sobre 
programa InovAtiva Brasil

opoRTunidAdES pARA AS STARTupS

Álcool apresenta menor valor no Posto Araújo e o maior é encontrado no JR, em Manaíra

FoTo: Reprodução internet
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Azul confirma inauguração de voo semanal

De BH a JP
Construção: custo 
sobe em fevereiro

O Índice Nacional de 
Custo da Construção do 
Mercado (INCC-M) apre-
sentou alta de 0,52% em 
fevereiro, variação supe-
rior à registrada em janei-
ro (0,32%). O avanço foi 
puxado pela mão de obra, 
que passou de 0,15% para 
0,51%. Os materiais, equi-
pamentos e serviços teve 
elevação de 0,53% ante 
0,52%, diz a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV).

Arrecadação de 
impostos cai 6,71%

O Governo Federal arrecadou 
R$ 129,38 bilhões em impostos e 
contribuições em janeiro de 2016. O 
resultado representa queda real de 
6,71 % em relação ao mesmo período 
de 2015, com a correção pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), utilizado pelo governo 
para estabelecer as metas de infla-
ção. O resultado é o pior para meses 
de janeiro desde 2011. Os dados 
foram divulgados ontem pela Receita 
Federal. Entre os principais fatores 
que influenciaram a arrecadação, está 
a retração dos principais indicadores 
macroeconômicos, diz a Receita. 

BB tem lucro líquido 
de R$ 14,4 bilhões

O Banco do Brasil registrou lu-
cro líquido de R$ 14,4 bilhões durante 
o ano passado, alta de 28% em rela-
ção ao ano anterior. No quarto trimes-
tre do ano passado, o lucro chegou a 
R$ 2,512 bilhões. A remuneração aos 
acionistas atingiu R$ 5,7 bilhões no 
ano. O crédito imobiliário atingiu sal-
do de R$ 49,1 bilhões em dezembro 
de 2015, crescimento de 26,6% em 
relação ao mesmo período de 2014. 
Nesse segmento, o financiamento às 
empresas cresceu 15,9% em um ano, 
atingindo saldo de R$ 11,9 bilhões. 
Aquele voltado às pessoas físicas 
cresceu 30,5% no mesmo período.

Confiança do 
Consumidor melhora

Depois de ter atingido o menor 
valor da série histórica em dezembro 
de 2015, o Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) subiu pelo segundo mês 
consecutivo ao crescer 2,1 pontos em 
fevereiro, atingindo 68,5 pontos. Este 
é o maior índice desde agosto passado, 
quando o indicador fechou o mês em 
70 pontos. Os dados relativos à Son-
dagem do Consumidor foram divulga-
dos ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV) e indicam que a alta do ICC 
nos dois primeiros meses do ano de-
correu da evolução favorável dos dois 
indicadores que o compõem.

Traveller´s elege 
praias brasileiras

Dois destinos no Nordeste 
receberam títulos entre os melho-
res e mais bonitos do mundo para 
se conhecer. O prêmio Traveller’s 
Choice 2016 elencou praias brasi-
leiras entre as 25 e as 10 melhores 
do mundo e da América do Sul, res-
pectivamente. Os títulos são con-
cedidos pelo site TripAdvisor, que 
considera as avaliações dos usuá-
rios nos últimos 12 meses.  A Baía 
do Sancho, em Fernando de Noro-
nha, obteve destaque nos dois ran-
kings, sendo a única praia brasileira 
de destaque na lista internacional. 

FoTo: Reprodução/Internet

Aviões da Azul farão voo a partir do dia 4 de junho, do Aeroporto Confins até o Castro PInto

Será em ritmo de forró 
a recepção aos passageiros 
do voo inaugural entre os 
Aeroportos de Confins e João 
Pessoa, que será operado 
semanalmente pela Azul Li-
nhas Brasileiras a partir do 
dia 4 de junho. O voo terá iní-
cio no Aeroporto de Confins, 
na Grande Belo Horizonte, 
abrindo uma nova rota para 
os passageiros que desem-
barcam ou embarcam no 
Castro Pinto.

Na tarde da última quar-
ta-feira (24), a presidente da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino, e a 
coordenadora de Turismo de 
Campina Grande, Catharine 
Brasil, iniciaram as negocia-
ções com a direção da ope-
radora Azul Viagens, braço 
da Azul, para incrementar a 
nova operação. “Iremos pro-
mover João Pessoa entrando 
no clima de São João”, disse 
Ruth Avelino.

Catharine Brasil enfa-
tizou que os passageiros 
chegarão na capital paraiba-
na um dia após a abertura 

oficial do Maior São João do 
Mundo, que acontece na noi-
te do dia 3 de junho e irá ter 
uma duração de 30 dias. “A 
Prefeitura de Campina Gran-
de está estudando como será 
o evento no Castro Pinto, mas 

certamente teremos quadri-
lhas juninas, comidas típicas 
e muita animação na chegada 
dos passageiros”, afirmou a 
coordenadora.

Durante o encontro na 
sede da Azul, em São Paulo, 

as duas executivas da Paraí-
ba conversaram com o dire-
tor de Planejamento da Azul, 
Marcelo Bento; diretor da 
Azul Viagens, Daniel Brunot, 
e Raíssa Azevedo, gerente de 
Vendas da Azul na Paraíba. 

A presidente Dilma Rousseff 
assinou nessa quinta-feira, du-
rante reunião do Conselho De-
liberativo do Programa Bem 
Mais Simples Brasil, decreto 
que dispensa a autenticação 
de livros contábeis por juntas 
comerciais quando enviados 
por meio eletrônico à Receita 
Federal.

“Esse decreto acaba com 
a obrigatoriedade do livro 
contábil para quem está no 
Sistema Público de Escritu-
ração Digital (Sped). 

Para quem não está 
no Sped, tem a opção de se 
modernizar e passar para o 
sistema digital”, informou o 
presidente do Conselho De-
liberativo do Programa Bem 
Mais Simples Brasil, Guilher-
me Afif Domingos. Afif Do-
mingos, que é presidente do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), disse que a 

economia com a migração de 
quem hoje usa livros contábeis 
para o sistema de escrituração 
digital será de R$ 480 milhões 
por ano. Dilma também vai 
encaminhar ao Congresso 
Nacional projetos de lei em 
regime de urgência que des-
burocratizam a legislação de 
armazéns gerais e da profis-
são dos tradutores juramen-
tados e leiloeiros.

Fim da burocracia
Afif Domingos afirmou 

que o governo tomou as me-
didas para simplificar o am-
biente de negócios no País. 
“Os projetos visam a tirar o 
Brasil de métodos medievais 
e trazê-lo para a era digital. É 
eliminar burocracia que não 
faz nenhum sentido no mun-
do digital.”

A presidente também 
assinou decreto que interna-
liza resolução do Mercosul 
para simplificação de proce-
dimentos aduaneiros. “Esse 
decreto homologa uma de-

cisão do Mercosul de criar 
um sistema simplificado de 
aduana entre os países o que 
vai facilitar muito a entrada 
da micro e da pequena em-
presa no comércio interna-
cional”, disse Afif.

Bem Mais Simples
O governo lançou, em 

fevereiro do ano passado, o 
Programa Bem Mais Simples 
Brasil e o Sistema Nacional 
de Baixa Integrada de Em-
presas, com medidas para 
desburocratizar os proces-
sos para abertura e fecha-
mento de pequenas e médias 
empresas.

O Bem Mais Simples pre-
vê medidas como redução da 
papelada necessária para 
abrir um negócio, unificação 
de cadastros, agrupamento 
de serviços públicos para os 
empreendedores em um só 
lugar e o fim de exigências 
que se tornaram dispensá-
veis com o uso de novas tec-
nologias, como a internet.

Governo anuncia medidas 
para desburocratizar negócios

23% têm dívidas em atraso, 
aponta pesquisa da CNC

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Na oportunidade, começou 
também a ser negociada uma 
série de ações para incre-
mentar o voo. Uma delas será 
a produção de uma reporta-
gem sobre a Paraíba para ser 
veiculada na revista de bor-
do da companhia aérea. 

Outra ação discutida 
diz respeito a uma pro-
moção de um famtour e 
processo de capacitação 
com agentes de viagens de 
Minas Gerais, para que co-
nheçam e possam oferecer 
o destino aos clientes com 
mais propriedade. 

O voo, segundo Ruth 
Avelino, terá forte apelo para 
os moradores de cidades 
como Ribeirão Preto e Pre-
sidente Prudente, em São 
Paulo; Goiânia (GO) e Uber-
lândia (MG), mercados que 
são maiores emissores de tu-
ristas para o Nordeste. “Pre-
cisamos montar uma estra-
tégia para tornar a Paraíba 
um destino mais conhecido 
para que o voo chegue aqui 
e retorne lotado”, pontuou a 
presidente da PBTur.  

O endividamento dos 
consumidores recuou em fe-
vereiro na comparação com 
janeiro, de acordo com dados 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). 

O porcentual de famílias 
com dívidas ficou em 60,8% 
neste mês, contra 61,6% no 
mês passado. Em fevereiro 
de 2015, porém, este pata-
mar era inferior, de 57,8%. O 
número de famílias com con-
tas ou dívidas em atraso, por 

sua vez, ficou em 23,3% do 
total, ante 23,7% em janeiro 
e 17,5% em fevereiro do ano 
passado. Já o índice de con-
sumidores que permaneciam 
inadimplentes atingiu 8,6% 
neste mês, ante 9,0% em ja-
neiro e 6,4% em fevereiro de 
2015.

“As taxas de juros mais 
elevadas e o cenário menos 
favorável do mercado de tra-
balho impactaram negativa-
mente os indicadores em re-
lação ao ano passado no que 
diz respeito à inadimplência 
e à percepção das famílias em 
relação à sua capacidade de 

pagamento”, avalia a economis-
ta da CNC Marianne Hanson. A 
proporção das famílias que 
se declararam muito endivi-
dadas aumentou de 13,6% 
para 13,8% entre janeiro e 
fevereiro. Na comparação 
anual, houve alta de 4,1 pon-
tos porcentuais. 

O estudo aponta ainda 
que 25,4% das famílias endi-
vidadas têm mais da metade 
de sua renda mensal compro-
metida com o pagamento de 
dívidas. Entre aquelas com 
contas ou dívidas em atraso, 
o tempo médio de atraso foi 
de 64,3 dias em fevereiro.

INADIMPLÊNCIA DAS FAMÍLIAS

A taxa de desemprego 
entre os jovens cresceu num 
ritmo mais intenso do que o 
registrado entre as demais 
faixas etárias, segundo os da-
dos da Pesquisa Mensal de 
Emprego divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A taxa de 
desocupação da população de 
18 a 24 anos alcançou 18,9% 
em janeiro, ante 16,5% em 
dezembro. No primeiro mês 
do ano passado, a taxa de de-
semprego nessa faixa etária 
era de 12,9%.

“Há uma tendência de 
crescimento (na taxa de de-
socupação) para todas as fai-
xas etárias, sendo que para 
o grupo de 18 a 24 anos a 
intensidade é muito maior”, 
reconheceu Adriana Berin-
guy, técnica da Coordenação 
de Trabalho e Rendimento 
do IBGE.  Adriana lembrou 
que, majoritariamente, o 
contingente mais expressivo 

de ocupados no mercado de 
trabalho está na faixa etária 
que vai dos 25 aos 49 anos. 
Nesse grupo, a taxa de deso-
cupação ficou em 6,5% em 
janeiro, ante 6,1% em de-
zembro. Apesar da alta em 
ritmo menor, no primeiro 
mês de 2015 essa taxa esta-
va em 4,3%.  No grupo de 50 
anos ou mais, a taxa de de-
semprego foi de 3,2% em ja-
neiro, ante 3% em dezembro. 
Em janeiro do ano passado, a 
taxa de desemprego nessa 
faixa de idade era de 2,2%.

O comércio registrou au-
mento de 100 mil trabalhado-
res na passagem de dezembro 
para janeiro, contrariando um 
movimento sazonal de dis-
pensa de empregados tempo-
rários nessa época do ano A 
atividade registrou aumento 
de 2,3% no total de ocupados.  
Com isso, não é possível dizer 
que a taxa de desemprego te-
nha aumentado em janeiro 
ante dezembro por causa da 
demissão de trabalhadores 
temporários.

Taxa de desemprego de 
jovens fica em 18,9% 

Comércio eletrônico 
cresceu 15% em 2015

Daniela Amorim
Agência Estado

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

O comércio eletrônico re-
gistrou crescimento nominal 
de 15% no faturamento, movi-
mentando R$ 41,3 bilhões em 
2015. A previsão é que, até o 
fim do ano, o e-commerce na-
cional fature R$ 44,6 bilhões, o 
que representa um acréscimo 
nominal de 8%, em relação ao 
período anterior, diz a 33ª edi-
ção do relatório WebShoppers, 
elaborado pela E-bit/Buscapé. 
“Dentro do cenário de crise 
econômica, com aumento de 
inflação, desemprego e incer-
tezas ao longo de 2015, o e-
-commerce se mostrou uma 
excelente alternativa na busca 

de bons negócios para o con-
sumidor, apresentando fatu-
ramento muito acima do re-
gistrado no varejo tradicional”, 
disse o fundador da E-bit, pre-
sidente do Conselho de Comér-
cio Eletrônico da Fecomercio 
SP e vice-presidente de Rela-
ções Institucionais do Busca-
pé Company, Pedro Guasti. 
Entre os destaques, aparece 
o crescimento das vendas por 
dispositivos móveis, que pas-
saram a representar 12% do 
faturamento, na média do ano, 
e 14,3%, em dezembro. O nú-
mero de consumidores com 
pelo menos uma compra pela 
internet chegou a 39,1 mi-
lhões, volume 3% maior na 
comparação com 2014.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   As denúncias de crimes de racismo na Paraíba podem ser feitas pelos 
Disques 190 e 197.  Os números funcionam 24 horas e estão ligados ao Serviço 
de Inteligência da Polícia Civil.

FOTO:: internet

Compositor e vereador Fuba, poetisa Socorro Ribeiro e o aniversariante de hoje, Zé Trovão

   Na próxima quarta-feira, haverá degustação das novidades da marca Ko-
penhagen para esta páscoa. Será para convidados especiais, das 10h às 12h na loja do 
Manaíra Shopping.

Professora Socorro Aragão é a mais nova imortal da Academia 
Paraibana de Letras

FOTO: Arquivo

Fábio e Tânia Rocha, ele à frente dos Laboratórios Maurílio de Almeida promove ações de 
responsabilidade social junto a Amem

FOTO: Goretti Zenaide

Saúde

A UNIMED João 
Pessoa inaugura hoje 
uma unidade ambula-
torial de baixa com-
plexidade no bairro dos 
Bancários. 

Trata-se do Nú-
cleo de Atenção à 
Saúde-Sul que vai 
oferecer assistência 
nas especialidades 
de clínica médica e 
pediátrica no horário 
das 7h às 22h.

Dois Pontos

  O rock´n´roll no Brasil com-
pleta 60 anos em 2016 e para 
comemorar a data o evento "Nívea 
Viva Rock" vai passar por sete 
capitais do País com shows dos 
Paralamas do Sucesso, Nando Reis, 
Paula Toller e Pitty.
  A cidade de João Pessoa está 
fora pois as apresentações vão 
acontecer em Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, 
Brasília e São Paulo.

“O artista tem que 
ser gênio para alguns e 
imbecil para outros. Se 
puder ser imbecil para 
todos, melhor ainda”

“Quando estou no palco é 
um momento de 
comunhão. É quando, 
através de vocês, que eu 
me encontro com Deus”

NELSON RODRIGUES BIBI FERREIRA

Lego para meninas
O GRUPO Lego, empresa com sede em Billund, na 

Dinamarca que atua no desenvolvimento das crianças 
por meio das brincadeiras e aprendizado, está lançando 
novidades agora em março para as meninas.

Entre essas novidades vão estar “A aventura de 
trenó de Anna e Kristoff”, baseada na animação “Fro-
zen, uma aventura congelante”, “A oficina criativa de 
Emma”, “O carro de exploração da Olívia” e o “Cupcke 
Café de Heartlake”.

Empresários Edmilson 
Marcondes Santos, Lúcia 
Cabral, Tereza Onofre e 
Waldomiro Barbosa, Sras. 
Socorro Lucena, Keyla 
Melo Albuquerque Xavier e 
Ivania Maria Miranda Tar-
gino, juiz João Agra Tava-
res de Sales, compositor 
Zé Trovão.

Parabéns

Momento de carinho dos dentistas Fernanda e Dácio Júnior com o 
pequeno Dacinho

FOTO: Goretti Zenaide

Workshop sobre mulheres
VEM AÍ o Dia Internacional da Mulher e a profes-

sora e socióloga Mayrinne Meira Wanderley ao lado 
de Márcia Dantas, Priscila de Freitas e Arlene Medei-
ros, vão promover o workshop “Mulheres que fazem 
a diferença”.

O evento será realizado no próximo dia 8 de 
março, às 19h no auditório da Athos Office Escritórios 
Virtuais, em Manaíra, com inscrições gratuitas. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 
3576-2170.

Hotéis

O JORNALISTA 
Kubitschek Pinheiro 
participou, esta semana, 
de coletiva via Periscope, 
com Patrick Mendes, di-
retor presidente da Accor 
Hotels América do Sul, 
que hoje está no coman-
do dos empreendimentos 
Mercure Recife Atlante 
Plaza, Mercure Recife Mar 
Hotel Conventions e o 
Grand Mercure Summer-
ville, hotéis que são “os 
queridinhos” de muitos 
paraibanos.

Entre as novidades 
para 2017, o executivo 
da Mercure informou a 
chegada da marca Ibis 
Styles com o Hotel Ibis 
Styles Campina Grande, 
que promete ser um 
hotel diferenciado para a 
região e tematizado.

