
Novas inscrições de empresas 
estaduais cresceram 7,46% no ano 
passado, segundo dados da Secretaria 
de Estado da Receita.  PÁGINA 4

O papa Francisco teve um encon-
tro histórico, ontem, em Cuba, onde 
se reuniu com o patriarca da Igreja 
Russa Ortodoxa, Kirill.  PÁGINA 20

Número de empresas 
cresce 7% em 2015

Papa tem encontro 
histórico em Cuba

Mira Maya realiza 
hoje, na capital, show 
onde homenageia a 
cantora britânica Amy 
Winehouse.  PÁGINA 5

Amy Winehouse 
ganha tributo 
na Usina Cultural
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DÓLAR TURISMO  R$ 3,980  (compra) R$ 4,220  (venda)
EURO   R$ 4,501  (compra) R$ 4,507  (venda)

l Estado divulga editais de dois prêmios para a Educação. Página 3

l Ricardo discute parcerias com prefeito de cidade portuguesa. Página 4

l Universidades já divulgaram as listas de espera do Sisu. Página 10 

l Governo Federal limita gastos para órgãos em R$ 146,6 bi. Página 19 

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

A cantora Mira Maya (E) e o 
ícone pop Amy Winehouse

fuTeBOl Cinco jogos abrem 
hoje a primeira rodada da Copa 
do Nordeste. Destaque para 
ABC e Campinense que jogam 
às 19h30, no Estádio Frasquei-
rão, em Natal. PÁGINA 21

20Caderno

Na Paraíba
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CONTRA O MOSQuITO

Ação é hoje
força-tarefa terá participação de 2 mil pessoas no estado. O governador Ricardo 

Coutinho e o ministro do Turismo Henrique eduardo Alves participam.  PÁGINAS 13 e 14

tecnologia

o mosquito

Reforço aliado

Criadouros

os drones da Polícia Militar serão utilizados 
na caça aos criadouros do mosquito

Uma fêmea pode viver até 
45 dias, dar origem a 1.500 
mosquitos e contaminar 
300 pessoas

o Exército participa integrado às equipes de 
Saúde na busca dos focos do Aedes aegypti

As pessoas podem informar a existência de 
áreas que favorecem a reprodução do mosquito



“Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca”. 
Com algum pendor poético, mas perfeita-
mente aplicável à dura realidade brasileira, 
este é o lema da Campanha da Fraternidade 
2016, que a Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil lançou na quarta-feira passa-
da. Em tempos de mosquito Aedes aegypit e 
da assustadora epidemia do vírus zika, não 
poderia haver tema mais apropriado. Mes-
mo figurando entre as maiores economias 
do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões 
de pessoas sem saneamento básico. O Esta-
do brasileiro tem deficiência na prestação 
de serviços relacionados ao tratamento da 
água e do esgoto e à coleta de lixo.

Como ressalta o documento da CNBB, 
divulgado quando do lançamento da campa-
nha, “o esgoto a céu aberto é um jeito escan-
carado de mostrar o quanto o Brasil ainda é 
pobre. Mais da metade da população não tem 
rede oficial. A sujeira vai sendo pisada pelas 
crianças e adoecendo a vizinhança. A falta de 
saneamento básico mata. A nossa família co-
mum está sofrendo e morrendo por causa das 
enfermidades transmitidas pelo mosquito”. 

Levantamentos feitos pelo Instituto Na-
cional de Geografia e Estatística (IBGE) mos-
tram que 98% da população brasileira possui 
acesso à água potável, mas cerca de 17% do 
total de domicílios não possui o fornecimento 
hídrico encanado, tendo acesso a esse recur-
so por meio de cisternas, rios e açudes. Em 
uma divisão entre cidade e campo, consta-
ta-se a diferença: 99% da população urbana 
tem acesso à água potável, enquanto, no meio 

rural, esse índice cai para 84%. Já a popu-
lação com acesso à rede sanitária ou fossa 
séptica é menor (algo em torno dos 79%), o 
que revela o grande número de domicílios 
situados em localidades com esgoto a céu 
aberto. Além disso, cerca de 14% dos habi-
tantes do país não são contemplados pelo 
serviço de coleta de lixo e 2,5% não con-
tam com o fornecimento de eletricidade.

Existe ainda a chamada desigualdade 
intraurbana (ou seja, dentro das cidades), 
com ausência de serviços de água, esgoto 
e até eletricidade em periferias e favelas. 
De acordo com as premissas internacio-
nais dos Direitos Humanos, privar grupos 
de pessoas de serviços básicos como esses 
pelo simples fato de não serem proprietá-
rios legais de suas terras constitui-se como 
um crime e uma agressão à humanidade. 

O peso das taxas e impostos teoricamen-
te destinados à manutenção desses serviços 
não segue uma proporção devidamente es-
tabelecida. Isso significa dizer que os valores 
cobrados pesam mais no bolso das popula-
ções mais pobres do que na população mais 
rica. Para a Organização das Nações Unidas, 
o ideal seria que essas cobranças não ultra-
passassem 5% do orçamento familiar. Neste 
ano de 2016, em que se realizam as eleições 
municipais, é indispensável que este tema 
faça parte também dos debates políticos. 
Além da intensificação dos investimentos 
públicos em nível federal, estadual e mu-
nicipal, é a pressão popular pela democra-
tização dos serviços sanitários que ajuda a 
conquistar resultados positivos.

Editorial

 Crônica

 O tema da campanha

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Lúcia Giovanna

Lamentamos muito a morte da edu-
cadora Lúcia Giovanna. Ela desempenhou 
um papel fundamental na formação edu-
cacional dos nossos dois filhos, Rafael e 
Mariana, que cumpriram parte conside-
rável de seus históricos escolares como 
alunos do Centro Estadual de Ensino
-Aprendizagem Sesquicentenário.

O projeto pedagógico implantado no 
Sesquicentenário foi reconhecido pela Unes-
co. Várias pessoas enfrentaram obstáculos, 
inclusive político-ideológicos, para que o Ses-
quicentenário se transformasse no centro 
internacional de referência que é hoje. Lúcia 
Giovanna sempre esteve à frente dessa luta.

Por motivos pessoais, não participáva-
mos do projeto como “ativistas”, mas, como 
pai e mãe de alunos, só excepcionalmente 
faltávamos às assembleias gerais, durante 
as quais debatíamos e votávamos propostas 
pedagógicas e administrativas. A cada as-
sembleia, mais conhecíamos Lúcia Giovanna.

Já no plano intrínseco da vida escolar, 
éramos “onipresentes”. Observávamos o 
comportamento de nossos filhos, apoian-
do ou censurando, e acompanhávamos 
sua evolução educacional. Chegamos a 
receber aulas especiais, para entender o 
projeto pedagógico e, desse modo, orien-
tar melhor Rafael e Mariana.

Com o tempo, passamos a admirar Lú-

cia Giovanna, do mesmo modo que Ana 
Bandeira, que a sucedeu no comando dos 
destinos do Sesquicentenário, quando ela 
se desligou daquela instituição estadual de 
ensino público, para cuidar de projetos de 
educação e cultura em esferas político-ad-
ministrativas municipais.

Há dois meses, aproximadamente, nós 
a encontramos à porta de um restauran-
te. A doença que a vitimou lhe emprestou 
outra fisionomia, mas não lhe subtraiu a 
alegria e a serenidade. Demos-lhe satisfa-
ção do engenheiro Rafael e da publicitá-
ria Mariana, e do crédito que lhe cabia na 
carreira de ambos.

Lúcia Giovanna exibiu-nos um sorriso 
que demonstrava satisfação interior. Um 
senso de dever cumprido. Ele expressa-
va a consciência de que centenas, quiçá 
milhares de outros Rafaéis e Marianas 
caminham hoje com as próprias pernas, 
pelas estradas da vida, graças ao ensino
-aprendizagem do Sesquicentenário.  

Quanta falta fará esta guerreira ao 
nosso país, que convive com estatísticas 
educacionais desfavoráveis. No plano hu-
mano não há excelência. Porém, descon-
tando-se os percalços inerentes à condi-
ção humana, a responsabilidade com que 
Lúcia Giovanna cumpriu sua missão foi 
uma forma de perfeição.

            

A doença que a vitimou lhe emprestou outra fisionomia, mas não lhe 
subtraiu a alegria e a serenidade.”
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A determinação é resguar-
dar os direitos dos alunos 
que se encontram prejudi-
cados. O procurador solicita 
que os estudantes guardem 
os números de protocolo e 
as capturas de tela de erro 
do site, para se resguarda-
rem no futuro, comprovando 
suas demandas. Confira o 
comunicado feito pela PRM 
Patos para os estudantes 
prejudicados no  site exter-
no (www.mpf.mp.br/pb).