Fotografia
O MÉDICO e dou-

blê de artista plástico 
Rodolfo Athayde fez 
30 registros fotográfi-
cos de várias mulheres 
paraibanas, repre-
sentantes de diversos 
segmentos. Agora ele 
reúne esse trabalho 
num livro que vai lançar 
em breves tempos.

   O Cinespaço Mag Shopping anunciando as novidades da semana com as 
estreias de “Deuses do Egito” e “Amor em Sampa”.  O primeiro é uma aventura 
mitológica dirigida por Alex Proyas e o segundo é dirigido por Carlos Alberto Ricelli 
e Kim Ricelli e conta 5 histórias de romances na capital paulista.

Medalha
A DESEMBAR-

GADORA e direto-
ra da Esma, Maria 
das Graças Morais 
Guedes propôs e o 
Conselho Consultivo 
da escola aprovou, 
por unanimidade, a 
criação da Medalha 
do Mérito “Acadêmi-
co Desembargador 
Simeão Fernandes 
Cardoso Cananéa”.

A honraria foi 
em virtude dos 
relevantes serviços 
prestados pelo 
ilustre magistrado à 
Esma, que é o braço  
acadêmico do TJPB.

Ambiental
O TRIBUNAL de 

Justiça da Paraíba e a Em-
presa Municipal de Limpeza 
Urbana estudam uma 
parceria, objetivando tra-
balhar a conscientização 
socioambiental dos magis-
trados, servidores e toda 
a força de trabalho do TJ. 
A ação é uma iniciativa do 
Núcleo de Gestão Ambien-
tal daquele tribunal.

Turismo
VAI ATÉ a próxima 

terça-feira em São Paulo 
e Minas Gerais o work-
shop que divulga as po-
tencialidades turísticas da 
Paraíba. A estimativa é que 
cerca de 700 agentes de 
viagens desses dois esta-
dos participem das ações 
promovidas pela Abih/PB, 
PBTur, Fecomércio e Pre-
feitura de Campina Grande.
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Cinco candidatos vão
disputar presidência
da Fifa hoje na Suíça
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reforços contra o paraíba

Gustavo e Val liberados no Belo
Técnico Itamar Schulle
ganha mais opções para 
a partida de domingo

O técnico do Auto Esporte, Ín-
dio Ferreira, está encarando o jogo 
contra o Atlético, no próximo do-
mingo, em Cajazeiras, como uma 
verdadeira decisão. Segundo ele, é 
chegada a hora do clube reagir e 
vencer seus jogos, seja dentro, ou 
fora de casa, para assegurar a clas-
sificação à próxima fase do Cam-
peonato Paraibano. Com a derrota 
para o Botafogo, a situação com-
plicou para o Clube do Povo, que 
mesmo estando na zona de classi-
ficação no Grupo A, vê sua tercei-
ra posição sendo ameaçada por 
outros clubes. O Alvirrubro tem 6 
pontos, com duas vitórias e 3 der-
rotas na competição.

“Não podemos mais perder 
pontos. O Campeonato Paraibano 
é curto, e já vamos para os jogos 
de volta. Já disse para meus joga-
dores, que cada jogo agora é uma 
decisão e temos que entrar para 
ganhar em todos eles, mesmo 
quando jogarmos fora de casa. O 
empate não nos interessa mais”, 
disse o treinador.

Para enfrentar o Atlético no 
Sertão, Índio terá o retorno do 
volante Emerson Bastos, que de-
verá jogar ao lado de Rafael Spe-

da. O zagueiro Júlio se recuperou 
de uma contusão, e é outro que 
deverá ser titular. E o também za-
gueiro, David, que chegou recen-
temente ao clube, até ontem de 
manhã, aguardava a publicação 
do seu nome no BID da CBF, para 
ter condições de jogo.

Por outro lado, Ítalo foi expul-
so no jogo passado, e irá cumprir 
suspensão. Outros possíveis desfal-
ques é o atacante Ricardinho, que 
está no Departamento Médico, e 
Evandro Neves, que passou a se-
mana sem treinar, porque estava 
resolvendo problemas familiares, 
em Minas Gerais.

Durante os treinos da sema-
na, Índio tentou trabalhar o lado 
psicológico dos atletas, que fica-
ram bastante cabisbaixos com a 
derrota para o Botafogo. “Não 
podemos crucificar os garotos, 
nem achar culpados. A hora é de 
trabalhar muito para corrigir nos-
sos erros, e seguir em frente, foca-
do em conseguir a nossa classifica-
ção”, disse o técnico.

Durante os treinos da semana, 
o que se viu foram muitos treinos 
corrigindo a saída de bola da equi-
pe, e principalmente, a marcação 

nas bolas paradas. Um fato curioso 
é que o clube chegou a anunciar 
a dispensa do zagueiro Weverton, 
só que o jogador continua treinan-
do normalmente. Há quem diga 
que o atleta foi reintegrado ao 
elenco, mas até o momento, não 
houve nenhuma informação ofi-
cial do clube.

Sobre futuros reforços, a dire-
toria não vem falando sobre o as-
sunto, mas dois jogadores novatos 
estão treinando no clube, e podem 
assinar contrato a qualquer mo-
mento. Trata-se do goleiro Uadison, 
que veio do Santa Cruz de Recife, e 
o lateral esquerdo Márcio, que já 
teve uma passagem pelo CSP.

A viagem para Cajazeiras só 
acontecerá amanhã pela manhã. 
O coletivo apronto foi realizado 
ontem, e hoje o treinamento será 
leve. Atlético e Auto Esporte está 
programado para o próximo do-
mingo, às 16 horas, no Estádio Per-
petão. No primeiro jogo entre as 
duas equipes, no atual campeona-
to, o Auto Esporte levou a melhor, 
e venceu de virada o Trovão Azul, 
pelo placar de 2 a 1, em partida 
disputada no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa. (IM)

índio: “Jogo contra o atlético será decisão”
AUTO ESPORTE

Depois do empate no Ceará, o Botafogo retornou as atividades ontem na Maravilha do Contorno visando o jogo do próximo domingo no Campeonato Paraibano para depois pensar na Copa do Nordeste

Ambiente volta ao normal no Presidente Vargas após confusão
Após um começo de se-

mana de muita confusão no 
Presidente Vargas, com a in-
vasão de torcedores protes-
tando contra jogadores e a di-
retoria, o ambiente no Treze 
voltou ao normal e o técnico 
Marcelo Vilar segue prepa-
rando a equipe para o jogo 
de domingo, contra o Santa 
Cruz, em Campina Grande. O 
treinador está decidido a mu-

dar a postura tática da equi-
pe, e exige que os jogadores 
entrem em campo com outro 
espírito, a partir de agora.

Hoje, o treinador vai 
definir o time titular que co-
meçará jogando no próximo 
domingo. O goleiro Dida e o 
atacante Curió, que foram 
poupados dos primeiros 
treinos da semana, já estão 
liberados, e estão à disposi-

ção da comissão técnica. Ou-
tro que também foi liberado 
pelo Departamento Médico 
foi o volante Elanardo. Ele 
saiu de campo no clássico 
dos maiorias, reclamando de 
dores musculares. Foi pou-
pado de alguns treinos, fez fi-
sioterapia e está recuperado.

O jogo contra o Santa Cruz 
está programado para domin-
go, às 16 horas, no Estádio 

Amigão, em Campina Grande. 
O Galo está com 7 pontos, e 
ocupa atualmente a terceira 
posição do Grupo B da fase de 
classificação do Campeonato 
Paraibano.

Fora de campo, a direto-
ria segue trabalhando para 
reforçar o elenco. Comen-
ta-se no PV, que nos próxi-
mos dias, serão anunciados 
entre 5 e 7 jogadores para 

reforçar o Galo na reta final 
do Campeonato Paraibano. 
Um dos cotados é o atacante 
Vavá, um velho conhecido do 
torcedor trezeano. Até o mo-
mento, a diretoria não con-
firmou, nem o número nem 
os nomes dos atletas que se-
rão contratados.

Vistoria
A intenção da diretoria é 

que o Treze sedie seus jogos 
no Estádio Presidente Vargas, 
o mais rápido possível. Para 
tanto, já começaram a ser fei-
tas as primeiras vistorias no 
local. A polícia Militar já fez 
uma inspeção esta semana no 
Estádio, e dará um laudo nos 
próximos dias. Fica faltando 
agora a vistoria do Corpo de 
Bombeiros, do CREA e da Vi-
gilância Sanitária. (IM)

TREZE

O lateral Gustavo e o 
volante Val deverão ser as 
novidades do Botafogo para 
o jogo de domingo, contra o 
Paraíba, às 16 horas, no Es-
tádio Almeidão, pela sexta 
rodada do Campeonato Pa-
raibano. Os dois jogadores 
não atuaram contra o For-
taleza, na última terça-fei-
ra, pela Copa do Nordeste, 
porque estavam no Depar-
tamento Médico. O técnico 
Itamar Schulle ainda não 
definiu o time para encarar 
a equipe sertaneja, o que só 
deverá fazer, hoje à tarde, 
após um coletivo.

"Ainda está cedo para de-
finir a equipe. Tenho que ana-
lisar as condições dos jogado-
res, por causa da maratona de 
jogos e viagens, para depois 
decidir aqueles que estão 
em melhores condições para 
a partida", disse o treinador, 
abrindo a possibilidade para 
mudanças na equipe.

Se por um lado Ita-
mar terá a volta de alguns 
jogadores, por outro, ele 
também não poderá contar 
com dois atletas. O volante 
Gedeil e o atacante Muller 
ainda não se recuperaram, 
e já estão vetados pelo De-
partamento Médico para o 
jogo de domingo. O time vai 
entrar em campo como líder 
do grupo B, com 11 pontos, 
e uma nova vitória pratica-
mente cela de vez a classifi-
cação para a próxima fase da 
competição.

Copa Nordeste
Em relação a Copa do 

Nordeste, o empate contra o 
Fortaleza não foi um bom re-
sultado. Isto porque o Sport 
arrancou um empate contra 
o River, em Teresina, e pra-
ticamente já garantiu a pri-
meira colocação do Grupo D, 
com 7 pontos, contra apenas 

1 do Belo, que continua na 
lanterna. Para que o Bota-
fogo consiga se classificar à 
próxima fase da competição, 
é necessário vencer Forta-
leza e River, no Almeidão, e 
o próprio Sport, na Ilha do 
Retiro, em Recife. Fora isto, 
o clube pernambucano não 
pode mais somar pontos, 
nos três jogos que ainda 
restam. Uma outra possibi-
lidade é o Botafogo entrar 
como um dos segundos lu-
gares melhores colocados 
em todos os grupos. Além de 
Botafogo e Sport, Fortaleza e 
River, ambos com 4 pontos, 
também estão na briga pela 
classificação.

Depois de ter feito gran-
des campanhas na Copa do 
Nordeste, o Botafogo vem 
tendo desempenhos fra-
quíssimos nas últimas edi-
ções da competição. Há 11 
jogos que o time paraibano 
não vence ninguém. A últi-
ma vitória aconteceu em 2 
de fevereiro de 2014, con-
tra o Guarany de Sobral. De 
lá para cá, o Belo acumula 
8 derrotas, e apenas 3 em-
pates. No ano passado, o 
clube fez a pior campanha 
de todos os tempos, tendo 
perdido todos os jogos que 
disputou, e terminado como 
o lanterna entre 20 equipes 
que participaram da Copa. 

Contratação
Diante das fracas exibi-

ções do time neste início de 
temporada, a diretoria do 
Botafogo trabalha em silên-
cio procurando reforços no 
mercado. Segundo comen-
ta-se na Maravilha do Con-
torno, a principal carência 
da equipe é de um meia de 
ligação, posição que vem 
preocupando o técnico Ita-
mar Schulle. Há também a 
possibilidade de dispensas 
no elenco, já que em deter-
minadas posições, há joga-
dores demais. Este é o caso 
do ataque, por exemplo, 
onde o elenco já tem oito 
atletas, disputando apenas 
duas vagas. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Auto Esporte tem uma missão difícil neste final de semana na cidade de Cajazeiras pelo Campeonato Paraibano

Foto: Marco Russo
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Maratonistas aquáticos do Brasil 
disputam etapa da Copa do Mundo
Competição terá sua 
segunda etapa iniciada 
hoje em Abu Dhabi

Com o objetivo de promover e estimular a prática de 
futebol, destinando recursos para a estruturação e 
organização de campeonatos amadores masculinos e 
femininos, foi lançado ontem em Brasília o programa 
Futebol Para Todos. A ideia é promover a inclusão 
social e retirar os jovens e as crianças da criminalida-
de. Voltado para municípios com população superior 
a 20 mil habitantes, um dos critérios de pontuação é 
a situação de vulnerabilidade econômica do município. 
Para o ministro do Esporte, George Hilton, o progra-
ma é ferramenta importante para a inclusão social.

Incentivo ao futebol amador

Os destinos futuros 
da nossa Fifa 

Hoje, o mundo esportivo volta as atenções para 
as eleições da Fifa, entidade máxima no planeta que 
rege o futebol, modalidade esportiva mais badalada 
em todos os continentes. Há quem diga no cenário 
esportivo mundial que a eleição é a única ferramen-
ta, é a solução para acabar com tanta corrupção 
no futebol. Falam também que somente esta nova 
eleição para mudar a “cara” da entidade, que se en-
contra num “buraco negro” após a prisão de diversos 
cartolas, todos bilionários do futebol. Dentre eles, o 
brasileiro José Maria Marin, ex-presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol (CBF) que vem pagando 
milhões para permanecer em prisão domiciliar.

A eleição ocorre após o então presidente Joseph 
Blatter ter renunciado ao cargo, após ter pratica-
mente se eternizado nas hostes da entidade, ficando 
cada vez mais milionário nas custas de torcedores 
fanáticos pelo mundo inteiro. Algumas peças raras 
do futebol mundial não causaram qualquer surpresa a 
minguados torcedores, já que, em outras situações, 
tiveram envolvidos em escândalos de corrupção.

Pode até não ser a solução esta eleição para a 
Fifa, no entanto, significa para muito um resgate da 
credibilidade da entidade, após as prisões de dirigen-
tes envolvidos nas falcatruas e escandalos finan-
ceiros, bem como na compra de Copas do Mundo e 
outras competições de caráter mundial.

Que o novo presidente, a ser homologado em 
assembleia eletiva hoje, não seja apenas um “fan-
toche” de ex-dirigentes que estão na prisão. Tenha 
pulso, imparcialidade e coragem de vestir com muita 
dignidade a camisa da Fifa, já que o mundo dorme 
e acorda falando em futebol. No Brasil, a situação 
não é diferente.

Segundo o ministro do 
esporte, a meta do Progra-
ma Futebol para Todos é 
massificar em todo o País a 
prática esportiva com foco 
nas áreas carentes. A Pa-
raíba, por sua vez, também 
deverá ser contemplada.

Mais amadorismo

Depois de ter seu nome confirmado oficialmente pelo 
Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba 
(TJDF-PB), devido a exclusão do Santa Cruz de Santa 
Rita, o time feminino do Clube Recreativo Kashima volta 
às atividades amanhã. A equipe treina às 9h no campo do 
Celeste, no Conjunto Ernesto Geisel, em João Pessoa. A 
Diretoria deverá ainda apresentar um novo treinador para 
a grande final contra o Botafogo, ainda a ser agendada 
pela Federação Paraibana de Futebol.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

“Vamos levar o futebol 
como ferramenta de 
inclusão, visando a realiza-
ção, nas áreas carentes e 
vulneráveis, de campeona-
tos que serão gerenciados 
pelos municípios”, disse o 
ministro George Hilton.

Ainda o amador

Futebol feminino

Os maratonistas aquá-
ticos olímpicos do Brasil 
disputam hoje, a segunda 
etapa da Copa do Mundo da 
modalidade, competição da 
Federação Internacional de 
Natação (Fina), toda dispu-
tada no percurso olímpico de 
10 quilômetros. A prova será 
no Abu Dhabi International 
Marine Sport Club, em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes 

Unidos, e será concorrida, 
com a inscrição de 50 nada-
doras e 62 nadadores. 

Além dos nossos repre-
sentantes olímpicos - Allan 
do Carmo, Poliana Okimoto e 
Ana Marcela Cunha - o Brasil 
também contará com Diogo 
Villarinho. Poliana e Villari-
nho participaram da primei-
ra etapa do circuito, em 7 de 
fevereiro, no Rio Negro, em 
Viedma, na região da Patagô-
nia, na Argentina. Na ocasião, 
Poliana conquistou a meda-
lha de prata, atrás apenas da 
italiana Rachele Bruni, tam-

bém inscrita na travessia de 
Abu Dhabi. No masculino, vi-
tória do americano Alex Me-
yer. Villarinho não foi tão bem 
e acabou na 22ª posição.

Circuito Brasileiro
Ainda neste fim de se-

mana, começa o 21º Campeo-
nato Brasileiro de 2016 e si-
multaneamente a 3ª Copa do 
Brasil, no domingo, ambos no 
percurso de Meia-Maratona, 
isto é, em cinco quilômetros, 
na cidade de Porto Belo, em 
Santa Catarina. As largadas 
serão a partir das 9h, separa-

das em masculina e feminina.
O Campeonato Brasi-

leiro e a Copa do Brasil (a 
ordem e intervalo entre as 
largadas serão anunciados 
no Congresso Técnico, mar-
cado para a véspera (noite de 
amanhã, às 18h) na Câmara 
Municipal, está sendo aguar-
dada com muita expectativa 
pelos participantes.

Também amanhã, a Fede-
ração Aquática de Santa Catari-
na realizará uma etapa de seu 
circuito estadual na distância 
de 1500 metros, com largada 
prevista para as 9h30.

Brasileiros já estão nos Emirados Árabes e hoje tentam levar o país no lugar mais alto do pódio, mostrando o potencial  aquático

Rio de Janeiro promove o Super Salto
Com Permit da Confede-

ração Brasileira de Atletismo 
(CBAt) e resultados a serem 
reconhecidos pela Associação 
Internacional de Federações 
de Atletismo (IAAF), o even-
to Super Salto será disputado 
pela primeira vez no continen-
te americano e o Rio de Janei-
ro, sede dos Jogos Olímpicos 
de 2016, receberá a competi-
ção no próximo domingo, que 
terá provas de saltos com vara 
e saltos em distância em fren-
te ao Museu do Amanhã, no 
Centro da Cidade Maravilhosa. 
O início está previsto para as 
10 horas.

Uma das estrelas do tor-
neio, disputado anualmen-
te na Europa, é a brasileira 
Fabiana Murer, vice-campeã 
mundial em Pequim, que 
acaba de voltar de Camping 
de Treinamento e de Com-
petições em Pista Coberta na 
Europa, onde conseguiu 4,71 
m como melhor resultado. 
Candidata a um lugar no pó-
dio olímpico, ela terá as nor-
te-americanas Demi Payne, 

que tem 4,90 m como recor-
de pessoal, e Katie Nageotte 
(4,61 m), como adversárias.

“O salto com vara é uma 
prova legal e a torcida vai po-
der ver de pertinho a altura 
que nós saltamos”, disse Fa-
biana. “É muito bom levar o 
Atletismo o mais próximo 
possível das pessoas”, con-
cluiu. No salto com vara mas-
culino, o brasileiro Augusto 
Dutra, que acompanhou Fa-
biana Murer no camping e 
também competiu na Euro-
pa, encarará o argentino Ger-
mán Chiaraviglio (5,75 m), 
prata no Pan-Americano de 
Toronto, e o grego Konstadi-
nos Fillipidis (5,91 m).

No salto em distância, o 
brasileiro Mauro Vinícius da 
Silva, o Duda, bicampeão mun-
dial em pista coberta, terá pela 
frente o alemão Markus Rehm, 
atleta amputado, dono da 5ª 
melhor marca do mundo com 
8,40m, conquistada no fim do 
ano passado. 

Duda, por sua vez, está 
recuperado de lesão no joelho 

e busca o índice para tentar o 
tricampeonato no Mundial In-
door de Portland, que será dis-
putado de 18 a 20 de março, 
nos Estados Unidos. O outro 
atleta na prova é o uruguaio 
Emiliano Lasa, atual campeão 
sul-americano, que tem 8,09 
m como recorde pessoal.

No feminino, o Brasil 
será representado por Kei-
la Costa, qualificada para a 
Olimpíada do Rio, tanto no 
salto em distância como no 
salto triplo. Ela terá como 
adversárias as norte-ameri-
canas Jessie Gaines (6,55 m) 
e Funmi Jimoh (6,96 m).

Marcha Atlética
O Campeonato Sul-Ame-

ricano Caixa de Marcha 50 
Km será o primeiro evento-
teste do Atletismo para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016. A 
competição fechará no pró-
ximo domingo a disputa da 
Copa Brasil de Marcha, que 
começa amanhã, com a reali-
zação de seis provas a partir 
das 06h30, num circuito na 

Praia do Pontal, com largada 
e chegada na Praça Tim Maia, 
no Recreio dos Bandeirantes, 
no Rio de Janeiro.

Vários itens importan-
tes servirão de avaliação 
para o Comitê Organizador 
dos Jogos. Os dois circuitos 
a serem utilizados nama-
nhã (1 km) e no domingo (2 
km), por exemplo, serão os 
mesmos da Olimpíada. Eles 
foram medidos e aprovados 
por representantes da IAAF, 
a Associação Internacional 
das Federações de Atletismo. 

No domingo, a compe-
tição utilizará a tecnologia 
olímpica, como os chips dos 
marchadores, o sistema de 
cronometragem, o placar 
eletrônico de faltas e apura-
ção dos resultados. 

Será testada ainda a lo-
gística da cidade como o blo-
queio do trânsito, que será 
feito a partir da meia-noite 
desta sexta-feira para sába-
do. As grades e os cones uti-
lizados na competição serão 
os mesmos da Olimpíada.

ATLETISMO

Bicampeão mundial em pista coberta, o brasileiro Mauro Vinicius da Silva, o Duda, é esperança de medalha no Super Salto no Rio

FOTOS: Divulgação



SUCESSÃO APÓS ESCÂNDALOS

Cinco candidatos 
disputam o cargo mais 
almejado no futebol
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Nove meses se passaram desde a operação das polí-
cias dos Estados Unidos e da Suíça que resultou na prisão 

de sete dirigentes dias antes da eleição que seria ven-
cida por Joseh Blatter. Desde então, a Fifa mergulhou 

num escândalo de corrupção nunca antes visto na 
história da entidade, viu dirigentes serem depor-

tados para os EUA, entre eles o ex-presidente 
da CBF José Maria Marin, que permanece em 

prisão domiciliar em Nova York, e Blatter foi 
obrigado primeiro a renunciar e, em seguida, 
foi banido por oito anos pelo Comitê de Ética 

da entidade. A pena dele acabou reduzida para 
seis anos nessa quarta-feira. Será neste cenário 

de incertezas, escândalos e com uma Fifa tentan-
do sair das cordas que as 209 associações nacionais 

vão escolher hoje (trabalhos começam às 5h30, horá-
rio de Brasília), em Zurique, na Suíça, o novo presiden-

te da entidade.
São cinco os candidatos que tentam se tornar o nono 

presidente nos quase 112 anos da Fifa. Os favoritos são 
o suíço Gianni Infantino, secretário-geral da Uefa desde 
2009, e o sheik do Bahrein, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa. 
Também estão na disputa o príncipe da Jordânia, Ali Bin Al

-Hussein, o ex-secretário-geral adjunto da Fifa, o francês 
Jérôme Champagne, e o empresário sul-africano Tokyo 

Sexwale. Com a suspensão de Blatter, o pleito será 
comandado pelo presidente interino da entidade, o 

camaronês Issa Hayatou.
A eleição pode ter até dois turnos. Um can-

didato será eleito no primeiro turno se tiver 
dois terços dos votos, ou seja, o apoio de 
139 federações. Caso isso não aconteça, os 
dois mais votados vão para o segundo tur-

no. Será eleito aquele que tiver metade mais 
um dos votos.

Salman surgiu como um dos favoritos ao ob-
ter o apoio das confederações da Ásia (46 votos) e 

da África (54), o que daria 100 votos caso as federa-
ções nacionais sigam a orientação das confederações. 

Infantino deve ter a maioria dos votos da Europa (53), da 
Concacaf (35) e da Conmebol (10), confederação em que 
está o Brasil, que será representando pelo presidente da 
Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues. O 
dirigente, aliás, é investigado na Bahia.

O novo presidente encontrará uma Fifa que busca se 
livrar dos escândalos e exibir uma nova imagem para o 

mundo, ainda que o grau de confiança dos fãs de fute-
bol do mundo na entidade esteja caindo vertiginosa-

mente. Nos últimos meses, além de Blatter, o presi-
dente da Uefa, Michel Platini, e o secretário-geral 

da Fifa, Jérôme Valcke, foram suspensos.

A entidade ainda anunciou 
um pacote de medidas que 
representará uma mudança 
na história da Fifa. O novo 
presidente, por exemplo, 
não poderá permanecer pe-
los 18 anos que Blatter esteve 
a frente da entidade. Muito me-
nos pelos 24 anos do seu ante-
cessor, o brasileiro João Havelange. 
Pelas novas regras da entidade, os 
presidentes poderão ficar por apenas 
12 anos ou até completarem 74 anos de 
idade. Ou seja, um dirigente poderá ser 
eleito e conseguir, no máximo, duas reelei-
ções.

Além desta importante alteração no estatuto da enti-
dade, também foi definido o enfraquecimento do Comitê 
Executivo, que ganhará mais integrantes e perderá po-
der. Antes composto por 24 integrantes, dos quais ape-
nas um era mulher, agora ele terá 36 membros, sendo 
que deve ter um número mínimo de seis mulheres. O 
Conselho da Fifa representará as seis confederações, 
mas não participará mais das tomadas de decisão 
como a escolha das sedes das Copas do Mundo, 
por exemplo. Isso caberá à Secretaria-Geral, que 
atuaria junto com uma espécie de “diretor de 
compliance”. E os dois órgãos responderão a um 
comitê de auditoria e compliance. A ideia disso é se-
parar a política do dinheiro, uma proposta da maioria 
dos candidatos.

Também está prevista a divulgação do salário anu-
al do presidente, do secretário-geral e dos integrantes do 
Conselho da Fifa. Todas estas mudanças devem ser apro-
vadas hoje, quando a Fifa espera iniciar uma nova era no 
comando do futebol mundial.

Como funciona a votação
São 209 associações nacio-

nais que poderão escolher entre 
cinco candidatos quem será o 
sucessor do afastado Joseph 
Blatter pelos próximos 
quatro anos. Para ser elei-
to em primeiro turno, o 
postulante precisará 
ter dois terços dos 
votos – que são se-
cretos. Se isso não 
acontecer – que é a 
tendência – haverá um 
segundo turno com os 
dois mais votados, preci-
sando da maioria simples 
para assumir ser definido o 
próximo mandatário.

Fifa elege
hoje o novo
presidente

n Jérôme Champagne
Francês, 57 anos, diplomata e atualmente consultor 
de futebol internacional. Trabalhou no COL da Copa 
do Mundo de 1998 e, na sequência, na Fifa - entre 
1999 e 2010
Defende, principalmente, uma Fifa mais “humilde”. 
O francês pauta sua candidatura em três partes: 
democratização da Fifa, vontade de lutar contra 
os desequilíbrios atuais, criticando o predomí-
nio de fortes clubes europeus, e a mudança de 
governança da Fifa. Seu discurso é similar ao do 
ex-presidente Joseph Blatter. Entre algumas de 
suas promessas, ele pretende levar a Copa de 
2022 para os EUA em caso de comprovações de 
irregularidades na campanha do Qatar. O diplomata 
ainda defende uma entidade com menos gastos 
em administração e organizações de eventos. Ele 
acredita que isso melhorará a imagem da Fifa.

n Xeque Salman Bin 
Ibrahim Al-Khalifa
Membro da família real do 
Bahrein, 50 anos, presi-
dente da Confederação 
Asiática de Futebol
A principal ideia do 
candidato do Bahrein é 
separar a Fifa em duas 
instituições indepen-
dentes: uma adminis-
traria apenas o futebol, 
enquanto a outra cuidaria 
dos interesses comerciais 
- financeiro, marketing, 
patrocínio e direitos de TV. 
Para ele, isso diminuiria os 
problemas recentes.

n Príncipe Ali Al Hussein
Jordaniano, 40 anos, filho do rei Hussein da Jordânia e 
vice-presidente da Fifa para a Confederação Asiática. 
Foi candidato na tumultuada eleição de 2015.
Como boa parte dos candidatos, fala em recuperar 
a desgastada imagem da entidade. Seu plano tenta 
“restaurar a credibilidade e reputação da Fifa”, bem 
como “servir o futebol e às associações-membro”. 
Promete a criação de um conselho da Fifa que 
priorize ex-jogadores, treinadores e árbitros, para 
ajudar a rever as alterações propostas. Sobre a Copa 
do Mundo, ele garante que irá proteger todas as 
vagas atuais, apesar de falar em reorganizar o acesso 
- possibilitando um aumento de países participantes 
a partir de 2026. Não esconde sua preferência por 
desenvolver o futebol chinês e fala sempre que pre-
tende ver o País mais populoso do mundo sediando 
uma Copa em breve.

n Tokyo Sexwale
Sul-africano, 62 anos, empresário e ex-preso 
político da época do Apartheid
Sem grandes propostas concretas, o sul-a-
mericano tem um objetivo claro na campanha: 
tirar a Fifa das mãos de europeus. Candidato 
com menos força política no futebol, ele 
quer um presidente africano ou asiático. 
Não tem o apoio nem da federação de seu 
País, a África do Sul, e já declarou que topa 
desistir de concorrer para forjar uma aliança 
com outro candidato. Foi companheiro de 
cela de Nelson Mandela durante o Apartheid e 
um dos líderes da bem-sucedida candidatura 
sul-africana para ser sede da Copa de 2010. 
Costuma elogiar Joseph Blatter e já declarou 
que gostaria de permitir a venda de patrocí-
nios nas camisas das seleções.

n Gianni Infantino
Ítalo-suíço, 46 anos, formado em direito e com sua carreira 
consolidada na Uefa. Trabalha na entidade desde 2000 - é o 
secretário-geral desde 2009
Pauta sua campanha em três pilares: reformas e boa governança, 
desenvolvimento do futebol e democracia e participação. O candi-
dato ainda pretende criar um novo Conselho da Fifa, com nove in-
tegrantes da Uefa, cinco da Concacaf, cinco da Conmebol, três da 
Oceania, sete da África e sete da Ásia. Após anos de polêmicas na 
Fifa, Infantino promete controle rigoroso dos fluxos monetários. 
O italiano ainda diz que irá despejar mais de 50 milhões de dólares 
ao longo de quatro anos para o desenvolvimento das federações 
mais necessitadas - para projetos, deslocação e realização de 
torneios de jovens. Infantino pretende aumentar para 40 o núme-
ro de seleções na Copa do Mundo, com a justificativa de uma 
maior representatividade mundial (5 vagas para Concacaf, 5 para 
Conmebol, 14 para Uefa, 7 para África, 6 para Ásia, 1 para Oceania, 
1 do país-anfitrião e 1 vaga por mérito desportivo).

A eleição terá  
209 associações 
votantes e pleito 

ocorre no momento 
em que a entidade 

passar pela pior 
fase de seus  

112 anos de 
história
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Campeonato tem início 
no próximo domingo 
a partir das 12h30

Paraibano de Vela Oceânica
NA PRAIA DE JACARÉ
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Curtas

Dois esfaqueados 
na Liga Europa

Rogério pede para 
torcida cessar vaias

FLUMINENSE DEMITE DIRETOR DE FUTEBOL

A rodada de ontem pelo mata-
mata da Liga Europa teve ocorrências 
de confronto entre torcedores em duas 
cidades. Em Bilbao, na Espanha, torcedores 
do Athletic Bilbao e do Olympique de 
Marselha protagonizaram uma batalha 
campal nas ruas, enquanto em Roma, 
na Itália, dois fãs de Lazio e Galatasaray 
acabaram esfaqueados.

Xodó dos são-paulinos, o 
atacante Rogério pediu para a torcida 
tricolor cessar as vaias ao meia Michel 
Bastos nos próximos compromissos 
da equipe. Bastos foi autor de um gol 
de pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o 
Novorizontino, mas voltou a ser alvo de 
protestos das organizadas que foram ao 
estádio do Pacaembu.

O Fluminense promoveu uma verdadeira reformulação do futebol do clube. Após a demissão do técnico Eduardo Baptista, o Tricolor 
demitiu também o vice de futebol Mário Bittencourt. A decisão foi tomada porque o cartola definiu a demissão do treinador sem avisar 
o presidente Peter Siemsen, que evidentemente não admitiu tal atitude. O capítulo escancara a crise interna vivida pelo Fluminense 

nos bastidores. A decisão de contratar o Eduardo Baptista em 2015 partiu exclusivamente do presidente Peter Siemsen. Homem forte do 
futebol, Mário Bittencourt não participou diretamente das negociações e ‘engoliu’ a decisão do mandatário máximo do clube. Porém, com a 
falta de resultados do Fluminense na reta final de 2015 e nesse início de 2016, fez com que a pressão para a demissão de Eduardo crescesse 
a cada derrota. A ideia inicial era manter o treinador pelo menos até a primeira fase do Campeonato Carioca.

Polícia Militar libera 
a Arena Corinthians

Campeão pelo BA 
morre em Itabuna

A Polícia Militar realizou uma 
vistoria no setor oeste do estádio 
de Itaquera, ontem, e liberou a arena 
para a partida do Corinthians contra 
o Oeste. Válido pela sétima rodada do 
Campeonato Paulista, o confronto está 
confirmado para as 21h (de Brasília) de 
amanhã. Há uma semana, uma parte do 
forro de gesso de cerca de meia tonelada 
se desprendeu e desabou.

O ex-atacante Léo Briglia, campeão 
brasileiro pelo Bahia em 1959 e artilheiro 
da competição com oito gols, morreu ontem 
aos 87 anos, em Itabuna (BA). O Bahia emitiu 
uma nota de pesar pelo falecimento do ex-
jogador. Léo Briglia é o 18º maior artilheiro da 
história do clube tricolor, com 77 gols. “Nosso 
eterno artilheiro nos deixou aos 87 anos, 
mas os seus feitos com a camisa tricolor 
serão eternos”, disse.

Eleições podem ser 
nulas no São Paulo

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou ontem o seguimento 
de um recurso do São Paulo contra 
uma ação judicial do conselheiro 
Francisco de Assis Vasconcellos e de 
outros. O processo pede a anulação 
de todas as eleições presidenciais e 
atos administrativos do clube desde 
2004.

Fenômeno impedido 
de ver papa na Itália

O ex-atacante Ronaldo Fênomeno 
não conseguiu conhecer o papa Francisco 
durante sua visita ao Vaticano. Ronaldo não 
conseguiu conhecer a maior autoridade da 
Igreja Católica por conta das mulheres que 
o acompanhavam, que estavam vestidas 
com roupas na cor branca. Apenas 
pessoas com algum status podem utilizar 
o tom para encontrar o papa, tais como 
reis, rainhas e princesas.