O procurador da República em 
Patos, Edgard de Almeida Cas-
tanheira, foi informado pela 
Coordenação-Geral Jurídica 
do Financiamento Estudantil 
que o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação  
está ciente do problema e que 
está fazendo o possível para 
solucioná-lo no prazo de uma 
semana. Após o prazo dado 
pelo FNDE, a Procuradoria da 
República de Patos tomará as 
medidas judiciais cabíveis.

A boa intenção do vereador  Bruno Farias de 
aprovar uma lei proibindo a circulação de  carro-
ças tracionadas por animais, em que pese a sua 
boa intenção de pretegê-los dos maus-tratos a 
que são submetidos, não vai vingar, apesar do 
aval do prefeito Cartaxo que sancionou-a. É ne-
cessário antes trazer uma oportunidade de so-
brevivência ao dono desses animais.

NÃO VAI VINGAR

IMóVEIS VISTORIADOS NO COMBATE AO AEDES ChEGAM A 23,8 MILhõES

FIES IRREGULAR (II)

UNInforme

OPORTUNIDADE

FIES IRREGULAR (I)

O LADO DO SENADOR JOSé MARANhÃO

A UEPB, através da Coordenadoria 
de Relações Internacionais do De-
partamento de Letras, divulgou a 
Chamada Interna para abertura das 
inscrições visando a seleção de es-
tudantes para o curso preparatório, 
no idioma inglês, para exames de 
proficiência e/ou nivelamento em 
Língua Inglesa.

O Ministério Público Federal 
em Patos instaurou procedi-
mento para apurar possíveis 
irregularidades no Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) do Ministério da Educa-
ção. Centenas de estudantes 
da cidade alegam que não 
conseguiram efetivar a ins-
crição no site do Ministério 
da Educação e Cultura - MEC. O 
prazo dado pelo órgão do Go-
verno Federal expirou no dia 6 
de fevereiro.

 Entre os estados, a Paraíba e o Piauí permanecem entre os que registraram maior percentual de imó-
veis percorridos: 79,1% e 77,8, respectivamente. Na sequência, aparece Minas Gerais, com 67,7% de 
cobertura, sendo a maior unidade federativa em números absolutos: 4,8 milhões de estabelecimentos. 
O Estado de São Paulo é o segundo em visitas, com 4,3 milhões (26,3%). Já o Rio de Janeiro segue 
como terceiro, totalizando 3,2 milhões (48,6% do total). 

Apesar da insistência da 
candidatura própria do  
PMDB à prefeitura da capital 
ou onde for possível fazer 
carreira solo nos 58 muni-
cípios paraibanos onde o 
partido tem diretórios, por-
tanto uma base eleitoral, o 
senador José Maranhão não 
nega a aproximação dos 
“seus” com a administra-
ção do governador Ricardo 
Coutinho. No www.agenda-
paraíba dessa sexta-feira, 
o senador de Araruna foi 
taxativo em reafirmar seu apoio administrativo e também político, ao governador Ricardo Coutinho. 
Maranhão destacacou que: “Ricardo é um gestor correto, competente e  tem conduzido a Paraíba com 
firmeza apesar da crise que atinge todos os estados brasileiros. No momento atual o meu apoio admi-
nistrativo no Senado é o mais importante para o Governo do que  apoio político.”
Durante uma entrevista realizada ontem na Rádio Arapuã, em João Pessoa, o senador insistiu em dizer 
que “a candidatura do PMDB é quem vai levar a decisão da eleição para o segundo turno.” Foi além  ao 
lembrar que o eleitorado da capital paraibana é muito independente. “Aqui não tem dono”, disse. Mas 
acredita que a campanha eleitoral é quem vai trazer os novos rumos desta eleição de prefeito de João 
Pessoa. Indagado sobre a possibilidade de ser candidato  à sucessão de Ricardo Coutinho no  Governo 
do Estado, em 2018,  foi claro: “O meu papel com gestor eu já cumpri. Agora os paraibanos querem 
que eu cumpra o meu mandato de senador.” Ele adiantou ainda que o seu partido, o PMDB, vive uma 
expectativa  nacional porque há três eleições não apresenta candiatura própria.

J.N.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com

FO
TO

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

FIES IRREGULAR (III)



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de fevereiro de 2016 3
Geral

Estado divulga editais de prêmios e 
professor pode ter até o 15º salário
Mestres da Educação e 
Escola de Valor 2016 premiam 
as boas práticas pedagógicas

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), divulgou 
ontem, no Diário Oficial do 
Estado (DOE), os editais dos 
Prêmios Mestres da Educação 
e Escola de Valor 2016. Os prê-
mios têm o objetivo de fomen-
tar, selecionar, valorizar e pre-
miar as práticas pedagógicas e 
experiências administrativas 
exitosas executadas nas es-
colas públicas estaduais de 
Educação Básica, por profes-
sores e demais profissionais 
de educação em exercício, 
que, comprovadamente, es-
tejam tendo sucesso no en-
frentamento dos desafios no 
processo de ensino e apren-
dizagem.

O Prêmio Escola de Valor 
contempla com o 14º salá-
rio todos os funcionários das 
escolas premiadas: gestores, 
merendeiras, professores, por-
teiros, vigias entre outros. Já o 
Prêmio Mestres da Educação 
possibilita que professores 
com projetos premiados se-
jam beneficiados com o 14º 
salário e caso estejam lotados 
nas escolas já contempladas 
com o Prêmio Escola de Valor 
também recebem o 15º salá-
rio. Para serem contemplados, 

os projetos inscritos precisam 
atender aos critérios previstos 
no edital e atingir pontuação 
mínima igual a 7,0 (sete). Nos 
últimos cinco anos, os dois prê-
mios contemplaram 57.785 
servidores em um investimen-
to de R$ 103.673.132,58.

Escola de Valor
O Prêmio Escola de Valor 

estabelecerá como critérios 
para seleção, a apresentação 
de quatro instrumentos que 
deverão fazer referência às 
diversas dimensões da Gestão 
Escolar: Projeto de interven-
ção pedagógica; Relatório de 
execução do projeto; Docu-
mentos comprobatórios e Au-
toavaliação com justificativa.

Todas as escolas da Rede 
Pública Estadual de Educa-
ção Básica podem participar, 
desde que preencham os re-
quisitos presentes no edital, 
em especial, no que diz res-
peito ao envio de Formulá-
rio de Inscrição, Projeto de 
Intervenção Pedagógica (a 
ser desenvolvido no ano de 
2016), Relatório de Execu-
ção do Projeto, Documentos 
Comprobatórios, Autoavalia-
ção e Justificativa. 

A inscrição para o Prêmio 
Escola de Valor acontecerá de 
1 a 15 de abril de 2016, no 
site da Secretaria de Estado 
da Educação (www.paraiba.
pb.gov.br/educacao), exclusi-

vamente por meio do preen-
chimento do Formulário Ele-
trônico e envio do Projeto de 
Intervenção Pedagógica. Este 
procedimento é condição in-
dispensável para a emissão do 
comprovante com número que 
identifica e confirma a inscri-
ção da escola no prêmio.

O envio do dossiê (relató-
rio de execução do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, docu-
mentos comprobatórios, au-
toavaliação e justificativa) das 
Escolas da Rede Pública Esta-
dual que tiveram inscrição ho-
mologada no processo seletivo 
ocorrerá de 17 a 28 de outu-
bro, mediante identificação do 
número de inscrição da escola 
no prêmio. Este procedimento 
é condição indispensável para 
a emissão do comprovante 
com número que identifica 
e confirma a participação da 
escola. A homologação da par-
ticipação das escolas ocorrerá 
no dia 4 de novembro no site 
(www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao), após confirmado o en-
vio do dossiê.

De 4 a 30 de novembro, 
acontecerá a análise do Proje-
to de Intervenção Pedagógica 
e Dossiê pela Comissão Esta-
dual de Avaliação do prêmio 
e no dia 10 de dezembro será 
realizada a divulgação das es-
colas da Rede Pública Estadual 
contempladas com o Prêmio 
Escola de Valor. 

Não posso saber o que trará o amanhã
Não é pesado lembrar que os cronis-

tas, articulistas, escritores em geral, não 
são seres de supremo equilíbrio, imunes 
às armadilhas da vida, sorridentes em 
tempo integral como se a Terra fosse um 
gigantesco globo de alegria.

Eles são seres humanos, que adoe-
cem, pagam contas, fazem trabalhos do-
mésticos, têm fome de comida e de amor.