No próximo domingo, a 
partir das 12h30, acontecerá 
a largada da primeira etapa 
do Campeonato Paraibano 
de Vela Oceânica, no  pier 
do Iate Clube da Paraíba, na 
Praia de Jacaré. A expectati-
va dos organizadores é que 
entre 12 a 15 veleiros gran-
des, com tamanhos entre 18 
e 30 pés de comprimento e 
tripulados por quatro a doze 
pessoas participem. Três 
tipos de barcos vão compe-
tir:  monocascos (veleiros de 
apenas um casco), catamarãs 
(veleiros de dois cascos) e os 
trimarãs (veleiros com um 
casco grande central e dois 
cascos menores laterais).

Entre os competidores, 
barcos de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Cabedelo, Natal 
e Rio de Janeiro. Os veleiros 
vão até uma boia da marinha 

localizada mar adentro, no 
litoral de Cabedelo, fazem 
a volta, e depois retornam 
para o mesmo ponto do iní-
cio. Vence a prova quem fizer 
o percurso em menor tempo. 
A previsão é que a maré no 
momento da prova esteja a 
0,50 metros, independente 

do clima que estiver fazendo. 
A competição terá seis eta-
pas, sendo que os três piores 
resultados de cada embarca-
ção é descartado. O objetivo 
da disputa é retomar um es-
porte apaixonante que estava 
abandonado no Estado.

Um dos coordenadores 

da prova e capitão da Floti-
lha de Oceano de Cabedelo 
(Foca), Edvaldo Barbosa, 
frisou que o objetivo da dis-
puta é retomar um espor-
te apaixonante que estava 
abandonado no Estado. Se-
gundo ele, a regata será um 
início positivo para quem 

deseja envolver todos que 
gostam do esporte na Pa-
raíba e outros Estados do 
País. “Queremos fazer boas 
disputas para competidores 
que vêm de todas as partes. 
Temos uma orla maravilhosa 
que promete belos espetácu-
los da natureza”, disse.

A competição contará com a presença de 12 a 15 veleiros, e será sua primeira etapa com disputas entre três tipos de barcos

Severino Gabril, o Bill, no destaque, é um dos três paraibanos na seleção que deverá ir às Olimpíadas

Dos três atletas parai-
banos convocados para de-
fender a Seleção Brasileira 
de Futebol de 5 para Cegos, 
que participará do Torneio 
International Blind Football 
Training Camp, no período de 
10 a 21 de março, em Fuzhou, 
na China, o mais motivado é 
Severino Gabriel, mais conhe-
cido como Bill. Os outros dois 
são Milton Ferreira da Silva e 
Marcos José, todos da Associa-
ção Paraibana de Cegos (Apa-
ce/PB). Ele frisou que assegu-
rar uma vaga no time titular é 
importante nesta fase decisiva 
para os Jogos Paralímpicos do 
Rio/2016, que acontecerão de 
7 a 18 de setembro.

Atleta de forte marcação 
e chute de longa distância para 
surpreender os goleiros ad-
versários, ele vai aproveitar a 
competição na China para fa-
zer parte da equipe de cima do 
selecionado brasileiro. “Partici-
par de uma Olimpíada é tudo 

Atleta da Apace motivado para Blind Football
FUTEBOL DE 5

que todo atleta sonha, princi-
palmente sendo titular na equi-
pe. Vou aproveitar o máximo 
este torneio chinês para buscar 
a vaga e ajudar o Brasil a con-
quistar o título”, observou. Com 
relação ao técnico Fábio luis 
Ribeiro ser paraibano não tem 

nada a ver, onde amizade é uma 
coisa e profissionalismo é outra 
coisa totalmente diferente. Se-
gundo ele, não tem esta coisa 
de favorecer nenhum jogador, 
mas joga quem estiver melhor. 
“Quem conhece o Fábio sabe 
que o profissionalismo está em 

primeiro lugar neste trabalho 
que vem desenvolvendo na 
Seleção Brasileira. Ele é ami-
go fora e dentro da quadra, 
gosto muito dele, mas tem que 
jogar para ter vez na equipe 
principal”, comentou Bill.

Além do trio paraibano, 

foram convocados, luan de 
lacerda (Agafuc-RS); Cassio 
lopes (ICB-BA); Gledson da 
Paixão (ICB-BA); Tiago da 
Silva (APADV-SP); Jeferson da 
Conceição (ICB-BA); João Ba-
tista (AMC-MT) e Raimundo 
Nonato (ADVP-PE).

A Federação Pa-
raibana de Badmin-
ton (FPB) convocou 14 
atletas para uma ava-
liação na escolha do 
grupo, que represen-
tará o Estado nas com-
petições nacionais da 
temporada. Os testes 
acontecem amanhã e 
domingo, a partir das 
8h, no ginásio do Ins-
tituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB), 
em Jaguaribe. Os rela-
cionados pela entida-
de foram: André Mar-
ques, Bruno José, Elias 
Rafael, gabriel Soares, 
gustavo Marques, Ir-
lan de Freitas, João 
gustavo, Joás Soares, 
Michel Hendson, Phil-
lipe Honorato, Ricardo 
José, Samuel Lucas, Vi-
nicius Pereira e Wellin-
gton Suassuna.

Uma seletiva 
que dará oportuni-
dade ao atleta fazer 
parte do selecionado 
paraibano e ser uma 
das estrelas do es-
porte da terra. Para 
o presidente da FPB, 
Franklin Keill Batista, 
o objetivo é formar 
um grupo forte para 
as competições regio-
nais e nacionais que o 
Estado estará presen-
te. Segundo ele, exis-
tem novos talentos e 
outros mais experien-
tes que estão a mais 
tempo no badminton. 
“Temos um potencial 
com grandes atletas 
que podem formar 
um grupo forte para 
representar com dig-
nidade o Estado. Tor-
ço por todos, afinal, 
temos que valorizar a 
prata da casa”, disse.

Federação 
seleciona 
atletas de 
badminton
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Nova fase
O cantor Oswaldo Montenegro apresenta 
show de sua turnê hoje, em João Pessoa

Durante o 
show, Oswaldo 

Montenegro  
exercitará seu 

lado de trovador 
recitando versos 
novos e antigos 

Ópera do Pandeiro será
encenado hoje, 
na cidade de Cabedelo 
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TEATRO MÚSICA

Em parceria com o Cearte, 
Funesc inscreve para 
oficinas de Artes Visuais  
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Banda PInk Floyd 
Paraíba lança primeiro 
DVD em show na capital 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA - 26 de fevereiro de 2016

Lucas Silva
Especial para A União

n Turnê: “A porta da Alegria” – Oswaldo Monte-
negro
n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Pedra do Reino, localizado no 
Centro de Convenções
n Horário: 21h30
n Entrada: R$ 100 inteira e R$ 80 meia-entrada

Serviço

ssa nova fase mostra um Oswaldo que não se 
parece com ninguém”, disse o cantor e composi-
tor Oswaldo Montenegro que se apresenta hoje 
na capital com sua turnê “A porta da Alegria”. A 
performance musical, que transborda poesia nas 
letras de suas canções e traz o lado “Trovador” 
de Oswaldo à tona, acontece às 21h30 no Teatro 
Pedra do Reino, localizado no Centro de Conven-

ções. Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento antecipa-
damente a partir das 13h, mas quem não puder comprar antes, na hora 
do evento também serão disponibilizados. Os valores variam de R$ 100 
inteira e R$ 80 meia-entrada. 

Durante a apresentação, o cantor irá literalmente recitar versos 
novos e antigos que invadem a alma do público sem freio. Frases como, 
por exemplo, “Se o adeus demora, a dor no coração se expande...”, da 
música já consagrada ‘Se puder sem medo’, mostram que o poeta, nes-
se show, se concentrou no que tem de mais lírico.

O autor possui 42 discos e 7 DVDs lançados (2 CDs de ouro, 1 de 
platina e um DVD de ouro), suas canções já fizeram parte de peças 
teatrais, trilhas de novelas, cinema e do meio literário com o livro “O 
Vale Encantado” que é uma produção infantil, indicado pelo Ministério 
da Educação para ser adotado nas escolas de 1º grau. 

No cinema, seu primeiro longa-metragem “Léo e Bia”, lançado 
em 2010, é descrito pela crítica e recebe os prêmios de Melhor Trilha 
Sonora (Oswaldo Montenegro) e Melhor Atriz (Paloma Duarte), no 
Festival de Cinema Cine PE. É exibido em Los Angeles, no LABRFF, e em 
NY, no Brazilian Endowment for the Arts Film Society. Em novembro 
de 2013, lança um segundo e também elogiado longa: “Solidões”.  

Além disso, Oswaldo tem um arcabouço que possui canções pro-
duzidas para grandes nomes da música popular brasileira (MPB) como 
Ney Matogrosso, Gonzaguinha, Zizi Possi, Altemar Dutra, Glória Pires, 
Lucinha Lins, Zélia Duncan, Zé Ramalho, Alceu Valença, Mariana Rios, 
Zeca Baleiro, Paulinho Moska, Jorge Vercilo, Belchior, Geraldo Azevedo, 
Sandra de Sá, Gonzaguinha, Sivuca, Marília Pera, entre muitos outros.

Segundo o compositor Oswaldo Montenegro, o show ‘A Porta da 
Alegria’ trata da vida e suas exigências com foco na poesia. Versos 
como, “A vida exige sonhos e o amor é só um jeito de sonhar” e “Quan-
do uma canção consola alguém, valeu cantar”, estão inclusos em traba-
lhos que o artista irá apresentar durante seu show. 

Por outro lado, o público que já acompanha o cantor a mais tempo 
será consagrado com os grandes sucessos como “A Lista”, “Bandolins”, 
“Lua e Flor”, “Estrelas”, “Sem Mandamentos” e outras músicas com as 
quais esse compositor, de trajetória única, marcou o seu público. 

Conheça mais sobre Oswaldo Montenegro - Nascido em 15 de 
março de 1956, no Grajaú, Rio de Janeiro, filho mais velho de quatro 
irmãos. Sempre adorou ler e devorava coleções de Júlio Verne, Montei-
ro Lobato, Malba Tahan. Aos 7 anos mudou-se para São João Del Rey, 
Minas Gerais, onde passou boa parte da infância. 

O espírito seresteiro de Minas influenciou toda a vida de Oswaldo. 
À noite, pulava a janela de casa para acompanhar amigos de seu pai em 
serestas noturnas para namoradas. Apaixonado por essa música tão 
viva e presente em seu dia a dia começou, aos 8 anos, a estudar violão 
com um desses seresteiros e compôs sua primeira canção, “Lenheiro”, 
nome do rio que corta a cidade.

Aos 13 anos, já de volta ao Rio de Janeiro, venceu seu primeiro fes-
tival, com a “Canção Pra Ninar Irmã Pequena”, música que mais tarde 
gravaria na trilha do vídeo “O Vale Encantado”, com o título “Canção 
Pra Ninar Gente Pequena”. Em 1971, mudou-se com a família para Bra-
sília, cidade que viria a adotar e que é tema constante em sua obra. Foi 
nessa cidade que Oswaldo conheceu e manteve estreito contato com 
a família Prista Tavares, da qual fazia parte o Maestro Otávio Maul. 
Essa foi uma influência decisiva. Através deles, entra em contato com a 
música erudita. Apaixonado, assiste a concertos, conhece obras, passa 
noites conversando, se interessa pela técnica e teoria musicais. Estuda 
muito sozinho, lendo sem parar obras que caem em suas mãos sobre 
Música, História da Música, grandes compositores.

“E



Uma das bandas de reggae mais 
significativas do Nordeste brasileiro 
está de volta ao cenário musical. Na 
noite de hoje, às 22h, os integran-
tes do Emboscada sobem ao palco 
do Casarão 39, localizado na Praça 
Antenor Navarro, bem no coração 
do Centro Histórico de João Pessoa. 

Conhecido por sua pegada própria e estilo firme, o 
grupo traz na bagagem músicas autorais, do Cd Tri-
lha (2006), que até hoje estão na cabeça da moçada, 
a exemplo de “Surf Rasta” e “Fundamentalismo de 
Barro Batido”. Por ouro lado, o Emboscada apre-
senta novas composições que devem fazer parte 
de mais um disco, com gravação prevista para este 
ano. Quem se responsabiliza pela abertura do show 
é o Reggaear.

 A banda Emboscada surgiu em 2001 e desde 
a sua primeira formação, sempre procurou agregar 
algo novo ao som revelado pelo inesquecível Bob 
Marley. “Sob o lema da originalidade, a banda  desen-
volve um trabalho autoral com músicas que tratam 
tanto de assuntos ligados à juventude, como desta-
cam as causas sociais, tocando em temas delicados, 
como pobreza e conflitos sociais”, disse a vocalista 
da banda, Caru Caroline, que divide os vocais com o 
guitarra-base, Gilson Jr. Ainda segundo ela, nomes 

consagrados como Bob Marley, Sublime, O Rappa, 
Natiruts influenciam o trabalho do Emboscada.

O grupo sempre transitou muito bem entre o 
público jovem e a galera mais adulta. A volta do Em-
boscada representa a confirmação de que um bom 
trabalho não deve ser interrompido, mesmo que de-
more alguns anos para ser retomado. Emboscada já 
se apresentou na maioria das casas de show e bares 
da noite pessoense e de estados vizinhos. Também 
participou de diversos eventos culturais, como PB 
POP, Centro em Cena, MPB – Sesc, onde venceu a 
categoria Júri Popular e ficou com o terceiro lugar 
do Júri da Crítica, e Festival Nacional de Arte (Fe-
nart), além de dividir o palco com grandes nomes 
da música nacional, como O Rappa, Natiruts, Cidade 
Negra, Edson Gomes, Tribo de Jah, Maskavo, Ponto 
de Equilíbrio, Pavilhão 9 e Mundo Livre SA.

Com apresentações instigantes, Emboscada 
conquista, cada vez mais, o reconhecimento dos 
admiradores do reggae, da crítica e do público em 
geral. A opinião da banda é unânime em afirmar 
que o maior orgulho do Emboscada é poder sempre 
contar com um público que lota os clubes, bares e 
casas onde se apresenta. “Tocamos um som que a 
moçada se identifica. Geralmente falamos do coti-
diano dos jovens batalhadores, de amor, paz, sim-
plicidade, natureza e musicalidade”, declaram os 
integrantes da banda, que é formada por: Gilson Jr. 
(vocal e guitarra-base), Caru Caroline (vocal), Alys-
son Jorge (guitarra-solo), David Montenegro (baixo) 

e Diego Giordano (bateria). 
“O que podemos prometer, para essa apresen-

tação de sexta-feira, é a energia positiva de sem-
pre, muito reggae, com novas músicas e letras ‘das 
antigas’. Ter a satisfação de voltar à trilha, no Centro 
Histórico da nossa cidade, é um prazer imenso. 
Contaremos com a participação da banda Reggaear, 
com um trabalho autoral, ousado e inovador”, 
adiantou Gilson Júnior. Dentre as novas músicas do 
Emboscada, estão: “Nada melhor do que estarmos 
juntos”; “Pais”, uma parceria com Thiago Beltrão; 
“Impulso”; e “Me Permita Sonhar”.

A Trilha
Lançado em setembro de 2006, o Cd é sucesso 

entre os fãs da banda e ainda conquista outros pú-
blicos, além de ter aberto espaço para o Emboscada 
divulgar seu trabalho em escala nacional. O seu 
próximo CD vem com novas canções e batidas que 
influenciam cada vez mais os fãs que acompanham 
a banda, levando através da música mensagens de 
amor, paz, esperança e luta.

Diversidade 
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Retorno ao palco
Fernando Patriota
Especial para A União

nShow: Banda Emboscada, com participação do grupo Reggaear
n Data: Hoje
n Hora: 22h
n Local: Casarão 39 (Praça Antenor Navarro, 39 - Centro Histórico)
n Quanto: R$ 10 (preço promocional)

Serviço

Uma das mais significativas bandas de reggae do Nordeste, a Emboscada se 
apresenta hoje à noite, no Casarão 39, no Centro Histórico de João Pessoa  

A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) abriu inscri-
ções para oficinas de artes vi-
suais do Projeto Atelier. São vá-
rias opções de cursos disponíveis 
em parceria com o Centro Esta-
dual de Arte (Cearte): Desenho 
- Um Ponto, Um Outro, turmas I, 
II e III (ministrada por Martinho 
Patrício); Modelagem em Argila 
níveis I e II (professora Maurise 
Quaresma) e Criação Artística 
(por Edilson Parra). Para essas 
opções, a taxa de participação 
custa R$ 80. As inscrições perma-
necem abertas até 4 de março e 
podem ser feitas na sala da Dire-
toria de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural (DDAC), que fun-

ciona no bloco administrativo 
do Espaço Cultural José Lins do 
Rego. O horário de atendimento 
é das 13h às 16h30. 

O início varia de acordo com 
o dia da aula semanal de cada 
oficina, a partir de 14 de março. 
Há, ainda, nova turma de Foto-
grafia ministrada por Thercles 
Silva, com limite de dez alunos 
por turma. A novidade do tri-
mestre é Introdução à Xilogra-
vura (ministrada por Marcelo 
Soares), que aceita até 15 alu-
nos. O programa apresenta no-
ções técnicas apropriadas à Xi-
logravura. Para cada uma dessas 
opções, o valor do curso é de R$ 
120. Para todas as oficinas a du-

ração é de três meses e as aulas 
acontecem na Sala de Oficinas, 
que funciona no Box 11, lateral 
da Praça do Povo.