Não importa: alegres ou tristes estão 
aqui, formando as populações, falando as 
línguas diferentes, divididos em sistemas 
políticos seguindo regras de economias, 
em religiões mono e politeístas, em dire-
ção à hora final da aventura humana.

No entanto, nós, escritores de textos 
diários, temos de proceder como médicos, 
professores, policiais, pilotos de avião.

Não importam a sinusite, a gastrite, 
a tendência depressiva, nem se o dinheiro 
do mês acabou antes de pagas todas as 
contas.

Não interessa se, na noite da véspera 
de escrever o próximo texto, estabeleceu-
-se a impossibilidade de uma plena 
relação afetiva ou se o casamento acabou 
depois de anos tumultuados, com o saldo 
de três filhos menores.

São “broncas safadas” os telefone-
mas anônimos com ameaças de violência 

e os emails com o mesmo teor, enviados 
por “fakes”.
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Os escritores cotidianos são os 
profissionais que mais intuitivamente co-
locam em prática os versos de Fernando 
Pessoa: “O poeta é um fingidor. Finge tão 
completamente que chega a fingir que é 
a dor a dor que deveras sente”. Na Língua 
Portuguesa, Fernando Pessoa foi o autor 
que mais demonstrou que sem filosofia 
não há poesia e vice-versa.

Há poetas que desconheço. São mui-
tos. Alguns estão em Sorocaba, Londrina, 
Campina Grande,Vitória, Olinda, Blu-
menau. São como vocês, transformando 
o miserável cotidiano em músicas não 
gravadas, poemas não publicados. Eu 
mesmo pensei transformar em poesia o 
assassinato por um par de tênis.

Alguns dizem que tenho ficado 
adulto em excesso, careta, apegado às 
coisas de política e suas esquinas, prin-
cipalmente depois que fui eleito para a 
Academia Paraibana de Letras. Outros 
me aconselham a ser “menos jovem”, pois 
enfim já faz tempo, muito tempo, que 
jovem era (sou quase um septuagenário).

Num ano de 53 sextas-feiras
 Em “Pais e filhos” - uma belíssima música da 
fase áurea do Legião Urbana -, Renato Russo (foto) 
lançou a frase que de tão necessária ficou simples e fez 
milhares de jovens ficarem melhores e reprojetarem 
íntimos caminhos: “É preciso amar as pessoas como se 
não houvesse amanhã”.
 Em ritmo de final de semana, aqui estou - com 
a mente sadia e o corpo semidiagnosticado - (re)desco-
brindo que devo, em qualquer dia, escrever como se não 
houvesse amanhã, como os ontens tivessem sido uma 
sucessão de longas horas em que dormir era estar des-
perto com artérias e veias abertas para o “bem” e o “mal” 
da humanidade, onde estou como uma das milhões de 
antenas “parabolicamarás”. Como se a sexta-feira em que 
escrevo fosse eterna e não permitisse a entrada de uma a 
mais neste ano de 53 sextas (uma a mais que em 2015).

Outros acham ser hora de ser aquela 
“lei de Gérson” (que prega vantagens a 
qualquer preço).

Ainda me telefonam para conselhos 
do tipo “se arrume enquanto ainda é 
tempo, pois o tempo vai acabar”. E eu que 
não quero nem arrimo, arrumadela ou 
arrumadinho...

Ando meio desligado e chateado, 
porque faz tempo que a gente não se 
encontra nem sequer toma um sorvete 
ou uma dose de uísque. Somos poetas e 
músicos. Somos os primeiros 15 anos do 
século 21. Somos os gravados ou não, os 
editados ou não. Como há os sem-terra, 
os sem teto, há os sem antologia.

nnnnnnnnnn

Cá estou, pilotando o avião, dando uma 
aula, prendendo um ladrão, fazendo uma 
cirurgia no esôfago de um paciente grave. 
Às vezes, nele não importa o que aconteceu 
ontem, por mais doloroso que tenha sido. E 
como são grandes as dores do afeto.

Já que citei Fernando Pessoa e cá 
estou um pouco a fingir, lembro a última 
frase que ele escreveu. Foi em inglês: “I 
know not what tomorrow will bring”. Ou 
seja: “Não sei o que o amanhã trará”.

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

O Prêmio Mestres da Edu-
cação terá como critérios para 
seleção a apresentação de qua-
tro instrumentos que deverão 
fazer referência a boas práticas 
docentes frente aos desafios do 
processo de ensino e aprendi-
zagem e que possibilitam o su-
cesso escolar dos estudantes: 
Projeto do professor; Relatório 
de execução do projeto; Docu-
mentos comprobatórios e Au-
toavaliação com justificativa.

Todos os professores em 
efetivo exercício de suas fun-
ções, com carga horária de sala 
de aula registrada no Sistema 
de Acompanhamento de Pes-
soal – SAP e lotados nas Esco-
las Públicas Estaduais de Edu-

cação Básica estão aptos a se 
inscreverem e concorrerem ao 
Prêmio Mestres da Educação. 
A inscrição ocorrerá também 
de 1 a 15 de abril no site da Se-
cretaria de Estado da Educação 
(www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao), por meio de preenchi-
mento de formulário eletrônico 
e envio do projeto do professor 
a ser desenvolvido em 2016.

A homologação da inscri-
ção dos professores de Educa-
ção Básica no prêmio aconte-
cerá no dia 29 de abril no site 
(www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao). O envio do dossiê (re-
latório de execução do projeto, 
documentos comprobatórios, 
autoavaliação e justificativa) 

dos professores que tiveram 
inscrição homologada no pro-
cesso seletivo ocorrerá de 17 a 
28 de outubro, mediante identi-
ficação do número de inscrição.

A homologação da partici-
pação dos professores será di-
vulgada no dia 4 de novembro 
no site (www.paraiba.pb.gov.
br/educacao) após confirma-
do o envio do dossiê. De 4 a 
30 de novembro, acontecerá a 
análise do projeto e dossiê pela 
Comissão Estadual de Avalia-
ção do prêmio e no dia 10 de 
dezembro será a divulgação 
dos professores da Rede Públi-
ca Estadual de Educação Bási-
ca contemplados com o Prêmio 
Mestres da Educação.

Desafios do processo de ensino

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) inaugura na próxima 
sexta-feira (19) o novo Cine Banguê, 
sua unidade de audiovisual. Para isso, 
elaborou uma programação especial 
que será realizada até o dia 22. A ceri-
mônia de inauguração começa às 19h 
e homenageia os cineastas paraibanos 
Vladimir Carvalho e Manfredo Caldas. 
Em seguida, às 20h, tem início a sessão 
de curtas paraibanos apenas para con-
vidados. A segunda sessão gratuita 
começa às 22h, e é aberta ao público. 

Os interessados em assistir podem 
retirar os ingressos que estarão dispo-
níveis na bilheteria com uma hora de 
antecedência. Serão exibidos os filmes 
“Amargo da Cana” (direção Van Perei-
ra, Suellen Ramos e Wellynghton De 
Oliveira); “Ilha” (direção Ismael Mou-
ra); “Campana” (direção: Gian Orsini); 
“Redemunho” (direção Marcélia Car-
taxo) e “Sociedade do Cloro” (direção 
Ana Bárbara Ramos). A programação 
especial de inauguração se estende 
até a segunda-feira (22) com exibi-
ções e ações paralelas de formação 
e rodada de negociação destinadas a 

profissionais do setor de audiovisual.
Entre as atividades paralelas, a 

programação da primeira noite inclui 
o lançamento do livro Jornal de Ci-
nema, do cineasta Vladmir Carvalho, 
com sessão de autógrafos a partir das 
21h30. Na mesma noite, tem início a 
Oficina de Documentário, ministrada 
por João Vieira Júnior. A ação é reali-
zada pela Unidade Técnica do Prodav 
TVs Públicas, em parceria com entida-
des locais e TVs públicas. O objetivo é 
preparar os interessados em participar 
dos editais da segunda edição do Pro-
dav TVs Públicas.

Sobre o novo Cine Banguê
O Cine Banguê retomará suas 

atividades em um espaço moderno e 
atualizado, com capacidade para 120 
pessoas, sendo 116 lugares e mais 4 
espaços para cadeirantes. Sua progra-
mação será diversificada buscando in-
centivar a formação do público para 
obras que muitas vezes não se encon-
tram disponíveis nos circuitos comer-
ciais. O cinema encontra-se equipado 
com o projetor digital 2K.