Funesc inscreve para oficinas
ARTES VISUAIS

FOTOS: Divulgação

n Evento: Projeto Atelier - Artes Visuais - Fu-
nesc/Cearte 
n Inscrições: Até 4 de março 
n Vagas: 10 por oficina
n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, na sala da DDAC - Bloco Administra-
tivo, Mezanino, Rampa 1
n Horário: 13 às 16h
n Início das Oficinas: 14 de março (Duração: 3 
meses)
n Local: Sala de Oficinas, Box 11- Espaço Cultural 
José Lins do Rego       

Serviço

Os cursos estão sendo oferecidos em parceria com o Cearte 



Roteiro
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Em cartaz

Teatro
Livros em destaque

    Humor 

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

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

Espetáculo em 
homenagem a 
Jackson do Pandeiro 
será apresentado 
hoje e amanhã, 
em Cabedelo 

Rádio Tabajara

ZÉ MEIOTA Tônio

Depois da encenação realizada em 
João Pessoa, na semana passada, o grupo 
Bichoderuma apresenta o espetáculo 
Ópera do Pandeiro, dirigido por Genário 
Dunas e Mizael Batista, hoje e amanhã, 
sempre a partir das 20h, no Teatro Santa 
Catarina, localizado na cidade de Ca-
bedelo. A montagem - cujo projeto foi 
selecionado nos Editais 2015 do Fundo 
de Incentivo à Cultura (FIC) Augusto dos 
Anjos, do Governo da Paraíba, com patro-
cínio da Secretaria de Estado da Cultura, 
Funarte (Fundação Nacional de Artes) e 
Ministério da Cultura- se desenvolve de 
maneiras narrativa, poética e musical - re-
trata o nascimento, obra, vida e morte do 
músico paraibano Jackson do Pandeiro, o 
Rei do Ritmo. Os ingressos custam R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (estudante). 

“Apesar do título, o espetáculo foge 
do estilo tradicional da ópera, pois é 
leve e enfoca a vida e obra de Jackson do 

Pandeiro, pontuando, por exemplo, os 
locais por onde passou, como Pernambu-
co e Rio de Janeiro”, disse o produtor da 
montagem, Valdir Santos, para o jornal 
A União. Ele observou que o espetáculo, 
com cenários práticos e adereços diver-
sificados, resgata não apenas a trajetória 
do Rei do Ritmo, mas também a cultura 
nordestina com elementos regionais, 
além dos brincantes.  “Colocamos esses 
valores para os ingressos como uma 
forma de popularizar o teatro e formar 
plateia”, prosseguiu, acrescentando que 
a direção musical é de Jozam Domingos, 
a coreografia de Adalberto Fernandes e a 
cenografia de Leonardo Macedo. O texto é 
assinado por Mizael Batista.

Valdir Santos ainda ressaltou que 
“o objetivo da montagem da Ópera do 
Pandeiro é proporcionar ao público uma 
vivência da vida e obra do ícone da músi-
ca brasileira, Jackson do Pandeiro. Dar vi-
sibilidade a essa originalíssima produção 
cultural, autêntica expressão paraibana, é 
o que pretende a produção deste projeto 
através de apresentações itinerante”.

Ópera do Pandeiro começa como 
um auto de natal paraibano para contar 
o nascimento do menino José, o Jack-
son do Pandeiro, na cidade de Alagoa 
Grande. Depois, passa para um guerrei-
ro aboiador e sua narrativa cordelesca, 
um profeta que anuncia o predestinado, 
brincantes, bujões e muita celebração 
para a chegada do menino. O pós-nasci-
mento mostra as passagens do músi-
co, a começar pelo presságio de uma 
cigana, a primeira escola de Jackson, 
na feira com sua mãe Flora Mourão, o 
Eldorado em Campina Grande, a Rádio 
Tabajara, em João Pessoa, a explosão 
do seu primeiro sucesso em Recife e a 
culminância no Rio de Janeiro. 

“A peça, que encena o nascimento e 
vida, propõe uma boa viagem para eterni-
zar na lua conforme um de seu sucesso. A 
encenação, que é feita ao vivo por atores, 
dançarina e cantora, vislumbra a auten-
ticidade regional, uma linha autoral com 
artistas locais e letras eternizadas por 
Jackson e seu ritmo diversos”, destacou, 
também, o diretor Mizael Batista. 

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

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

 Serviço

FOTO: Gustavo Moura

Cena da montagem intitulada Ópera do Pandeiro, que celebra, de maneira poético-musical, a vida e a obra do Rei do Ritmo 

Jornalista lançará
obra no Senado

Plumas – paixão, vida e cotidiano em 
forma diversos é o título do livro que a jor-
nalista campinense Aline Guedes lançará no 
próximo dia 14 de março, a partir das 18h, 
na Biblioteca do Senado Federal, em Brasília 
(DF). A autora também pretende realizar, em 
breve, o lançamento da obra - que, ao longo 
de 68 páginas, reúne textos suaves, de fácil 
leitura e compreensão - nas cidades de Cam-
pina Grande e Rio de Janeiro. 

“É uma visão do mundo pelos olhos da 
minha alma. Assim como o título sugere, 
Plumas transmite leveza, levando o leitor a 
sonhar e a viajar por cada palavra. Sempre 
transfiro para as letras o que o meu coração 
sente, mas nunca tive obsessão por publi-
car. Receber o apoio e sentir o carinho das 
pessoas têm sido um estímulo sensacional”, 
disse a jornalista Aline Guedes, referindo-se 
ao livro.

A propósito, Plumas – paixão, vida e co-
tidiano em forma diversos é o primeiro de 
quatro títulos já prontos. Embora escreva 
desde a adolescência, Aline Guedes só resol-
veu tomar a decisão de publicar seus livros 
a partir de agora por causa do incentivo re-
cebido por amigos. No livro, a autora relata 
o dia a dia, as vivências e sonhos, mas com 
simplicidade. Com isso, o objetivo da escri-
tora é proporcionar uma leitura acessível e 
aprazível para pessoas de todas as idades.

Na opinião do doutor em Marketing pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Paulo Ricardo Meira, que assina o prefácio de 
Plumas, “trata-se de uma obra tão leve na lei-
tura quanto densa em sua capacidade de, em 
cada poema, nos lembrar do pouquinho de 
Aline que temos em cada um de nós”.

Nascida no ano de 1982, em Campina 
Grande, Aline Guedes é jornalista, formada 
em Comunicação Social pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), Campus insta-
lado em sua própria cidade natal. Ela iniciou 
a carreira como repórter e apresentadora de 
rádio em 2003, quando ainda cursava o pri-
meiro ano da Faculdade. E, em 2011, mudou-
se para Brasília, onde continua trabalhando 
na Secretaria de Comunicação Social do Se-
nado Federal.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 
127 min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com 
Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. 
Sinopse:  Sinopse: Bek é um mortal pacato que se considera 
apenas mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral 
dominado por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso 
Set, deus da escuridão, toma o trono da nação e mergulha 
a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e 
com o poderoso deus Horus, para formar uma expressiva 
resistência. CinEspaço: 14h , 19h (DUB) e 16h30, 21h30 
(LEG). Manaíra3: 12h50, 15h40, 18h45 e 21h30 (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h15, 15h, 18h e 21h (LEG).Manaíra9/3D: 
13h, 19h (DUB) e 16h05, 22h05 (DUB). Mangabeira1/3D: 
13h30, 16h30, 19h25 e 22h15 (DUB).Mangabeira5/
3D:15h25 (DUB) e 20h45 (LEG). Tambiá5: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Dura-
ção: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com 
Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O 
longa é uma 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: 
21h20 (LEG). Manaíra10: 16h35 e 21h45 (LEG).

AMOR EM SAMPA (BRA 2015). Gênero: Romance. Duração: 112 
mim. Classificação: 12 anos. Direção: Carlos Alberto Riccelli 
e Kim Riccelli. Com Bruna Lombardi e  Eduardo Moscovis. 
Sinopse: Cinco histórias de amor entrelaçadas em uma rede 
amorosa na cidade de São Paulo, percorrendo pela intimidade 
das relações, por corações ansiosos por um novo amor e 
desejos conectados na busca da concretização de todos os 

sonhos. CinEspaço1: 14h20, 16h40 e 19h10. Mangabeira2: 
16h15 e 22h. 

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. Com 
Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: Alice 
(Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não 
sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte, 
ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na 
vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser 
solteira. Manaira8: 14h45, 19h45 (DUB) e 17h15, 22h15 
(LEG). Tambiá1: 14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Rey-
nolds, 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 encon-
tra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência 
científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso 
de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança contra 
o homem que destruiu sua vida. CinEspaço4: 14h30 (DUB) e 
16h50, 19h (LEG). Manaíra2: 13h10, 15h45, 18h15, e 20h40 
(LEG). Manaíra5:18h30 e 21h15 (DUB) e 17h, 22h05 (LEG). 
Manaíra6: 14h30, 17h, 19h30 e 21h10 (LEG). Manaíra10: 
19h20 (LEG). Mangabeira4: 12h45, 15h05, 17h30 (DUB) 
e 20h (LEG). Mangabeira5: 13h e 18h15. (DUB). 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. Manaíra1: 16h45. 
Tambiá4: 14h10, e 18h30.

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 
consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca 
de vingança. CinEspaço4: 21h10 (LEG). Manaíra11: 14h15, 
17h30 e 20h45 (LEG). Mangabeira2: 18h45 (DUB). Tambiá2: 
17h30 e 20h30 (DUB).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. 
Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação 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 e 15h30 Mangabeira3: 14h25, 17h05, 19h45 e 
22h30. Tambiá4:  16h20 e 20h40. 

FOTO: Rodrigo Viana
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Dirigido por Juan Carlos Maneglia e 
Tana Schembori, o filme de suspense e 
ação intitulado 7 Caixas - uma produção 
do Paraguai - será exibido na próxima 
quarta-feira, em sessão única e gratuita 
para o público, a partir das 19h30, dentro 
da programação do Cineclube O Homem 
de Areia, realizado pela Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), localizada em 
João Pessoa. O longa-metragem, com 105 
minutos de duração, será comentado pelo 
crítico de cinema Andrés Von Dessauer. A 
Classificação é de 14 anos. 

Protagonizado por Celso Franco, 
Víctor Sosa, Lali González e Nico García, 
o enredo de 7 Caixas - lançado em 2014 - 

relata a situação de um adolescente de 17 
anos de idade que passa as horas vagas 
imaginando uma vida de fama. Ele enfren-
ta um mundo competitivo para alcançar 
pequenas conquistas. Até que, em certo 
dia, recebe uma proposta para carregar 
caixas, com um conteúdo desconhecido, o 
que faz sua vida ter novos rumos.

O filme tem algumas curiosidades, 
ocorridas durante as filmagens. Uma 
delas é a participação da própria dire-
tora, Tana Schembori, no papel de uma 
enfermeira do hospital. A outra é a cena 
do açougue, cuja gravação foi um pouco 
complicada por causa do cheiro de carne 
em decomposição. 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2016

Inspirados pelas músicas da banda 
britânica Pink Floyd, fundada em 
1965, o grupo Pink Floyd Paraíba 
faz, literalmente, um mergulho em 
busca de novas e velhas canções 
hoje na Usina Cultural Energisa, às 
20h, em João Pessoa. O show, que 
além de promover o lançamento 

do primeiro DVD da banda, trará em 
sua performance músicas que já fazem 
sucesso na trajetória do grupo como 
“Wish You were Here”, “Another Brick in 
the Wall”, “Time”, “Echoes”, entre outros. 
Os ingressos podem ser adquiridos na 
bilheteria do evento no valor de R$ 30 
inteira e R$ 15 meia- entrada. 

É importante lembrar que, aos in-
teressados em participar do show e que 
não adquiriram seu ticket, a bilheteria 
do local abre a partir das 18h disponibi-
lizando mais ingressos. 

Concentrados em fazer uma ver-
dadeira retrospectiva da carreira e dos 
grandes álbuns do Pink Floyd, a banda 

não para de buscar novas propostas. 
Isso é tão expressivo em suas apre-
sentações que o grupo adiciona novas 
músicas e elementos para aproximar 
o fã ao que um dia foi o grupo original 
inglês. Além disso, os rapazes tentam 
reconstruir os solos de David Gilmour, a  
genialidade das letras de Roger Waters, 
o inconfundível teclado de Richard 
Wright, as certeiras batidas de Nick Ma-
son e a louca e criativa experimentação 
de Syd Barrett.

Em entrevista ao jornal A União, a 
banda concordou que o Pink Floyd lhes 
oferece uma fonte inesgotável de possi-
bilidades artísticas e é impossível não 
querer compartilhar isso com outros 
fãs da banda. 

Juntos desde 2010, quando foi 
criada a banda, os rapazes vem traba-
lhando constantemente para mostrar 
sua capacidade e competência. A ban-
da que é formada por seis integrantes, 
entre eles Rafael Lyra (voz e violão), 
Eduardo Filho (guitarra), Marcos Vas-
concelos (guitarra), Heitor Zamboni 
(baixo e voz), Ricardo Pessoa (tecla-
dos) e Silvio Pires (bateria), é formada 

por amigos e músicos.
“O surgimento da banda aconteceu 

através de antigas reuniões, que por 
muitas vezes, foram marcadas por meio 
das redes sociais. Daí em diante, o grupo 
resolveu fazer um som sem muitas 
pretensões, entretanto, o negócio foi 
tomando corpo e formou o que somos 
hoje”, comentou o baixista da banda 
Heitor Zamboni.

Além da sonoridade e da fideli-
dade que os meninos trazem em seus 
shows, as apresentações são marcadas 
por jogos de luzes e pela intensa pro-
jeção de imagens. Com isso, o grupo 
porjeta uma atmosfera dos grandiosos 
shows do grupo britânico. O público, 
familiarizado ou não com as caracte-
rísticas dos concertos, é levado para 
um verdadeiro passeio pelas diferen-
tes fases do Pink Floyd. 

Uma novidade para 2016, além 
da divulgação do DVD, é a gravação 
de materiais audiovisuais para serem 
publicados nas redes sociais, como 
Youtube e afins. “Até o momento não 
tem data de lançamento, mas estamos 
estudando essa proposta”, comentou o 

baixista Heitor Zamboni.
Sobre o DVD especial Animals - 

Gravado ao vivo na capital em maio 
de 2015, na sala de eventos da Usina 
Cultural Energisa, a produção foi feita 
em cima do álbum Animals lançado 
originalmente em 1977. Suas músicas 
fazem críticas às condições político-so-
ciais dos anos 70, além de apresentar 
uma notável mudança no estilo musical 
do Pink Floyd.

Zamboni explicou ainda que, como 
já tínhamos grande trajetória de show 
e um feedback do público, nós percebe-
mos que o nosso trabalho já estava em 
uma fase madura, afinal, já tinha cinco 
anos de estrada. Então a partir dessa 
maturidade resolvemos gravar o DVD 
que contempla o álbum Animals. 

Lucas Silva
Especial para A União

Banda Pink Floyd Paraíba se 
apresenta hoje, na Usina 

Cultural Energisa, na capital 

Filme paraguaio 7 Caixas será exibido quarta,
no Cineclube da Fundação Casa de José Américo

O HOMEM DE AREIA

Cena do fllme, cujo 
enredo mostra 
jovem que tem vida 
transformada 
ao carregar caixas

O grupo vai lançar o 
primeiro DVD durante o 

show de hoje à noite

n Show: Banda Pink Floyd Paraíba
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Quando: Hoje
n Horário: 20h 
n Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Serviço

Primeira 
vez, ao 
vivo 
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material e instrumental 
odontológicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeições e lanches diversos, 
mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, 
rodas e macacos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de expe-
diente diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo.

LICITANTES HABILITADOS:
- EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA- EPP .
- JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- POTIGUARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.

LICITANTE INABILITADO:
- CAV CONSTRUCOES LTDA- ME .
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
07/03/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - 
Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com.

Marcação - PB, 25 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, baterias, 
extintores, rodas, macacos e óleos lubrificantes diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, bolos e 
salgados diversos - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2016, para o dia 04 

de Março de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 25 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 07 

de Março de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 25 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2016, para o dia 04 

de Março de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 25 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços radiofônicos para divulgação de 
atos do governo municipal de São Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do dia 10/03/2016, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Fevereiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e 

gerenciamento de certames e contratos administrativos no município. Data e Local, às 10:00 horas 
do dia 10/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Fevereiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

Em meio à epidemia de 
doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti no País, o pre-
feito de Goiandira (GO), Rick 
Marcus, adotou uma estraté-
gia inusitada. Na última sex-
ta-feira (19), ele assinou um 
decreto instituindo o Dia de 
Jejum Municipal como uma 
das ações de combate ao mos-
quito na cidade.

O documento convocava 
líderes religiosos da comuni-
dade a transmitirem a seus 
fiéis a proposta de jejuar en-
tre as 6h e as 12h da última 
segunda-feira (22). Ainda de 
acordo com o texto, a medida 
tinha como objetivo “clamar a 
Deus por livramento e miseri-
córdia” em virtude da infesta-
ção da dengue na cidade.

Por meio de nota, a pre-
feitura esclareceu que apenas 
convidou os cerca de 5 mil ha-
bitantes de Goiandira a jejuar, 
mas que ninguém foi obrigado 
a ficar sem se alimentar du-
rante o período estabelecido 
no decreto. “Em muitas si-
tuações de guerra descritas 
na Bíblia, as pessoas con-

Prefeito institui dia de jejum e reza para combater o Aedes

Em Goiandira
Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

seguiram vencer conflitos 
jejuando. Essa prática ajuda 
a pedir auxílio, buscar forta-
lecimento espiritual e criar 
uma ligação direta com Deus 
para refletir sobre esse pro-
blema. Nós estamos enfren-
tando uma batalha contra a 
dengue e todas as armas são 
válidas. 

Ação, oração, fé, tudo é 
válido”, disse o prefeito em 
nota. Dados da Secretaria 

Municipal de Saúde mostram 
que foram notificados cer-
ca de 600 casos de dengue 
na cidade este ano. A partir 
deste mês, passa a valer em 
Goiandira a Lei Municipal nº 
1.321/2016, que prevê mul-
ta para moradores que dei-
xarem lotes abandonados e 
com focos do Aedes aegypti. 
Ontem, agentes de saúde rea-
lizaram um mutirão de limpe-
za em terrenos baldios, ruas 

e casas do município, procu-
rando acabar com possíveis 
criadouros do mosquito. “A 
Prefeitura de Goiandira reite-
ra seu compromisso de con-
tinuar trabalhando na cons-
cientização e na prevenção 
contra os focos do mosquito 
Aedes, trabalho este realiza-
do durante todo o ano com 
a visita dos agentes comuni-
tários de saúde e agentes de 
endemias”, destacou a nota.

Um ingrediente muito 
presente na culinária ama-
zônica e indígena, o tucupi, 
poderá chegar à mesa dos 
consumidores de uma forma 
diferente. Pesquisadores do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (Ifam), 
no Amazonas, trabalham no 
projeto Tucupi de Pratelei-
ra. A finalidade é enaltecer o 
produto regional, promover o 
envasamento dentro dos pa-
drões dos órgãos de seguran-
ça alimentar e ainda aumentar 
a produtividade. A iniciativa é 
desenvolvida em parceria com 
a Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam).

O tucupi é uma espécie 
de molho feito a partir da ex-
tração do sumo da mandioca 
brava. Também conhecida 
como macaxeira ou aipim, a 
mandioca é descascada, rala-
da e prensada. A parte sólida é 
usada na produção de farinha, 
e o líquido de cor amarela é 
fervido por várias horas para 
extrair o veneno presente na 
planta. Depois desse processo, 
o tucupi já pode ser consu-
mido e compor algum prato, 
como o pato no tucupi, típico 
da região.

Atualmente o produto 
é vendido em garrafas PET 
reaproveitadas. Segundo a es-
tudante de tecnologia em pro-
cessos químicos do Ifam e res-
ponsável pela pesquisa, Suane 
Costa, os produtores vendem 
o tucupi para os comerciantes 
que fazem o processo de tem-
pero e embalagem. Com o pro-
jeto, o tucupi será comerciali-
zado em uma embalagem tipo 
saco plástico, com rótulo e es-
pecificações técnicas do pro-

duto. “Hoje o tucupi, na forma 
como ele é comercializado, 
tem prazo de validade médio 
de 15 dias. Com a técnica que 
vamos aplicar, esse prazo sobe 
para três a seis meses. Não 
vamos interferir totalmente 
na cadeia, mas, vamos padro-
nizar [o processo de extração] 
com a máquina prensa que 
está sendo desenvolvida que 
será disponibilizada ao produ-
tor em sistema de Comodata 
[empréstimo gratuito]”, expli-
cou Suane. A expectativa é que 
o tucupi em nova embalagem 
já esteja disponível no merca-
do amazonense até dezembro 
deste ano.

Prensa
De acordo com o coorde-

nador de Culturas Industriais 
da Secretaria de Produção 
Rural do Estado (Sepror), Ale-
xandre Araújo, essa máquina 
de prensa, que vai ser em-
prestada aos produtores, vai 
substituir o tradicional tipiti 
(tecido em que se espreme a 
mandioca). 

Com isso, haverá maior 
aproveitamento da maté-
ria-prima. “Vai também in-
centivar que os produtores 
passem a trabalhar mais com 
o próprio tucupi. O que aconte-
ce hoje é que o maior produto 
trabalhado como derivado da 
mandioca é a farinha, depois a 
goma. O tucupi geralmente é 
jogado fora sem cuidados ao 
meio ambiente. No momen-
to em que você valoriza esse 
produto, ele passará a ser 
mais produzido e mais co-
mercializado.”

O novo processo deve 
diminuir o custo de produção 
e, consequentemente, o tucu-
pi deverá ser repassado aos 
comerciantes com um valor 
mais baixo.

Projeto no Amazonas 
quer difundir o tucupi

EM TODO O PAÍS

As operações da Polícia Federal, 
além da repercussão pela investiga-
ção e prisões, ganham fama também 
por conta dos nomes inusitados. Des-
sa vez, a 23ª fase da Lava Jato, bati-
zada de Operação Acarajé, gerou 
revolta entre os movimentos negros 
da Bahia e as baianas do acarajé. Se 
para alguns o acarajé é apenas uma 
iguaria, para os adeptos do candom-
blé é uma comida ritual para a orixá 
Iansã. “Não é simplesmente vender 
acarajé. Tem um ritual, a hierarquia 
da família, a história do acarajé. Por-

que todas as baianas do acarajé são 
filhas de Iansã, porque ninguém tra-
balha com o acarajé a toa”, explicou 
a baiana Dulcimari de Jesus.

De acordo com a Polícia Federal, 
o nome foi escolhido em alusão ao 
termo utilizado por alguns investi-
gados dessa fase para nominar o 
dinheiro em espécie envolvido no 
esquema de corrupção. A coorde-
nadora da Associação Nacional das 
Baianas de Acarajé (ABAM), Rita 
Santos, considerou a a associação do 
termo a um assunto negativo uma 
ofensa à tradição religiosa.

“Foi difícil de ver a associação 
de uma oferenda de um orixá a um 

grupo de ladrões. Não vai ter im-
pacto na hora de a baiana vender, 
mas vai haver [impacto] no mundo 
todo, porque sempre que se falar 
em acarajé, as pessoas vão ligar 
uma coisa à outra”, avaliou.

Nota de repúdio
A organização não governa-

mental Coletivo Entidades Negras 
publicou nota de repúdio contra o 
uso do nome acarajé para a ope-
ração, que prendeu pessoas sus-
peitas pagamento de propina esta 
semana, entre elas o publicitário 
João Santana, responsável por 
campanhas eleitorais do PT.

Baianas e entidades fazem crítica
NOME AcArAjé EM OPErAçãO DA Pf

Sayonara Moreno 
Correspondente da Agência Brasil

Bianca Paiva 
Correspondente da Agência Brasil

Mosquito que infesta a cidade 
de Goiandira mereceu reza e 

ganhou o Dia de Jejum Municipal

fOTO: Reprodução/Internet



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.336,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008793
Responsavel.: JULIA CRISTINA DE LIMA COSTA
CPF/CNPJ....: 964835124-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            551,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011597
Responsavel.: KADJA FELIPE IMPERIANO
CPF/CNPJ....: 052574264-63
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            280,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011431
Responsavel.: LUCIANE MICHELE DAVET ARAG 
O DE OLI
CPF/CNPJ....: 839065099-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009405
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 013526947/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.268,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010788
Responsavel.: MANUELLA RIBEIRO XIMENES
CPF/CNPJ....: 065209184-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            572,43
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008600
Responsavel.: MARCIA DA CONCEICAO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 012785364-26
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.004,76
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 009672
Responsavel.: MAYRLES EMILLE M. SARMENTO-ME
CPF/CNPJ....: 015309705/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008717
Responsavel.: MICHELLE PANTA ROLIM SOARES ME
CPF/CNPJ....: 014289237/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009037
Responsavel.: MICHELLE PANTA ROLIM SOARES ME
CPF/CNPJ....: 014289237/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009043
Responsavel.: MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 008336606/0001-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         10.711,78
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 010598
Responsavel.: PEDRO ARAUJO SALES
CPF/CNPJ....: 602581954-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009736
Responsavel.: REGINALDO DIAS DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 023701847/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.064,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010083
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 021045699/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011562
Responsavel.: RUMO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007818
Responsavel.: SALVIANO ROBERTO TOSCANO 
LEITE FERR
CPF/CNPJ....: 725910484-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.796,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009871
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            885,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008883
Responsavel.: TWS RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 012778436/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008686
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011578
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            396,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011588
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.947,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011638
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.297,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011643
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,  26/02/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALINE DOS SANTOS FLORENCIO
CPF/CNPJ....: 033308744-57
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            366,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009009
Responsavel.: BRASMAR CONSTRU OES E INCOR-
PORA OES
CPF/CNPJ....: 013683570/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010389
Responsavel.: CARLOS ALBERTO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 010625857/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.016,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009907
Responsavel.: CARLOS PESSOA NETO
CPF/CNPJ....: 185891034-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.450,96
Apresentante: AGU-PROCURADORIA DA UNIAO 
NA PARAIB
Protocolo...: 2016 - 011339
Responsavel.: CELEBRATE BOATE E EVENTOS 
LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 019621331/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011422
Responsavel.: COND .MAR BALTICO
CPF/CNPJ....: 000857497/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            405,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009745
Responsavel.: CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 037410234-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008644
Responsavel.: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 032464714-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009749
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009824
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009825
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021971788/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.046,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008965
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021971788/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.242,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009649
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021971788/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            979,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010559
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ....: 071258774-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011611
Responsavel. :  GERALDO ARAUJO DA SILVA 
03861812410
CPF/CNPJ....: 020145552/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            915,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009595
Responsavel.: INARA MARIA MARINHO SANTOS
CPF/CNPJ....: 965392084-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011579
Responsavel.: ISABELLE CRYSTINE PEREIRA 
SILVA 107
CPF/CNPJ....: 020788587/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007787
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ....: 022273743/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.108,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010584
Responsavel.: JACINTA DE FATIMA BATISTA PAIVA
CPF/CNPJ....: 288084954-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007792
Responsavel.: JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM
CPF/CNPJ....: 237368284-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.705,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009880
Responsavel.: JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO
CPF/CNPJ....: 001153156/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009962
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes, Reagentes e Filtros, para atendi-
mento da frota veicular no exercício 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios/FMS/Outros: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 02.00 - 04.122.0003.2004 
- 03.00 - 04.122.0003.2005 - 04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2012 - 
05.00 - 12.361.0018.2017 -   12.361.0018.2020 - 210201 - 12.361.0018.2021 - 12.361.0020.2023 
- 06.00 - 15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição 
e POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ: 07.917.488/0001-65 – 
VALOR CONTRATADO: R$ 633.455,00 (seiscentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais) - CT Nº 001/2016 - 04.01.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 11.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios 
diversos, destinados ao atendimento da MERENDA ESCOLAR (PNAE), CRECHE MUNICIPAL, 
PETI, PROJOVEM, CESTAS BÁSICAS E CAPS até dezembro de 2016. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto 
Municipal nº 04/2013 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido 
Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido 
de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 13h00min, do dia 11.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Fármacos Farmácia Básica 
destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2016. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de CARNES BOVINA, FRANGO, PEXE e LINGÜIÇA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 004/2016. DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO 
VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS / PROJOVEM / CRAS / PNAE / PROGRAMAS E CONVÊNIOS: 
- 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA, CNPJ 05.284.923/0001-36 
- CT Nº 069/2016 - 25.02.2016 - R$ 158.050,00 – Cento e Cinquenta e Oito Mil e Cinquenta Reais.

Alagoinha, 25 de Fevereiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 13h00min, do dia 14.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, desti-
nadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal até 
dezembro de 2016. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 23 de Fevereiro de 2016
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 14h00min, do dia 15.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Materiais de Expe-
diente e Didáticos, para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais, Gabinete da 
Prefeita e outros Programas, até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 
e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 
12h00min.  www.mulungu.pb.gov.br – controleinterno@live.com

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Física/Jurídica, para prestação de Serviços Mecânicos 
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes ao município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Baia da Traição: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0014.2012 - 10.301.0014.2013 - 05.00 - 
12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 12.361.0018.2021 - 12.361.0020.2023 - 12.361.0021.2025 
- 06.00 - 15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 3.3.90.36.01 - Outros serviços de terceiros 
Pessoa Física/Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e RICARDO SILVA DE VASCONCELOS – CPF: 042.198.974-29 
– VALOR CONTRATADO: R$ 227.040,00 (duzentos e vinte e sete mil e quarenta reais) - CT Nº 
018/2016 - 22.02.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 16h00min, do dia 14.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA 
e HIGIENE PESSOAL, destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita e demais Secretarias 
até dezembro de 2016. Recursos Próprios, Convênios e Programas e Orçamentários previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs  8.666/93 / 10.520/02, 123/2006 e Decreto 
Municipal 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado.  www.mulungu.pb.gov.br – controleinterno@live.com

Mulungu - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 005/2016, que objetiva aquisições parceladas de Botijão 
de Gás GLP c/13 kg (conteúdo e vasilhames), destinados a atender as necessidades das Secretarias 
Municipais e ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha/PB até dezembro de 2016. HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: “LICITAÇÃO DESERTA”.

Alagoinha - PB, 24 de Fevereiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 08h30min, do dia 15 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parcelas de Materiais Médicos 
Hospitalares, destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2016. Recursos 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisca Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 11 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE JOCA CLAUDINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 24 de Fevereiro de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da CPL – COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, informa aos interessados e aos licitantes da CONCORRÊNCIA 002/2015, que 
versa sob a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDO EM RUA QUE DAR ACESSO A POLICLÍNICA NOMONTE SINAI NO MUNICÍPIO 
DE MARIZÓPOLIS-PB, que por motivos administrativos a mesma está CANCELADA, informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Marizópolis, à Rua João Vicente de Almeida, 
S/N, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis/PB, no horário de expediente.

Marizópolis (PB), 24 de Fevereiro de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA 
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; FORMULAÇÃO DE PETI-
ÇÕES DE DEFESA, EMBARGOS E OUTROS RECURSOS; ASSESSORIA JURIDICA JUNTA A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
CONTRATADA – DENYZE GONSALO FURTADO - CPF: 075.197.834-56
VALOR MENSAL CONTRATADO - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL CONTRATADO - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
PRAZO DE VALIDADE –31.12.2016.

DATA DA CELEBRAÇÃO - 23 de Fevereiro de2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de internet via radio de acordo com a Tomada de 
Preços  nº  00007/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME – CNPJ nº 

06.292.667/0001-91.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de internet via rádio com capacidade de 

3 MEGABYTES para Prefeitura, interligados em computadores das demais Secretarias, cujo forne-
cimento será ininterrupto, durante todo mês e às 24 horas do dia, os sete dias da semana, ficando 
a critério da empresa contratada as despesas com instalação e manutenção de equipamentos.

VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  10.800,00  (dez mil e oitocentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 25 de fevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preçosnº  
00008/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA ME 
OBJETO: A contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em emissora de 

rádio com alcance e audiência em toda região do Vale do Piancó, com a finalidade de divulgação 
de atos oficiais, prestação de contas dos atos administrativos, avisos, decretos, serviços, obras e 
outras divulgações de interesse público das diversas Secretarias, órgãos e departamentos municipais.

VALOR MENSAL R$: 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR GLOBAL R$: 20.000,00 (vinte mil reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 25 de fevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de expediente, destinado as necessidade da Superintendência Cajazeirense de Transportes e 
Trânsito. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA N.º. 0001/2016

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar.

Vencedores: 
- WELLITON JUVITO BASTOS com o valor global de R$ 2.100,00 (dois Mil e Cem Reais), 

vencendo o item 3; 
- JOSÉ NAZARIO DA SILVA, com o valor global R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais), 

vencendo os itens 2, 9, 10 e 17;
-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, com o valor global de R$ 1.530,00 (hum mil, quinhentos e trinta 

reais), vencendo os itens 4 e 13;
- PEDRO CRUZ DA SILVA, com o valor global de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), ven-

cendo o item 1;
Após análise do processo, e estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 8.666/93 e Resolução nº 04/2015/FNDE, 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, 25 de fevereiro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Operação nº 804/2015 em João Pessoa, 6 de maio de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: FABRICAÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA FRANGO, CAMARÃO E PEIXE; POSTO DE 
AUTOATENDIMENTO DE COMBUSTÍVEL Óleo Diesel) PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA 
EMPRESA, COM LAVAGEM DE VEÍCULOS. Na(o) – ROD. PB-075 0 KM 02, SÍTIO SANTIAGO 
Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2015-000949/TEC/LO-9465.

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO TRIANGULO
CNPJ N° 08.876.310/0001-86 NIRE 2530000194-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa COMPANHIA AGROPECUÁRIA 

DO TRIANGULO para a reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 
10:00 horas do dia 06/03/2016, na Rua Fenelon Bonavides, n.º 51, Brasília, Patos/PB, CEP 58700-
340, em decorrência da impossibilidade de ser realizada na sede, com os seguintes itens em pauta: 
1°) Atualização do quadro de acionistas; 2°) Aprovação dos balanços patrimoniais e demonstrações 
financeiras dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; 3°) Eleição da diretoria; e 4°) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Patos, 24 de fevereiro de 2016. Arlete Wanderley da Nóbrega 
Gayoso, Diretora Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de trans-
porte de mudanças de pessoas carentes e da merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 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) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 25 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
001/2016

COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS AUTONOMOS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS 
DE TURISMO DA GRANDE JOÃO PESSOA - EXTREMO

A Presidente da Coop.dosProp. Aut.de Ônibus, Microônibus e Vans de Tur. da Grande João 
Pessoa – EXTREMO, CNPJ 08.613.222/0001-91, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social,vem convocar os Associados para AGO e AGE, a ser realizada no dia 28de março de 2016, 
nesta cidade, tendo como local o Auditório da OCB/PB sito à Av. Coremas nº 498 – Centro, às 18:00 
horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 
segunda convocação, às 19:00 horas, com a presença da metade mais um dos associados, ou 
ainda, em terceira e última convocação, às 20:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA – AGO/AGE
1. Discussão e Aprovação do Relatório de Adm. - Balanço Patrimonial, Demonstrativo e 

destino de Sobras e Perdas, Parecer de Cons. Fiscal referente à prestação de contas do exercício 
social 2015.

2. Aprovar alteração e atualização do Capital Social no Estatuto Social;
3. Eleição e posse de membros do Cons.Administrativo para o Triênio 2016/2018e Cons. 