Funesc fará inauguração 
na próxima sexta-feira

Novo CiNE BANGuê

FoTo: Delmer Rodrigues/Secom-PB

O Cine Banguê retomará as atividades em espaço moderno e terá capacidade para 120 pessoas
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Inscrições de empresas estaduais 
cresceram mais de 7% em 2015
2015 encerrou com 104.360 
empresas ativas, contra 
97.111 no ano anterior

Apesar da forte desace-
leração da atividade econô-
mica, o número de novas ins-
crições estaduais registrou 
crescimento de 7,46% em 
2015 sobre o ano anterior. 
Dados do Núcleo de Manu-
tenção Cadastral da Secre-
taria de Estado da Receita 
(SER) mostram que o ano de 
2015 encerrou com 104.360 
empresas ativas, contra 
97.111 estabelecimentos no 
ano anterior, o que represen-
tou 7.249 novas inscrições. 

O número de novas ins-
crições, em termos relati-
vos, do setor agropecuária 
apresentou o maior cresci-
mento: 35,75% (passando 
de 358 para 486 empresas), 
enquanto, em termos ab-
solutos, o comércio man-
teve a liderança com 4.276 
novas inscrições (60% do 
total), passando de 67.429, 
em 2014, para 71.705, em 
2015, expansão de 6,34%. 
O setor de serviços, com in-
cidência no ICMS, registrou 
acréscimo acima de dois dí-
gitos (11,95%), passando de 
10,685 mil para 11,962 mil 
estabelecimentos, na passa-
gem de 2014 para 2015. 

As inscrições da indús-
tria cresceram em linha com 
a mesma taxa de crescimento 
(11,10%), encerrando o ano 
passado com 15.999 estabe-
lecimentos (22% do total de 
inscrições). Já as empresas 
atacadistas registraram esta-

bilidade (0,23%) com 2.133 
unidades em 2015.

Por regime de apuração, 
as empresas do Microem-
preendedor Individual (MEI) 
elevaram a concentração 
de 52,57%, em 2014, para 
58,35%, em 2015, contabili-
zando 60.896 inscrições do 
total de 104.360 estabeleci-
mentos. As micros e peque-
nas empresas optantes do 
Simples Nacional, que têm 
faturamento de até R$ 3,6 mi-
lhões, concentraram 29,15% 
dos estabelecimentos, re-
presentando 30.424 empre-
sas com apenas inscrições 
estaduais. O regime normal 
encerrou 2015 com 10.078 
inscrições, participando 
com 9,66% do total. Outros 
e Substituição Tributária re-
presentam 2,84% das inscri-
ções (2.954).

Na distribuição dos es-
tabelecimentos nos cinco nú-
cleos da Receita Estadual, a 
1ª região, que tem como sede 
João Pessoa, fechou 2015 com 
44.309 empresas ativas, o que 
representa 42,45% do núme-
ro de contribuintes de ICMS 
do Estado. Em segundo lu-
gar, ficou a 3ª região, que tem 
sede em Campina Grande, 
com 25.351 estabelecimentos 
com inscrição estadual, re-
presentando 24,29% do total. 
A 2ª região, que tem sede em 
Guarabira, concentra o tercei-
ro maior volume de inscrições 
ativas no Estado (11.920) 
com participação de 11,42%, 
enquanto Sousa (11.760) e 
Patos (10.137) representam 
11,26% e de 9,71% do total, 
respectivamente.

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu, ontem, a visita do prefeito 
da cidade de Beja, capital de Alen-
tejo, em Portugal, João Rocha, que 
veio conhecer as potencialidades da 
Paraíba com o objetivo de criar la-
ços, em especial, no âmbito cultural, 
entre o Estado e a cidade portugue-
sa. O secretário de Estado da Cultura, 
Lau Siqueira, participou do encontro.

Durante a reunião, Ricardo des-
tacou que tem o maior interesse em 
estabelecer parcerias futuras com Beja, 
que possui patrimônio cultural  rico, fa-

vorecendo um diálogo com a Paraíba.  
O prefeito de Beja, João Rocha, 

disse que está gostando do Estado. 
“Conhecia outros lugares do Brasil, 
mas é a primeira vez que estou na 
Paraíba, lugar bastante agradável. 
Viemos aqui por questões cultu-
rais, estes contatos são importan-
tes para estreitar laços na relação 
entre as localidades. Temos inte-
resse, principalmente, na área da 
cultura, mas podem surgir diálogos 
também em outras áreas, como a 
agricultura. Acredito que temos 

muitas coisas que poderemos tra-
balhar em conjunto”, destacou.

“O Brasil tem uma identidade 
muito grande com a cultura por-
tuguesa e esperamos construir um 
bom diálogo para futuras coopera-
ções. Tenho certeza que há muitas 
coisas semelhantes e precisamos, 
cada vez mais, diminuir as distâncias. 
Estamos dispostos para, quem sabe, 
firmar boas parcerias. Estamos aqui 
para apresentar o que temos de me-
lhor e entender o que poderemos 
construir juntos”, disse Lau Siqueira.

Governador discute parcerias
com prefeito da cidade portuguesa de Beja

O consumidor de João 
Pessoa pode economizar 65 
centavos em cada litro de ál-
cool na hora de abastecer o 
veículo. Segundo pesquisa da 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) em 102 postos de 
combustíveis em atividade na 
capital, o menor preço do eta-
nol é encontrado a R$ 2,749 
(posto Extra, Bairro dos Esta-
dos) e, o maior, R$ 3,399 (Cajuei-
ro, no bairro do Geisel). O levan-
tamento foi realizado no dia 11.

A pesquisa também cons-
tatou que 70 postos aumenta-
ram, 2 baixaram e 21 manti-
veram o valor do produto em 
relação aos dados do levanta-
mento de preços do último dia 
26 de janeiro. O secretário do 
Procon-JP, Helton Renê, consi-
dera que o aumento exagera-
do no preço do álcool na Capi-
tal não tem uma justificativa 
plausível e alerta que a Secre-
taria está tomando medidas 
para esclarecer a situação.

“Não vemos nada que ex-
plique esse aumento exacerba-
do para o preço do álcool prati-
cado na maioria dos postos de 
João Pessoa, conforme consta-
tamos em nossa pesquisa com-
parativa. A explicação de que o 
aumento do etanol é com base 
na elevação do valor do dólar 
não convence porque isso não 
interfere na entressafra da cana-
de-açúcar e, ainda, vale ressaltar 
que houve redução do ICMS na 
Paraíba para esse produto”, disse 
o titular do Procon-JP. Ele acres-
centa que um estudo realizado 
pelo Procon-JP sobre toda a si-

tuação dos combustíveis, des-
de a produção da matéria-pri-
ma até a comercialização nas 
bombas, já foi encaminhado ao 
Ministério Público da Paraíba. 
“Devemos salientar que há um 
agravante porque o aumento 
do etanol impulsiona o preço 
da gasolina para cima porque 
o produto leva 27% de álcool. É 
uma reação em cadeia”.

Gasolina 
Na pesquisa atual, o preço 

do litro da gasolina se manteve 
em 59 postos de revenda do 
produto da capital em relação 
à pesquisa do dia 26 de janeiro, 
aumentando em 13 e reduzin-
do em 29. O menor preço, R$ 
3,540, é encontrado no posto 
Almeida (Brisamar) e, o maior, 
R$ 3,799, nos postos Bancários 
(Bancários), JR (Manaíra) e No-
vais (Bairro dos Novais).

Diesel e GNV
Cinco postos aumentaram 

o preço do óleo diesel, nenhum 
baixou e 48 mantiveram o va-
lor do produto em relação à 
última pesquisa. O menor pre-
ço, R$ 2,779, foi encontrado 
no posto Extra (Bairro dos Es-
tados) e, o maior, R$ 3,109, no 
posto Automix (Torre).

Quanto ao Gás Natural 
veicular (GNV), o menor pre-
ço, R$ 2,389, é verificado nos 
postos Z (Cidade Universitá-
ria), Bancários (Bancários) e 
Maxi (Oitizeiro) e, o maior, R$ 
2,429, no posto Santa Júlia (Ex-
pedicionários). Dos 12 postos 
pesquisados, 11 mantiveram o 
preço do GNV e um reduziu.

Litro do álcool possui 
diferença de 65 centavos

em postos de joão pessoa CNH tem 
majoração de 
quase 60% em 
Campina Grande

O Procon Municipal de 
Campina Grande realizou 
uma pesquisa de preço em 12 
Autoescolas da cidade, com o 
objetivo de informar ao con-
sumidor os valores pratica-
dos para retirar a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e 
adição de categorias. 