Fiscal para o Exercício 2016.
4. Para efeitos legais e estatutários declaroque o número de sócios adimplentes com a 

Cooperativa, nesta data, é de 28 sócios.
5. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 25de Fevereiro de 2016.
PAOLA FRASSINETTI VILLAR DE ARRUDA

Presidente

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 14 de março de 2016, às 09:00 horas, em sua Sede, localizada na Rodovia Estadual Ministro 
Abelardo Jurema (PB-008), Km-07,Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

I – Apreciar e votar o Relatório anual da administração, as demonstrações financeiras (Balanço 
Patrimonial)  e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao Exercício de 2015;

II – Eleição do Conselho Fiscal para o Exercício de 2016.
Aviso aos Acionistas
Informamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição dos interessados, na sede 

da Empresa, no endereço acima, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
alterações posteriores e legislação complementar, referente ao Exercício encerrado em 31.12.2015.

João Pessoa-PB, 24 de Fevereiro de 2016.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO E GLP. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: Recursos 
Próprios / Federais. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00001/2016 - 02.02.16 - ALMEIDA COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 885.650,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS. VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00002/2016 - 15.02.16 - EDMILSON DA SILVA SOUZA- 04404480423 - R$ 61.200,00; CT Nº 
00003/2016 - 15.02.16 - JAIR BATISTA BENTO 27118237841 - R$ 61.200,00 E CT Nº 00004/2016 
- 15.02.16 - ROBSON DINIZ DOS SANTOS 70152237402 - R$ 45.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA 

PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Areial e CT Nº 00005/2016 - 17.02.16 - CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 36.000,00                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

CONTRATO Nº 041/2016 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 221.470,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 042/2016 - Contratado(a): Comercial Mix Ltda ME. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 518.653,00.  Recursos: Próprios, 
MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. Vigência: 
16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 043/2016 - Contratado(a): Grafica São Mateus Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 207.815,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 044/2016 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 57.817,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 045/2016 - Contratado(a): Papelaria e Livraria Pedro II Ltda - EPP. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 149.280,00.  Re-
cursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 046/2016 - Contratado(a): TUTTO Limp Distribuidora Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 177.549,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 16 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

CONTRATO Nº 037/2016 - Contratado(a): MB Auto Peças Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de pneus diversos. Valor Contratado: R$ 102.786,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS 
e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 12/02/2016 a 
31/12/2016.

CONTRATO Nº 038/2016 - Contratado(a): Pneucar Comércio de Pneus, Peças e Serviços Ltda. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de pneus diversos. Valor Contratado: R$ 350.500,00.  Re-
cursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - Material de Consumo. 
Vigência: 12/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

CONTRATO Nº 039/2016 - Contratado(a): MB Auto Peças Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de pneus diversos. Valor Contratado: R$ 25.400,00.  Recursos: Próprios e SUS. Clas-
sificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 12/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 040/2016 - Contratado(a): Pneucar Comércio de Pneus, Peças e Serviços Ltda. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de pneus diversos. Valor Contratado: R$ 24.000,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. 
Vigência: 12/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de pães de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00009/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  Josefa Francimara Soares Faustino Lopes – CNPJ 22.307.296/0001-20
OBJETO: O fornecimento de aproximadamente 400 (quatrocentos) kls de pães por mês, destina-

dos a merenda dos alunos das escolas municipais, reforço alimentar do PETI e outras necessidades 
da Secretaria de Administração.   

VALOR GLOBAL R$: 24.00,00 (vinte e quatro mil reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 25 de Fevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA JURÍDICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB: 0202- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISI-
CA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
00036/2016 - 25.02.16 - DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA - R$ 36.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2016. OBJETO: ASSESSORIA JURÍDICA. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA 

ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00007/2016 - 17.02.16 - MARIA CLAUDIVERA SILVA ME - R$ 907.206,20 

CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 09.117.979/0001-57, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA DEOPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – 08 UNIDADESSITUADO 
À RUA HERGEL MAX SARAIVA DE ALMEIDA ,SETOR 56 QUADRA 046, LOTE 0142, BAIRRO 
GRAMAME  – JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58.063-008.

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



AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA– EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os acionistas da AGROPECUÁRIA VALE 
DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a si realizar na sede social da 
empresa, situada na AV. Epitácio Pessoa, nº. 3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da 
Paraíba, às 10:00 (dez) horas do dia 4 de março de 2016, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 
6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014; b) outros assuntos de interesse 
da sociedade. AVISO – Encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social desta empresa, os 
documentos a que se refere o art.º 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social encerrado 
em 31.12.2014. João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016. Sebastião Coimbra Neto – Presidente do 
Conselho de Administração. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

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 14:00 horas do dia 10 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de transporte de equipe do PSF. 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, 25 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

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 09:30 horas do dia 10 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de material médico hospitalar. 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, 25 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO E GLP.; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 885.650,00.

Areial - PB, 02 de Fevereiro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ED-
MILSON DA SILVA SOUZA- 04404480423 - R$ 61.200,00; JAIR BATISTA BENTO 27118237841 - R$ 
61.200,00; ROBSON DINIZ DOS SANTOS 70152237402 - R$ 45.600,00.

Areial - PB, 15 de Fevereiro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 36.000,00.

Areial - PB, 17 de Fevereiro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
2º - AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do seu 
Pregoeiro, torna público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO e 
que fará a 2º (segunda) chamada às 8:30 horas do dia 09 de Março de 2016, licitação na modalidade 
pregão presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de tubos e lajotas 
para atender de acordo com a necessidade desta Prefeitura, obedecendo as mesmas condições 
editalícias. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder.

São Miguel de Taipu – PB, 24 de fevereiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº008/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:30horas do dia 09 de 
Março de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Locação de ônibus para 
o transporte de estudantes da zona rural e vice versa com motorista e combustível incluso, de 
acordo com a necessidade desta Prefeitura. O Edital  estará disponível na sala da CPL das 08:00 
às 12:00h, no prédio deste Poder.

São Miguel de Taipu – PB, 24 de Fevereiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do 

seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 10:30horas do dia 09 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de peixe, arroz e 
leite de coco para doação a pessoas carentes deste município. O Edital estará disponível na sala 
da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder.

São Miguel de Taipu – PB, 24 de Fevereiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do 

seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 13:00horas do dia 09 de Março 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de material de limpeza 
para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade desta municipalidade. O Edital 
estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder.

São Miguel de Taipu – PB, 24 de Fevereiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública n° 01/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 
Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura 
dos envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 01/03/2016, 
às 08:30hs (Horário Local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

PATOS - PB, 22 de fevereiro de 2016.
Meryelle D´Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 33/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de suplementos 

para piscina que visa atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
ABERTURA 09/03/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 25 de fevereiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2016

OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento parce-
lado de material de jardinagem do tipo Plantas, bancos, jarros, adubo, etc. Destinada a atender as 
necessidades das diversas secretarias do município de Patos – PB.

ABERTURA 08/03/2016 as 14h00 min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 24 de fevereiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO TERCEIRA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de utensílios para cozinha para 
atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Patos-PB.

ABERTURA 09/03/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 25 de FEVEREIRO de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

INTRAFRUT – INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S.A. – CNPJ Nº. 08.972.622/0001-
93 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 290/2016 em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1825 dias. 
Para a atividade de: Indústria transformadora de frutos e produção de suco concentrado de frutas 
com e sem caroços. Na(o) RUA B 3 – Nº 800 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-008078/TEC/LO-1323.

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

Responsavel.: IVONETE DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 089210754-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.310,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010060
Responsavel.: JOSELANE MARIA BRITO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 011983558/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.362,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009850
Responsavel.: KATIA MARIA BARROS ALMEIDA BRITO
CPF/CNPJ: 665227224-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.190,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009884
Responsavel.: LUCICLEIDE HELENA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 069775044-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.245,09
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
 
Protocolo: 2016 - 010429
Responsavel.: MARCUS VINICIUS GOMES DE 
ARAUJO FIL
CPF/CNPJ: 057591274-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.683,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009872
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010109
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010016
Responsavel.: MAXIMILIANO BRITO SILVA
CPF/CNPJ: 074821034-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010467
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 252116094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$422,54
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009684
Responsavel.: MERCADINHO O BARAT O
CPF/CNPJ: 010587785/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009742
Responsavel.: MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIANO 
RAIA
CPF/CNPJ: 021713369/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$715,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009766
Responsavel.: OMOBY CONTRUCOES E CORRE-
TAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 021135456/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$748,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008933
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ: 058978824-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010374
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.860,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009939
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.453,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009934
Responsavel.: PBCON MAT DE CONST E LOCACO-
ES LTDA
CPF/CNPJ: 010921285/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$857,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011048
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014615717/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.695,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011058
Responsavel.: RENATO CESAR MURAD
CPF/CNPJ: 196549908-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009581
Responsavel.: STORE DEKOR CORTINAS E PERSIAN
CPF/CNPJ: 017027801/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$226,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007778
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$723,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009840
Responsavel.: SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 018313287/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$144,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010575
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.599,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009668
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA-ME
CPF/CNPJ: 019396524/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$411,27
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010236
Responsavel.: X-STORE FUCHSIA COM VAR ART 
DO VEST
CPF/CNPJ: 022580426/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.071,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009864
Responsavel.: VIRGINIO BARBOSA NETO
CPF/CNPJ: 569751714-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$930,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009698
Responsavel.: VIRGINIO BARBOSA NETO
CPF/CNPJ: 569751714-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$490,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010603
Responsavel.: VANIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 310110108-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010358
Responsavel.: VALDEMIR PEREIRA MAXIMO JINIOR
CPF/CNPJ: 012260754-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$237,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010904
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 250867664-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010356
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ: 402749935-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010895
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 917146134-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.900,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009712
Responsavel.: ZURIEL CADE MOREIRA
CPF/CNPJ: 017653628/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$518,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010014

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,  26/02/2016
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.: AUDAZ CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 010529432/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$436,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008689
Responsavel.: AUDAZ CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 010529432/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$973,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008749
Responsavel.: AUDAZ CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 010529432/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.298,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008762
Responsavel.: AUDAZ CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 010529432/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.916,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008788
Responsavel.: ANA CLAUDIA FERNANDES MEN-
DONCA
CPF/CNPJ: 009159954-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010473
Responsavel.: ALLIANCE EVIDENCE CONSTRU-
COES SPE L
CPF/CNPJ: 013078669/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$256,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010939
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 074799004-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010645
Responsavel.: CONSTRUTORA EXODO LTDA
CPF/CNPJ: 012427877/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.135,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010609
Responsavel.: CHARLES GURGEL LIMA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 044954344-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010926
Responsavel.: COND. PORTO BRISTOL RESIDENCE
CPF/CNPJ: 011412132/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$118,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009963
Responsavel.: CEDINF
CPF/CNPJ: 006079108/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010465
Responsavel.: DAFNY DIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 074515034-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010459
Responsavel.: DAMIAO SOARES DA SILVA- MO-
VEIS -ME
CPF/CNPJ: 020277797/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.386,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008769
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE MOURA
CPF/CNPJ: 928900754-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$390,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009402
Responsavel.: ELEN ROSE DA SILVA ASSIS - MAS-
SA CO
CPF/CNPJ: 022939980/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$575,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009758
Responsavel.: EXPEDITO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 022181999/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$796,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010524
Responsavel.: DARLENE HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ: 014534116/0001-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$233,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010902
Responsavel.: EDIFICIO ENSEADA DE COQUEIRINHO
CPF/CNPJ: 023325869/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.048,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010529
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 676842034-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010106
Responsavel.: ECONCIL EMPRESA DE CONSTRU-
CAO CIVIL
CPF/CNPJ: 008903550/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$216,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008651
Responsavel.: EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 021040374/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.405,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009700
Responsavel.: FREDERICO JORGE PALMEIRA DINIZ
CPF/CNPJ: 008009484-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.617,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009892
Responsavel.: FABIO ANTONIO DE LIMA
CPF/CNPJ: 073020164-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$105,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007578
Responsavel.: FAYERTON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 613295093-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008509
Responsavel.: FABIO ANTONIO ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 235573894-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010922
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$728,24
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010406
Responsavel.: HEBERT FREIRE SUASSUNA
CPF/CNPJ: 518860654-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$982,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009633
Responsavel.: HEBERT FREIRE SUASSUNA
CPF/CNPJ: 518860654-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$716,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009623
Responsavel.: HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA LTDA
CPF/CNPJ: 013878606/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$621,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010963
Responsavel.: IVONETE DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 089210754-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$48.596,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010114
Responsavel.: IVONETE DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 089210754-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.310,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010061
Responsavel.: IVONETE DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 089210754-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$50.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010115

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Maria Neurismar da Silva
CPF: 053.356.924-99
Título/Valor – DMI – R$ 66,66
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106154
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 770.964,16
Protestante: Vectra Work Ind. e Com. de Uniformes
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106321
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17330.292/0002-04
Título/Valor – DM – R$ 5.500,00
Protestante: Manoel Patricio de Medeiros Neto
Apresentante: CaixaEconômica
Protocolo: 106341
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 686,98
Protestante: Saber Quimica LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 106361
Responsável: Cristina Figueiredo de Sousa
CPF: 067.973.824-08
Título/Valor – DM – R$ 62,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 106348
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes

CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 981,88
Protestante: Kolovec do Brasil Distrib. de Produ.
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106389 Responsável: Maria de Lourdes
CPF: 016.000.484-55
Título/Valor – CT – R$ 1.667,24
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
Protocolo: 106221
Responsável: Anatilde Morais de Mendes
CNPJ: 10.617.800/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 200,00
Protestante: B & C Informatica LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106330
Responsável: Georgia Palloma Ferreira de Oliveira
CPF: 098.537.014-99
Título/Valor – DMI – R$ 51,30
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106336
Responsável: José Claudiano Vieira Pereira
CPF: 062.690.974-01
Título/Valor – DM – R$ 94,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 106347
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 26 de fevereiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO. 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, 25 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016, 
que objetiva: ASSESSORIA JURÍDICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA - R$ 36.300,00.

Riachão - PB, 25 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DIAS DA CRUZ

SERVICO DE NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Presidente João Pessoa, 474, Jacaraú –PB -   Fone/fax: (083) 3295-1014.

JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ, tabelião público, oficial do Registro Geral de Imóveis, do 
Registro de Títulos e documentos e de Protestos de Títulos da comarca de Jacaraú, Estado da 
Paraíba em virtude da Lei e por nomeação legal etc.

EDITAL DE LOTEAMENTO
JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ, Oficial maior, do registro geral de imóveis desta comarca de 

Jacaraú, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc.
FAZ PÚBLICO  para ciência de pessoas interessadas em cumprimentos ao que determina e 

dispõe o artigo 2° do decreto  n° 4.591/74, combinado com o que dispõe a lei n° 6.766/79 que o Sr. 
JOSÉ EDSON JULIA DA SILVA, brasileiro, casado,alfabetizado, comerciante, portador da célula 
de identidade de n° 661217 – SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 237.207.004-53, residente 
na Rua Alfredo Chaves, n°67, centro, na cidade de Lagoa de Dentro desta comarca, apresentou-
-me planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Lagoa De Dentro – PB, bem 
como,memorial descritivo que ficam em CARTORIO arquivados, do LOTEAMENTO PORTAL DE 
LAGOA DE DENTRO, situada na cidade de na cidade de Lagoa de Dentro – PB, constituído de (04) 
quatro quadras e (82) oitenta e dois lotes, todos enumerados, numa área de (24.576,66 m²) vinte 
e quatro, quinhentos e setenta e seis virgula sessenta seis metros quadrados, ficando destinado à 
prefeitura uma área (2.946,88) dois mil, novecentos e quarenta e seis virgula oitenta e oito metros 
quadrado, e que as imposições daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel deverão ser apresentados dentro de (15) quinze dias, a contar da data da publicação do 
órgão Oficial do Estado, findo o prazo não havendo impugnação seja feito o registro do referido 
Loteamento. Dado e passado nesta cidade de Jacaraú. 19 de fevereiro de 2016. Eu, Jose Hermano 
Dias da Cruz, que escrevo e assino.

José Hermano Dias Da Cruz
Oficial Maior

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

A CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marizópolis, torna públicos 
aos interessados e ao público em geral, que realizará licitação do tipo Tomada de Preços Nº 002/2016, 
no dia 14 de Março de 2016, às 08:30, na sede de Prefeitura Municipal, situado à Rua João Vicente 
de Almeida, S/N, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis/PB, para  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA QUE DAR 
ACESSO A POLICLÍNICA NO MONTE SINAI NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, informações 
poderão ser obtidas no mesmo endereço nos horário de expediente.

Marizópolis (PB), 24 de Fevereiro de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marizópolis, torna públicos 
aos interessados e ao público em geral, que realizará licitação do tipo Tomada de Preços Nº 003/2016, 
no dia 14 de Março de 2016, às 11:00, na sede de Prefeitura Municipal, situado à Rua João Vicente 
de Almeida, S/N, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis/PB, para  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, INSTI-
TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHAM JOAQUIM VIEIRA SILVA E FRANCISCO BATISTA DOS 
SANTOS , TODAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, informações poderão 
ser obtidas no mesmo endereço no horário de expediente.

Marizópolis (PB), 24 de Fevereiro de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de Res-
tauração do Prédio do cinema Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
recuperação da Escola Maurino Rodrigues de Andrade centro de Itatuba. Recursos: Convênio Com 
o Governo do Estado nº 478/2015 e 479/2015 e próprios deste Município, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de suplemento para pacientes 
com riscos nutricional aumentado, atendendo pedidos administrativos da Secretaria Municipal de 
Saúde e Ordens Judiciais neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 25 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de expediente, 
para atender as necessidades das instituições vinculadas a Secretaria de Educação do Município 
de Alagoa Grande, no dia 10/03/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 09/03/2016.

Alagoa Grande(PB), 25 de fevereiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de reprodução de fotocópias 
de documentos, impressão, encadernação e plastificação, para atender diversas Secretarias do 
Município de Alagoa Grande, no dia 14/03/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 11/03/2016.