De acordo com os da-
dos coletados, a categoria A 
custa em média R$ 1.039,57, 
podendo variar entre R$ 800 
e R$ 1.259,00, economia de 
R$ 459,00 para o consumi-
dor que pesquisar. Já a ca-
tegoria AB tem valores de 
R$ 1.500,00  até R$ 1.978,00 
uma diferença de R$ 478,00.

A categoria B pode ser 
encontrada com valores en-
tre R$ 1.250,00 e R$ 1.609,00. 
Para realizar mudança para 
categoria D, o consumidor irá 
pagar em média R$ 1.520,00, 
podendo variar de R$ 1.200,00 
até R$ 1.800,00, economia de 
R$ 600,00 para o consumi-
dor de um estabelecimento 
para outro.

De todas as categorias 
pesquisadas, as que apre-
sentaram maior variação fo-
ram a categoria A (57,38%) 
e a mudança para categoria  
D (50%).

Foram encontradas al-
gumas irregularidades quan-
to à cobrança diferenciada de 
preço na forma de pagamen-
to. O coordenador executivo, 
Paulo Porto esclarece que 
esta é uma prática infrativa à 
Portaria 118 /94 do Ministé-
rio da Fazenda.

As fiscalizações realizadas 
regularmente pelo Programa 
de Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Público da 
Paraíba (MP-Procon) resulta-
ram em mais um gerente preso 
e mais um supermercado au-
tuado, na tarde de ontem. Des-
sa vez, a prisão e a autuação 
ocorreram no Supermercado 
Superbox Brasil, no bairro do 
Bessa, em João Pessoa. A ação 
contou com o apoio da Polícia 
Civil, através da delegada An-
drea Melo, da 10ª Delegacia 
Distrital. O gerente foi encami-
nhado para a Central de Polícia.

Segundo os fiscais do MP

-Procon, o gerente foi preso e 
o supermercado autuado por 
expor produtos fora da valida-
de nas prateleiras, como sucos, 
queijos, gelatinas e chocolates. 
Também foram encontrados 
caixas de chocolate vencidas 
desde dezembro do ano pas-
sado no estoque, que foram 
lacradas para posterior verifi-
cação da Vigilância Sanitária. 

De acordo com a Lei 
8.137/1990, é crime contra as 
relações de consumo  vender, 
ter em depósito para vender ou 
expor à venda ou, de qualquer 
forma, entregar matéria-prima 
ou mercadoria, em condições 

impróprias ao consumo.
Outras irregularidades en-

contradas foram a ausência de 
certificado do Corpo de Bom-
beiros e da licença sanitária. 
Os produtos também estavam 
sem precificação, o que contra-
ria o Decreto 5.903/2006, que 
determina que os preços de 
produtos deverão ser informa-
dos adequadamente, de modo 
a garantir ao consumidor a 
correção, clareza, precisão, os-
tensividade e legibilidade das 
informações prestadas.

O supermercado também 
foi autuado por descumprir a 
Lei do Troco (Lei 12.622/2013).

Supermercado é autuado pelo 
MP-Procon e gerente é preso

produtos vencidos e lei do troco

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A Torcida Jovem do 
Sport do Recife-PE foi proi-
bida de comparecer ao Es-
tádio Almeidão, para o jogo 
de amanhã, às 16h, contra o 
Botafogo, na estreia da Copa 
do Nordeste. A decisão acon-
teceu ontem, pela Comissão 
Permanente de Combate e 
Prevenção à Violência nos 
Estádios da Paraíba do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB). Estão barrados ape-
nas os torcedores que estive-
rem vestidos com camisas ou 

símbolos que identifiquem a 
torcida organizada. O torce-
dor do Leão da Ilha pode ter 
acesso ao estádio, onde terá 
10% dos ingressos disponí-
veis para o jogo. 

O documento foi assina-
do pelo procurador Valberto 
Lira, que preside a Comis-
são, quando faz referências 
às confusões registradas no 
Nordestão/2014, em jogo 
que ocorreu no dia 19 de 
janeiro, no Almeidão, entre 
as duas equipes. Segundo 
ele, foi feito um relatório e 
encaminhado à Polícia Mi-
litar para cumprir a medida 

preventiva. “Estamos pre-
venindo para que não acon-
teça novos incidentes como 
ocorreram no jogo anterior. 
Não podemos permitir que 
baderneiros disfarçados de 
torcedores possam fazer 
confusão durante a partida”, 
observou. Valberto Lira res-
saltou  que o material expos-
to para a construção do via-
duto do Geisel pode servir de 
“armas”. “Os entulhos podem 
facilmente ser transforma-
dos em verdadeiras armas, 
que podem ser utilizadas pe-
los torcedores”, comentou o 
presidente da Comissão.

Torcida Jovem do Sport (PE) é 
proibida de entrar no Almeidão

foto: José Marques/Secom-PB

O governador Ricardo Coutinho recebeu a visita do prefeito da cidade de Beja, capital de Alentejo, em Portugal, João Rocha
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Orquestra Frevoriando 
e Júnior do Cavaco são 
atrações do projeto 
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SABADINHO BOM

Dedoverde é uma das 
artistas que expõem na 
galeria do Grito Rock

ARTES VISUAIS

III Festissauro mantém 
inscrições abertas até o 
próximo dia 11 de março

Página 8

Tributo ao ícone pop

Paraense de Conceição do Araguaia, que 
começou a trilhar seu caminho no meio artís-
tico logo na infância cantando nos corais Gazi 
de Sá e Villa Lobos. Esse é um breve resumo da 
cantora Mira Maya, que comemora no Café da 
Usina Energisa dois anos do projeto Woman 
Sessions com show tributo à cantora britânica 
Amy Winehouse. A apresentação, que acontece 
hoje, às 21h, promete trazer ao público gran-
des canções sucessos de Amy, além de algumas 
releituras. A entrada para atividade custa R$15 
reais na hora, mas quem tiver o nome na lista 
pode adquirir o ingresso por R$ 10 reais. É im-
portante lembrar que para garantir a sua vaga 
na apresentação é preciso chegar pelo menos 
meia hora antes do evento.

“Em julho fará cinco anos da morte dessa 
estrela icônica da música mundial, por isso 
resolvi homenageá-la através de uma série de 
shows que circularão inclusive por outras ci-
dades como Campinha Grande, Natal e Recife”, 
disse Mira Maya.

Na noite de apresentação sobem ao pal-
co junto à cantora os músicos Emanuel Júnior 
com seu baixo, Tony Ramalho na bateria, 
Gustavo Queiroga com sua guitarra, Rivaldo 
Dias com seu fiel companheiro sax e Jorge 
Felix como backing vocal. Além da banda, jun-
ta-se a ela a participação especial da cantora 
Nathalia Bellar.

Segundo a cantora mira Maya, ela não 
queria fazer apenas mais um show, porque seu 
projeto é muito enriquecedor, tanto pra ela, 
quanto para os músicos, que têm que mergu-
lhar num universo particular da cantora esco-
lhida de cada edição, numa pesquisa intensa. 
“Pensando nisso, fizemos questão de “arrumar 
a casa” da melhor maneira para quem for 
presenciar esse momento, com uma banda afi-
nada, assim como um som e uma iluminação 
dignos dessa noite”, completou.

Atualmente, Mira Maya quando não está 

fazendo tributo a cantores ou em projetos 
paralelos, apresenta ao público o show “Na 
Vitrola” que posteriormente será registrado 
em CD e vinil com suas composições autorais 
buscando referências na musicalidade presen-
te nas décadas de 60 e 70. 

Nas suas canções fica evidente a presen-
ça do rock “iê iê iê” dialogando com o hedo-
nismo registrado em blues, baladas e bregas 
remetendo aos cenários da cidade de João 
Pessoa, como a Rua da Areia (Lasciva), brigas 
de amor (Mas não volto pra você) e fim de 
amizade (Desgosto). 

Com sete anos de estrada, já se apresen-
tou em todo Nordeste e em diversos festivais 
pelo Brasil, além de ter dividido o palco com 
artistas como Elza Soares, Vander Lee, Fernan-
da Abreu, Chico César, Flávio José e Kid Abelha.

Conheça a cantora - Em sua jornada com 
a música, em 2009 Mira lançou seu primeiro 
disco intitulado “Na Mira”, com canções auto-
rais e parcerias, com base na MPB, o trabalho 
dialogava com rock, tango, ciranda e outros 
ritmos. Entre 2011 e 2012, passou a apre-
sentar ao público uma sonoridade que vai 
do rock às nuances eletrônicas, sem perder 
suas referências da MPB, se tornando figura 
presente em Festivais.

Em 2014, a cantora ganhou notoriedade 
nas redes sociais após apoiar o movimento 
“Eu não mereço ser estuprada”, manifestando 
sua posição sobre a polêmica pesquisa do 
IPEA que apontava que uma grande maioria 
de homens relacionava estupro as vestimentas 
das mulheres. 

Lucas Silva
Especial para A União

n Woman Sessions - Mira Maya canta Amy Winehouse
n Quando: Hoje
n Horário: 21h
n Onde: Café da Usina Energisa
n Ingresso: R$ 15 (na hora) e R$ 10 (com nome na lista) 

Serviço

A cantora Mira Maya realiza hoje, na capital, 
show para homenagear Amy Winehouse   

A cantora Mira Maya é a 
atração escolhida para 

celebrar os dois anos do  
projeto Woman Sessions 

A cantora e 
compositora 

britânica Amy 
Winehouse, que 
morreu em 2011, 
aos 27 anos de 
idade, é alvo de 

homenagem 
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O padre que
acusou Ibiapina

Ramalho
LeiteFlamengo x Botafogo – aconteceu no Carnaval

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

 “Flamengo, Flamengo, 
tua glória é lutar!

Flamengo, Flamengo, 
campeão de terra e mar!”

 
Nos bailes de Carnaval 

as bandas sempre tocavam 
o refrão do Hino Oficial do 
Flamengo pra demarcar a mu-
dança de um bloco de músicas 
pra outro.

Flamenguistas vibravam. Quem não torcia pro time 
cantava do mesmo jeito.

Mas tinha quem não gostava. Fechava a boca, parava de 
pular e aguardava a nova sequência. Um deles, mais radical, 
é um amigo meu.

Botafoguense até a medula, de andar com a camisa, ter 
escudo no carro, pegar excursão pro Rio praver jogos sem 
importância no meio da semana, discutir no bar, cumprir 
superstições e gozar e ser gozado até o limite com os resul-
tados do time.

Não bastasse, o time que ele mais detestava era o Fla-
mengo. Ainda mais a partir dos anos setenta, início do auge 
do Rubro-Negro e da seca do Fogão.

Pois bem.
No Carnaval, ele ia sempre com o uniforme comple-

to do Botafogo, incluindo as chuteiras – todas as noites, 
todos os anos.

Pulava e dançava com imensa alegria.
Mas emburrava na hora do refrão. Chegava a sair da 

pista, ir ao banheiro, ao balcão do bar, até pra rua ele ia. Mas 
voltava, pulava, cantava – e a banda, daí a pouco, atacava de 
novo o refrão fatídico.

Chegou a reclamar com a diretoria do clube. Ameaçou 
se desassociar. Teve uma vez que chamou o maestro pra 
negociar antes do Carnaval. Sem sucesso, claro.

Até o ano em que, na primeira noite, assim que a 
banda iniciou o estribilho e ele trincou o rosto, a morena 
piscou pra ele.

Maravilhosa, de short branco, com a camisa do Flamen-
go sem mangas, decotada e cortada no umbigo.

Ele parou e olhou pros lados. Era com ele.
Ela estendeu-lhe os braços e o convocou dobrando os de-

dos das mãos. Mal acabou o refrão e estavam abraçados.
A orquestra, que terminara a sessão de marchi-

nhas animadas, fez dois segundos de pausa depois do 

refrão e mandou “bandeira 
branca, amor, não posso 
mais...”.

Beijaram-se.
Listras brancas, pretas, 

brancas, vermelhas, pretas e 
brancas enrodilhadas como 
serpentinas.

E cantaram juntos “pela 
saudade que me invade eu 
peço paz”.

Até o final desse bloco 
de músicas mais lentas não se 

desgrudaram.
As cores misturadas, molhadas, trançadas num só 

tecido.
Então veio de novo o refrão com os sopros explodindo: 

“Flamengo, Flamengo...”.
Ela emendou, olhando nos olhos dele: “tua glória é 

lutar!”.
Ele pôs os braços pra cima, abriu o sorriso, os sopros 

repetiram: “Flamengo, Flamengo...”.
Ele completou, soltando os pulmões: “campeão de terra 

e mar!”.
E assim os dois a noite inteira, e no domingo, na segun-

da e na terça-feira gorda.
Depois?
Ela era de fora, sumiu, ninguém conhecia.
Nunca mais os brancos, os pretos, vermelhos. Nunca-

mais cores. Só cinzas.
Nunca mais seus olhos, seus braços. Seus beijos. Sua 

carne. Só quaresma.
Ele deixou de ir aos bailes.
E não quis mais saber de futebol: não vê, não ouve, não 

discute.
Sozinho, passa a vida quase sem conversar.
Outro dia ele me disse – para meu espanto e sob minha 

promessa de não falar pra ninguém – que na casa dele tem 
uma camisa do Flamengo emoldurada na parede.

Como um retrato.
Mas que, como a saudade, que é “mal de amor”, o retra-

to também é “dor que dói demais”.
Só que isso eu não posso contar.
É segredo. 

Texto reproduzido do blog do jornalista Juca Kfouri que chegou às 
minhas mãos através do flamenguista Martinho Moreira Franco para este 
cronista botafoguense empedernido.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Havia um livro de Canto Orfeô-
nico que tratava os Caboclinhos da 
Paraíba como os melhores do Brasil. 
Não lembro mais qual seria a edito-
ra; talvez a FTD, pois eu estudava 
num colégio Marista, e a FTD era 
Marista. Foi nesse livro que aprendi 
a expressão “caboclinhos”. Até então 
só conhecia essa manifestação fol-
clórica como “tribo de índios”. Lem-
bro-me da primeira vez que ouvi seu 
batuque, numa noite da infância, 
Rua Fernando Delgado. 

Os adultos estavam reunidos 
na calçada lá de casa. Era no tempo 
em que as pessoas se reuniam nas 
calçadas, para fruir a fresca da noi-
te. Uma pessoa grande (acho que foi 
Ildefonso) chamou a atenção para o 
som dos tambores: “os índios estão 
ensaiando para o Carnaval”. Eu não 
sabia o que era ensaio, e tive medo. 
Abafei o meu medo, pois aprendi que 
homem não tem medo.

Você acredita que houve um 
professor que me reprovou em Can-
to Orfeônico? Perdi o ano por causa 
disso. Durante todo o ano ele só 
ministrou duas aulas. No fim do ano 
aplicou a matéria do ano anterior. 
Fazíamos a terceira série ginasial no 
Liceu Paraibano, o Colégio Estadu-
al. Eu vinha de outro colégio, o Pio 
X, e não conhecia a matéria. Levei 
pau. Ele ainda disse: “Feliz Natal, 
velhinho”. Não vou dizer o seu nome; 
hoje, poucos o conhecem.

Este ano não saí de casa para 
ver o Carnaval. Há anos que não saio. 
Prefiro ver o mundo pela janela da 
televisão. Não sei quantas tribos de 
caboclinhos saíram à rua, se é que 
saíram. O povão tem dado preferência 
às tribos das escolas de samba, numa 

Caboclinhos e caboclões
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imitação grotesca das 
escolas de samba do 
Rio de Janeiro. Nem São 
Paulo tem condições 
de imitar as escolas 
de samba do Rio. As 
tribos de samba daqui 
são lamentáveis, feias, 
pobres, moram longe.

Mas a Paraíba 
ainda exporta seus 
talentos para as 
grandes escolas do 
Rio. O samba enredo 
da Imperatriz Leopol-
dinense foi composto 
por um paraibano, 
Zé Katimba. Ele é o 
último fundador da 
escola ainda vivo, e um dos compo-
sitores oficiais da Imperatriz. Lucy 
Alves vai desfilar tocando sua inse-
parável sanfona, com a qual ganhou 
o segundo lugar no concurso “The 
Voice” 2014. Do primeiro lugar não 
se ouve mais falar.

São uma hora e vinte minutos de 
desfile. O acordeom Scandali de Lucy 
pesa onze quilos. Ela tem três, todos 
Scandali. Esse que ela vai levar é o mais 
leve. Os outros são aparentemente 
iguais, menos na cor: um é branco, o 
outro preto e branco, o mais leve é da 
cor do cobre, isto é, da cor da cantora. 
Eu não sabia por que ela dava preferên-
cia ao acordeom cor de cobre: é porque 
é o mais leve. Mas os outros contras-
tam mais com a pele de Lucy.

O acordeom de Sivuca pesava o do-
bro. Era um Scandali de vinte quilos. Eu 
peguei o fole (como Sivuca o chamava) 
para embarcá-lo na minha camioneta, 
mesmo com uma hérnia de disco. Era o 
jeito, pois o mestre não podia mais.