Alagoa Grande(PB), 25 de fevereiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

 Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

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

Major Inocêncio nº 64 - Centro - Água Branca – PB, às 14:30 horas do dia 14 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha de pagamento para a Câmara Municipal de 
Água Branca – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 24 de Fevereiro de  2016
FÁBIO RADMAKER PESSOA DA SILVA

Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

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

Major Inocêncio nº 64 - Centro - Água Branca – PB às 15:30 horas do dia 14 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Software para 
atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização 
do Portal da Transparência para a Câmara Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 24 de Fevereiro de  2016
FÁBIO RADMAKER PESSOA DA SILVA

Presidente da Comissão



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16.00102-4/2016

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-
manente de Licitação – CPL, realizará às 09h00min do dia 30 de março de 2016, a Concorrência nº 
001/2016, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto a 
contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção

do empreendimento Cidade Madura, no Município de Sousa - PB, composto por 40 (quarenta) 
unidades habitacionais, posto médico, centro de vivência, guarita, redário e infraestrutura, conforme 
especificações constantes na planilha orçamentária,  no Projeto Básico e demais Anexos do EDITAL. 
O valor estimado para execução do objeto é de R$ 5.484.258,87 (cinco milhões, quatrocentos e 
oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada 
à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
de segunda a quinta das 08h00min às 12h00min, e das 13h30min às 16h00min, e na sexta das 
08h00min às 12h00min ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 25 de 
fevereiro de 2016.

Hebert Levy de Oliveira 
Presidente da CPL

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 24.03.15.574 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
DATA DE ABERTURA: 10/03/2016 - ÀS 13h30min.
REGISTRO CGE Nº 16-00104-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A GERÊNCIA 

OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
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 fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O 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 TFVPS. 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, 25 de fevereiro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2016

REGISTRO Nº 16-00103-2
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPOR-

TIVO NA ESCOLA  E.E.F.M. NENZINHA CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/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: 30 de março de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

Câmara Municipal de Sousa
Pregão Presencial Nº 01/2016

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09 de 
março de 2016, ás 14:00 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presen-
cial. Objeto: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as necessidades da 
Câmara Municipal, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado.

Sousa, PB, 23 de fevereiro de 2016.
Adriana Cisleyde Alves Araújo

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02.2016

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica 
de Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado 
Padrão 1 – Ministério da Saúde.

EMPRESAS HABILITADAS:
LR ENGENHARIA LTDA, POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, por atender a 

todas as exigências do instrumento convocatório.
EMPRESAS INABILITADAS:
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, não apresentou a certidão de falência/concordata, 

conforme subitem 8.2.6.2 do edital.
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2 e 8.2.6.2
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, não apresentou a Comprovação de registro e quitação 

do licitante da Pessoa Física – CREA, subitem 8.2.5.1 do edital, não apresentou a declaração do 
subitem 8.2.5.3 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida e não apresentou as exigências do subitem 8.2.6.3 do edital.

LY CONSTRUÇÕES E SERVIOS EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.5.3 do edital e apresentou 
os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida.

BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, não apresentou os subitens 8.2.5.3, 
8.2.5.6 e 8.2.6.2 do edital e apresentou as exigências dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida.

CAV CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou as exi-
gências dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou as 
exigências do subitem 8.2.6.3 do edital.

ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, não apresentou o subitem 
8.2.4.2, apresentou a certidão municipal e a do FGTS vencidas (goza de tratamento diferenciado 
por ser EPP), apresentou os subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida, 
não atendeu as exigências do subitem 8.2.6.2 por apresentar a certidão de falência/concordata 
por mais de 30 dias de expedição.

PENTÁGONO CONSTRUTORA LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou 
a certidão estadual vencida, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 
8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou o subitem 8.2.6.3 do edital

VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2, 8.2.5.3, 
8.2.5.5 e 8.2.6.3 do edital, não apresentou atestado de capacidade técnica compatível ao objeto, 
conforme subitem 8.2.5.2 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida e apresentou o balanço patrimonial sem registro na junta comercial, conforme 
subitem 8.2.6.1 do edital.

OS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a certidão federal vencida, subitem 
8.2.4.3 do edital; não atendeu a comprovação de registro e quitação Pessoa Física – CREA, 
conforme subitem 8.2.5.1 do edital, não apresentou os subitens 8.2.5.2, 8.2.5.2.1 e 8.2.6.3 do 
edital, apresentou os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 do edital, e não atendeu por completo as 
exigências do subitem 8.2.6.1

CONSTRUTORA BERTOSO & FREIRES LTDA, apresentou as declarações dos subitens 
8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou os subitens 8.2.5.6 e 
8.2.6.3 do edital. 

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou as declarações dos subitens 

8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e apresentou a certidão de falência/concordata 
com mais de 30 dias indo em desacordo com o subitem 8.2.6.2 do edital

CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07.03.2016, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 24 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA N° 004/2015

A Prefeitura de Bayeux através da CPL, constituída através da Portaria nº 001/2016 datada 
e publicada no Diário Oficial do Município em 04/01/2016, comunica aos interessados, que após 
exame da documentação da referida Concorrência nº 004/2015 Objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de limpeza pública urbana e manejo de resíduos sólidos no município 
de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas no Projeto Básico e seus anexos. Foram 
INABILITADAS: Atlanta Holding Implementos Participações e Engenharia Ltda, não atendeu aos 
itens do edital: 9.2; 9.3.1; 9.3.5; 9.4.1. Casa Forte Engenharia Ltda, não atendeu ao item do edital: 
9.5.1. Conserv - Construções e Serviços Ltda, não atendeu ao item do edital: 9.3.5. M Constru-
ções e Serviços Ltda ME, não atendeu aos itens do edital: 9.2.3; 9.3.1; 9.5.1.Petrogás Comércio 
e Serviços Ltda, não atendeu aos itens do edital: 9.3.3; 9.3.2.1; 9.3.5.1; 9.4.2; 9.5.1; 9.10. Rent a 
Car Locadora Ltda EPP, não atendeu aos itens do edital: 9.2.7; 9.3.2.1; 9.4.2; 9.10.Consideradas 
as observações apontadas durante o processo e analisado os elementos apresentados, fixou o 
prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova documentação escoimadas 
as causas apontadas. A integra da ata de julgamento de habilitação encontra-se disponível no site: 
http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. 

Bayeux,24 de fevereirode 2016
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/ SME / 2016, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
O Município de Cubati, através da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Afonso 

Cordeiro Agra, nº 115, centro, atendendo a Lei nº 11.947/2009 e a Resolução/FNDE/CD nº 26, DE 
17 DE JUNHO DE 2013, realiza chamada pública para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA O ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 
CUBATI/PB.

1. OBJETIVO
Registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 

para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cubati/PB.
2. DOCUMENTAÇÃO E PRAZO PARA HABILITAÇÃO
A entrega da documentação para habilitação das Propostas, SERÁ PRORROGADA, até o dia 

18/03/2016, na Secretaria Municipal de Educação de Cubati/PB, os documentos serão avaliados e 
aprovados conforme Art. 27 da Resolução/FNDE/CD nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA 

FAMILIAR, através da Prefeitura Municipal de Jacaraú – PB, em sua sede na Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB, que os Interessados deverão apresentar a documentação para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 21 de março de 2016, as 10:00 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação deste município, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando 
o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.° 026/2013.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3295-1271.

Jacaraú - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33001/2016 - SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e a ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, 
como contratada.

OBJETO: EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO ANTIGO CONVENTINHO – CASA DAS ARTES 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB.

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 
LICITAÇÃO: Concorrência nº 33011/2015.
VALOR: R$ 2.892.987,40 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta 

e sete reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO: a)  Classificação Funcional: 08.108.15.121.5562.1508;
b) Elemento de Despesa: 4.4.90.51;
c) Fonte de Recursos: 00, e 05.
d) PPA 2016
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 25 de fevereiro de 2016.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33002/2016 - SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e a ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, 
como contratada.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA AN-
TIGA ALFANDEGA - REVITALIZAÇÃO DO ANTIGO PORTO DO CAPIM, NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA/PB.

PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos. 
LICITAÇÃO: Concorrência nº 33012/2015.
VALOR: R$ 980.094,50 (novecentos e oitenta mil reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO: a)  Classificação Funcional: 08.108.15.121.5562.1508;
e) Elemento de Despesa: 4.4.90.51;
f) Fonte de Recursos: 00, e 05.
g) PPA 2016
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 25 de fevereiro de 2016.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 0040 2032 MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10 
301 0040 2061 MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA - RP 10 301 0040 2062 ASSISTENCIA DE SAÚDE 
A POPULAÇÃO 10 301 0040 2035 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10 301 
0010 2072 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0040 2081 MANUT. DA FARMÁCIA 
BÁSICA - FUNDO 10 301 0010 2088 MANUT. DO PROGRAMA PMAQ 3390.30 99 007 MATERIAL 
DE CONSUMO 3390.32 99 007 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00005/2016 - 25.02.16 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 388.085,25
CT Nº 00006/2016 - 25.02.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 38.610,18
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2014
Onde se lê no Jornal A União de 19 de Fevereiro de 2016: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato 

n.º 00047/2014, leia-se: Extrato do 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00047/2014. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS 
ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
388.085,25; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 38.610,18.

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
AR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA. - EPP, CNPJ 
20.359.965/0001-82, torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo (PB), a Licença Ambiental – Modalidade Licença de Operação 
nº 041/2016  para funcionamento de suas atividades, localizadas na Rua Santo Antonio, 186, Lote 10 
Qd. 04, Parque Esperança – Renascer II, CEP 58108-182 – Cabedelo (PB). A Licença foi concedida 
em 17/02/2016 e tem validade até 16/02/2020.Rodrigo Castro Peixoto dos SantosSócio-Administrador

VENEZIA CONSTRUTORA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 16.775.958/0001-94 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 186/2016 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDI-
FICAÇÃO DE 02 CASAS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDO EM 01 PAVIMENTO, PERFAZENDO 
UMA ÁREA DE 116,70 M² Na(o) – RUA PROJETADA, 110 CASA A E B, QD D, LT 21, CIDADE VIVA. 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-000083/TEC/LO-1384.

VENEZIA CONSTRUTORA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 16.775.958/0001-94 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 188/2016 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDI-
FICAÇÃO DE 02 CASAS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDO EM 01 PAVIMENTO, PERFAZENDO 
UMA ÁREA DE 116,70 M² Na(o) -  RUA PROJETADA, 100, CASA A E B, QD-D LT-19, LOT. CIDADE 
VIVA Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-000084/TEC/LO-1385.

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.591.692/0001-39 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 265/2016 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO DE 04 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 200,22M² Na(o) -  RUA ELISA DE CARVALHO QD-254 LT-168 
-  GRAMAME.  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000004/TEC/LO-1354.

SOARES E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 13.892.967/0001-77 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 10/2016 em João Pessoa, 5 de janeiro de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 60 APTS Na(o) -  RUA SAFFA 
SAID ABEL DA CUNHA, 300, TAMBAUZINHO  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 
2015-007290/TEC/LO-1080.

COUTINHO E COUTINHO LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.063.185/0002-03 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 334/2016 
em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio varejista 
de combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante.  Na(o) AVENIDA PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-008148/TEC/LO-1348.

FLEXA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.364.951/0001-91 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 224/2016 
em João Pessoa, 1 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR, DOTADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO 
E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA COMERCIANTE ALVARO A. N. GRAMAME, QD. 28, LT. 262 - Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2015-007959/TEC/LO-1293.

ADRIANO ANSELMO DE LUCENA torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a renovação da Licença de Operação nº 149/2014 para funcionamento de uma edificação 
comercial, situada na Rua Aderbal Maia Paiva, 600, Condomínio Bougainville, Qd. 246, Lt. 1044, 
Prédio nº 434, Portal do Sol, João Pessoa/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 14 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de dois veículos utilitários zero 
quilometro tipo caminhonete cabine dupla. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 12:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de pá mecânica, trator 
CBT, caçambas e rolo compactador - hora máquina. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 25 de Fevereiro de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2016
O MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 

Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, torna público a 
quem interessa, que fará no dia 10 de Março de 2016, às 14h:00min (Quatorze horas), o presente 
Processo de Licitação.

OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA TRANSPORTE 
DOS PEOFISSIONAIS NAS ZONAS SERRANAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO, E CON-
DUÇÃO DE PROFESSORES ATENDENDO AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO em conformidade com o que preconiza o Estatuto das Licitações.

EDITAL: Poderá ser obtido no horário das 8:00h às 12:00h no Setor de Licitação, com funcio-
namento no prédio sede do Município, em Umbuzeiro – PB. Fone: (83) 3395-1050 Sítio: www.
umbuzeiro.pb.gov.br

Umbuzeiro  (PB), 25 de fevereiro  de 2016.
RAMON CASTRO NÓBREGA

PREGOEIRO OFICIAL

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

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, torna ciente aos interessados 
que a sessão publicada foi DESERTA PELA PRIMEIRA VEZ, na qual a reunião estava marcada  
para do dia 25 de Fevereiro de 2016 as 10:00, da licitação com o OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS TIPO BUFFET(SELF-
-SERVICE), BUFFET (MARMITEX, QUENTINHA) E REFEIÇÃO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 
CONFORME EXPECIFICAÇÕES EM TERMO DE REFERÊNCIA. A reunião fica remarcada para 
10 de Março de 2016 AS 10:00.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 25 de Fevereiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos especializados na área de contabilidade pública..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: 01. 031. 2001 2.001 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMI-

NISTRATIVOS 3.3.90.35.00 -SERVIÇO DE CONSULTORIA 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. DE 
TERC. PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municial de Cacimba de Dentro e:
CT Nº 00005/2016 - 17.02.16 - CRISTINA MARQUES RIBEIRO - R$ 32.500,00

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getulio Vargas, 147 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL 
PARA VEÍCULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA... Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3379-1300.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Fevereiro de 2016
PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getulio Vargas, 147 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
COM MOTORISTA DESTINADOS A VIAGENS PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUANDO 
A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3379-1300.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Fevereiro de 2016
PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis. Data de 
abertura: 10/03/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, Bairro Novo, no horário de expediente.

Boqueirão, 25 de fevereiro de 2016.
Magna Vanusa Farias Araújo

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 002/2016, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 001/2016 de 26 de 
janeiro de 2016, com abertura para 12 de Fevereiro de 2016, às 14:00(quatorze) horas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 
369, Centro – São José de Piranhas, Estado da Paraíba,e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legal 
do licitante), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: JANE 
ROBERTO ALVES ARARUNE-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 11.271.447/0001-11, estabelecida à Rua 
Dr. Batista Leite, 57 - Centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 
60.500,00(Sessenta Mil e Quinhentos Reais), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assi-
natura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
José Bonaldo Dias de Araújo

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 003/2016, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 002/2016 de 26 de Janeiro 
de 2016, com abertura para 12 de Fevereiro de 2016, às 15:30(quinze e trinta) horas, na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de São Jose de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 
369, Centro - São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legal 
do licitante), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: POSTO 
JATOBA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.225.919/0001-58, e INSC. EST. nº. 16.200.495-8, 
estabelecida à Rua José Diniz, 119 - Centro, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 15.933,80,00 (Quinze Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos); 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
José Bonaldo Dias de Araújo

Presidente da Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

15 de Fevereiro de 2016.
PROCESSO Nº 003/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a 

manutenção, funcionamento e consumo do veiculo locado desta câmara municipal.
PARTES: Câmara Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba e,
Posto Jatoba Ltda-ME, com CNPJ nº 09.225.919/0001-58.
OBJETO:Contrato para Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, 

funcionamento e consumo do veiculo locado desta câmara municipal, subordinado a Secretaria 
Geral desta Câmara.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 15.933,80,00 
(Quinze Mil Novecentos e Trinta e Três reais e Oitenta Centavos), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 -Material de Consumo.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016.
SIGNATÁRIOS

JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO - Pela Câmara de São Jose de Piranhas, PB
POSTO JATOBA LTDA-ME - Pela Contratada

EXTRATO DE CONTRATO
15 de Fevereiro de 2016

PROCESSO Nº 002/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
INSTRUMENTO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com ca-

pacidade para 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, todo completo, para uso da presidência 
desta Câmara Municipal.

PARTES: Câmara Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba e,
Jane Roberto Alves Araruna-ME, CNPJ nº 11.271.447/0001-11.
OBJETO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com capacidade 

para 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, todo completo, para uso da presidência desta 
Câmara Municipal, subordinado a Secretaria Geral desta Câmara.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 60.500,00(Ses-
senta Mil e Quinhentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 
-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

JOSÉ BONALDO DIAS DE ARAUJO - Pela Câmara de São Jose de Piranhas, PB
JANE ROBERTO ALVES ARARUNE-ME. -Pela Contratada

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua ALICE JAPIASSU, 52 - Centro - SUMÉ - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
DESTINADO A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES 
E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. 
Informações e edital: no horário das 09:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3353.2095.

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2016
Erika Oliveira Dos Santos

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

ALICE JAPIASSU, 52 - Centro - SUMÉ - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS DESTA CÂ-
MARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
Decreto Municipal Nº 748/2006. Informações e edital: no horário das 09:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3353.2095.

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2016
Erika Oliveira Dos Santos

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

 PRESENCIAL Nº. 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alice Japiassú, 52 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial,  tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E ANÚNCIOS E INFORMAÇÕES DE CARÁTER 
OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA: recursos  previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. Informações e edital: no horário 
das 09:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353.2095. 

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2016
Erika Oliveira Dos Santos

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

 PRESENCIAL Nº. 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alice Japiassú, 52 - Centro - Sumé - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial,  tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS  PARA O 
VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA : recursos  previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. Informações e edital: no 
horário das 09:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3353.2095.

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2016
Erika Oliveira Dos Santos

Pregoeira Oficial 
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