Convidaram Lucy, mas sabota-
ram a moça. Seu microfone foi regu-
lado muito baixo. Não se ouviu sua 
voz, e pouco se escutou a sanfona. 
Azar da escola, que não aproveitou o 
brilho da instrumentista e cantora. 
Mas Lucy ainda teve mais destaque 
que o mestre Sivuca: ouve um Carna-
val que uma escola do Rio convidou o 
Maestro para ser o destaque, mas não 
permitiu que ele levasse a sanfona 
– pois essa não era um instrumento 
tradicional do samba.

Pior fizeram com minha prima 
Celene: houve um Carnaval em que 
ela desenhou o tema para o guarda
-roupa de uma escola do Rio, usaram 
e não pagaram. 

Mas o fato de Lucy ter tocado sua 
sanfona no desfile da Sapucaí foi um 
progresso contra o preconceito com os 
nordestinos. Não sei se pagaram.

Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado

Transcorria uma madorra sessão da Assembleia Provin-
cial de 1885, em que se discutia as parcas  verbas do Erário e 
o seu destino. Havia uma proposta de que se retirasse parte 
do bolo destinado à Santa Casa da Misericórdia para as Casas 
de Caridades fundadas pelo padre Ibiapina- José Antônio 
Maria de Ibiapina, àquela altura, já falecido. De onde menos se 
esperava surgiu a reação: o deputado padre Joel Esdras Lins 
Fialho resolveu detonar a Casa de Caridade de Santa Fé e seus 
dirigentes, notadamente, dona Cândida, desprendida e rica 
dama que largou a família para se dedicar à missão iniciada 
pelo padre-mestre. A crítica foi ampliada para outras unida-
des, mas, aquela situada  às portas de Arara, onde o deputado 
fora capelão, mereceu maior censura.

Para o padre Joel, as Casas de Recolhimento, como as 
preferia chamar o padre Euphosino Maria Ramalho, também 
deputado naquela legislatura, estavam sendo desvirtuadas 
de suas finalidades iniciais. Denunciou a existência de uma 
dependência que serviria de prisão para castigo das internas, 
muitas das quais, padeciam de males incuráveis, não mere-
cendo a devida atenção da diretora. Seu discurso, interrom-
pido por protestos de “não apoiado”, mereceu contestação do 
deputado José Campelo Galvão, além de sucessivos apartes 
do vigário de Bananeiras-padre Euphosino, e de Iri neu Joffily, 
conforme nos conta o padre Ernando Teixeira de Carvalho, 
confrade do IHGP.

O deputado José Campello, nobre representante de 
Mamanguape, terminou por admitir que o acusador tivesse 
“sido acometido de uma alucinação de momento” e rechaçou 
o que considerou um “escárnio contra as casas de caridade da 
província fundadas por este grande homem - o padre Ibiapina, 
cuja memória é sagrada em nossos corações... um verdadeiro 
apóstolo da sociedade”. Ao que parece, as Casas de Caridade 
não conseguiram levar qualquer parcela das verbas desti-
nadas à Santa Casa, daí por que o padre Euphosino resolveu 
re correr ao Imperador Pedro II reivindicando uma pensão 
mensal para manter as internas de Santa Fé e de Cabaceiras 
(vide A União, de 16.01.16).

O autor de “Ibiapina e Santa Fé” não sabe a que atri-
buir os ataques do padre Joel  à obra de Ibiapina, mesmo 
desculpando-se: “doe-me dentro da alma, sr. presidente, 
ter necessidade de tratar aqui de uma questão tão ingrata 
e espinhosa”. Imaginei que essa posição adversa houvesse 
nascido em Areia, terra da origem do padre Joel e por onde 
havia passado Ibiapina como advogado. Mas por esse tempo 
Joel era criança. Não encontrei nenhum vestígio de qualquer 
animosidade porventura surgida no passado areiense de 
ambos. Talvez o padre houvesse puxado ao avô, capitão-mor 
Bartolomeu da Costa Pereira, dono do engenho Viração, “um 
temperamento estourado e de pouca vocação para a política”, 
segundo Horácio de Almeida. O capitão era presidente da 
Câmara Municipal de Areia em 1837 e abandonou o cargo 
“para não se envergonhar de continuar servindo a um go-
verno indigno”. A força política dos Lins Fialho vem do velho 
capitão, que elegeu deputado o filho Francisco Lins Fialho e 
depois seu irmão Joaquim Álvares, padre como o sobrinho 
Joel, filho de Francisco.

O presidente da Casa interferiu nos debates e tentou 
parar o denunciante com a expressão latina “parce sepultis” a 
que o padre Ernando traduziu ao pé da letra como “enterrado, 
perdoado”. Uma forma de dizer: “perdoa os mortos que não 
podem se defender”.

Padre Joel Esdras quando assumiu a cadeira de deputado 
respondia pela recém-criada freguesia de Currais Novos-RN. 
Segundo Celso Mariz, chegou à Assembleia em virtude da anula-
ção da eleição do bananeirense Ascendino Neves e mais dois fa-
lecimentos. Foi um dos três suplentes convocados. Os votos que 
adquirira vieram do distrito eleitoral que tinha sede em Areia 
e incluía Alagoa Nova, Bananeiras, Araruna, e Cuité, onde então 
era pároco. Seu único mandato o tornou famoso pelo discurso 
contra as Casas de Caridade. Criada a Arquidiocese da Paraíba, 
em 1895, o padre Joel Esdras foi designado vigário encomenda-
do de Araruna, o nde permaneceu até a morte.

O historiador Humberto Fonseca nos revela que o padre, 
mesmo quando se tornou avulso e passou as obrigações 
sacerdotais da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição para 
outro clérigo, não se omitiu da política local. Foi conselheiro 
municipal, várias vezes, e presidente daquele Conselho. Uma 
das querelas em que se envolveu contou com a ingerência do 
presidente Castro Pinto que, a princípio, conciliador, terminou 
por enviar um contingente policial para acalmar os ânimos da 
disputa política envolvendo os  candidatos a conselheiros, entre 
os quais se destacava o padre Targino Pereira da Costa , filho da 
terra e acostumado ao poder de mando de sua família, uma oli-
garquia que ainda hoje sobrevive na política de Araruna.

E por falar em família, o padre Joel Esdras resolveu 
constituir a sua, e renunciando ao voto de castidade botou no 
mundo enorme descendência que ocupa posição de prestígio 
por esse Brasil a fora, na cátedra, na magistratura, na medici-
na e em outros ramos de atividade, sempre orgulhosa desse 
tronco ancestral.

Mas foi com seu discurso na Assembleia Provincial da 
Parahyba do Norte, que o padre Joel conquistou seu lugar na 
história.

P.S. É a segunda vez que abordo esse assunto: o padre 
José Euphosino Maria Ramalho, nascido e batizado no Piancó 
com o nome de José Euphosino Pinto Ramalho, foi vigário 
colado de Bananeiras até 1903. Na legislatura de 1884-1885, 
como colega do padre Joel Esdras, Celso Mariz nos dá notícia da 
presença do deputado padre José Euphosino Maria de Carvalho. 
Só posso atribuir a um erro de grafia que vem sendo repetido, 
pois, inclusive, o nome Maria foi acrescentado em homenagem 
ao padre-mestre José Antonio Maria de Ibiapina, ao lado do 
qual, foi sepultado, a seu pedido. Que me tirem essa dúvida o 
padre Ernando e Humberto Fonseca, já que não posso invocar 
os saudosos Celso Mariz e Deusdedith Leitão, responsáveis pela 
Memória da Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Por Luiz Guilherme Piva
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Roteiro

Projeto

Guerreiros de Selva 

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLO

Surpreendeu-me o artigo “A Força dos Militares na 
Amazônia” assinado pelo famoso Dr. Dráuzio Varella, de pro-
jeção Global, descrevendo e enaltecendo a ação da Guarda 
de Fronteiras exercida pelas Forças Armadas, com destaque 
para o Exército Brasileiro, por motivo de ter a participação 
de soldados recrutados nas populações indígenas. A pedi-
do, estou cedendo meu espaço nesta coluna, para, em dois 
capítulos, transcrevê-lo. E o faço a partir de quando ele traça 
a geografia e os caminhos que levam até onde atuam os 
heróicos Guerreiros de Selva.

“Para chegar à Cabeça do Cachorro é preciso ir a Ma-
naus, viajar 1.146 quilômetros Rio Negro acima até avistar 
São Gabriel da Cachoeira, a maior cidade indígena do País.

De lá, até as fronteiras com a Colômbia e a Venezuela, 
pelos rios Uaupés, Tiquié, Içana, Cauaburi e uma infinidade 
de rios menores, só Deus sabe. A duração da viagem depen-
de das chuvas, das corredeiras e da época do ano, porque na 
bacia do Rio Negro o nível das águas pode subir mais de dez 
metros entre a vazante e o pico da cheia.

“É um Brasil perdido no meio das florestas mais preser-
vadas da Amazônia. Não fosse a presença militar, seria uma 
região entregue à própria sorte. Ou, pior, à sorte alheia.

O Comando dos Pelotões de Fronteira está sediado 
em São Gabriel. De lá partem as provisões e o apoio lo-
gístico para as unidades construídas à beira dos princi-
pais rios fronteiriços: Pari-Cachoeira, Iauaretê, Querari, 
Tunuí-Cachoeira, São Joaquim, Maturacá e Cucuí.

Anteriormente formado por militares de outros Esta-
dos, os pelotões hoje recrutam soldados nas comunidades 
das redondezas. Foi uma opção por razões profissionais: ‘O 
soldado do Sul pode ser mais preparado intelectualmente, 
mas na selva ninguém se iguala ao indígena’. 

“Os pelotões atraíram as populações indígenas de 
cada rio à beira do qual foram instalados: por causa da 
escola para as crianças e porque em suas imediações 
circula o bem mais raro da região: salário. Para os milita-
res e suas famílias, os indígenas conseguem vender algum 
artesanato, trocar farinha e frutas por gêneros de primei-
ra necessidade, produtos de higiene e peças de vestuário. 
No quartel existe possibilidade de acesso à assistência 
médica, ao dentista, à internet e aos aviões da FAB, em 
caso de acidente ou doença grave.

“Cada pelotão é chefiado por um tenente com menos de 
30 anos, obrigado a exercer o papel de comandante militar, 
prefeito, juiz de paz, delegado, gestor de assistência médi-
co-odontológica, administrador do programa de inclusão di-
gital e o que mais for necessário assumir nas comunidades 
das imediações, esquecidas pelas autoridades federais, es-
taduais e municipais. Tais serviços, de responsabilidade de 
ministérios e secretarias locais, são prestados pelas Forças 
Armadas sem qualquer dotação orçamentária suplementar.

“Os quartéis são de um despojamento espartano. As 
dificuldades de abastecimento, os atrasos dos voos cau-
sados por adversidades climáticas e avarias técnicas e o 
orçamento minguado das Forças Armadas tornam o dia a 
dia dos que vivem em pleno isolamento um ato de resis-
tência permanente. Esses militares anônimos, mal pagos, 
são os únicos responsáveis pela defesa dos limites de uma 
região conturbada pela proximidade das Farc e pelas rotas 
do narcotráfico. Não estivessem lá, quem estaria? “Selva!!!” 
(Continua no próximo sábado)

O músico e compositor Júnior 
do Cavaco - acompanhado por sua 
banda - é quem abre, a partir das 
11h30 de hoje, na Praça Rio Branco, 
localizada no Centro de João Pessoa, a 
primeira edição do Projeto Sabadinho 
Bom após o período carnavalesco. No 
repertório do artista, que já é conhe-
cido pelos frequentadores do evento, 
realizado pela Prefeitura da capital, 
além de choros de sua própria au-
toria, grandes clássicos de Jacob do 
Bandolim, Santa Morena, Pixinguinha 
e Waldir Azevedo. A outra atração é a 
Orquestra Frevoriando, que começa 
o show às 14h e permanece tocando 
apenas samba durante duas horas. A 
entrada é gratuita para o público. 

A partir das 11h30, Júnior do Ca-
vaco - que está há 15 anos na estrada 
e trabalha na produção do seu pri-
meiro CD, denominado ‘Saudade de 
Dominguinhos - subirá ao palco para 
apresentar, por exemplo, o baião au-
toral que intitula seu disco de estreia, 
além de ‘Choro Negro’ (Paulinho da 
Viola), ‘Frevo de Rua’ (Nino Pernam-
buco), ’Evocação a Jacob’ (Avena de 
Castro), ‘Saxofone, por que choras?’ 
(Ratinho), ‘Um a zero’ (Pixinguinha/
Benedito Lacerda) e ‘Perigoso’ (Or-
lando Silveira). 

Júnior do Cavaco - que passou 
quase metade do seu tempo de car-
reira tocando samba e pagode, mas 
se rendeu ao chorinho, nos últimos 

 

Sambista se apresenta hoje à 
noite, em bistrot na capital 

Samba, chorinho, baião, bossa nova e até mesmo valsa são 
alguns dos ritmos que o sambista paraibano Júnior do Cavaco, apre-
senta ao público hoje, às 20h, no Bistrot Bendito Suco, localizado na 
Av. João Maurício, no bairro do Bessa, em João Pessoa. Os interessados 
em participar da atividade, podem adquirir o seu ingresso na hora do 
evento no valor de R$ 8. A performance contará ainda com músicas 
autorais, além de  relembrar grandes compositores do samba como 
Pixinguinha, Nelson do Cavaquinho, Adoniran Barbosa, Tom Jobim, 
Chico Buarque entre outros mestres da Bossa.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Show

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

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

Samba e chorinho animam o Sabadinho
Bom que se realiza hoje, em João Pessoa Alarico Correia Neto

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

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: 
Comédia. Duração: 110 min. Clássificação: 14 
anos. Direção: Roberto Santucci. Com Rodrigo 
Sant’anna, CArol Castro e Stepan Nercessian. 
Sinopse: O longa fala de Denílson, um simples 
camelô do subúrbio, mas sua vida muda quando 
seu até então desconhecido pai biológico morre, 
deixando para ele toda o seu legado milionário. 
Junto com a fortuna, porém, Denílson herda 
também a família insatisfeita e endividada do 
falecido, que fará de tudo para colocar as mãos 
nessa herança. CinEspaço1: 14h20, 16h50, 
19h10 e 21h20. Manaíra2: 14h15, 16h40, 
19h05 e 21h45. Manaíra7:13h40, 16h15, 
18h40 e 21h20. Mangabeira3: 14h, 16h30, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anos, e vem se aperfeiçoando no 
gênero imortalizado por Pixinguinha 
e Jacob do Bandolim - ainda deverá 
tocar ‘Um tom para Jobim’ (Sivuca) e 
‘Araponga’ (Luiz Gonzaga). 

Já a Orquestra Frevoriando - 
criada em 2002, em João Pessoa, 
pelo músico Rivaldo de Araújo Dias, 
e composta por 11 integrantes - se 
apresentará das 14h às 16h. No reper-
tório, conforme antecipou o maestro 
Derli, muito samba, com destaque 
para os clássicos. Nesse sentido, Salete 

Marrom - que, a propósito, possui o 
mesmo timbre de Alcione - e Kojak do 
Banjo cantarão, por exemplo, obras de 
Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. 

n Evento: Projeto Sabadinho Bom
n Atrações: Júnior do Cavaco e Orquestra Frevoriando
n Data: Hoje 
n Hora: Das 11h30 às 16h
n Local: Praça Rio Branco, no Centro de João Pessoa
n Entrada: Gratuita

Serviço

Júnior do Cavaco incluiu, no repertório, obras autorais e clássicos de outros compositores

Mídias em destaque
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Deadpool leva 12 milhões 
às bilheterias, na estreia

The Walking Dead

The Order: 1886

Filme/séries

Além de conferir os shows do 
festival Grito Rock João Pessoa, 
edição 2016, que se encerram 
hoje, uma boa opção de lazer 
na capital, para este final de 
semana, é conferir a galeria 
de artes visuais ‘Vernissage da 
Expo.Grito’, que está inclusa na 

programação do evento e prosseguirá até o dia 
29 deste mês. A Vernissage Expo.Grito é uma 
campanha voltada para a exposição de artes 
visuais com a proposta de estimular a divulga-
ção e a circulação de artistas da área. A entrada 
é gratuita.

Quem comparecer a galeria vai se 
deparar com trabalhos de cinco artistas 
paraibanos. As propostas que possuem um 
âmbito inovador e local foram selecionadas 
através de inscrições realizadas por meio da 
plataforma Toque no Brasil (TBT). Entre os 
artistas podemos destacar Dedoverde - “Un 
Coeur Lourd”, Witch - “Filhas da Bula”, Diego 
Carneiro - “Dreams”, Marcela Lazuli - “Con-
sumidos 3” e Russo - “Olhares do Palco”.

Os interessados em contem-
plar as obras que estão no Cen-
tro Cultural Espaço Mundo, 
podem comparecer até o 
dia 29 de fevereiro, das 
11h às 15h de segunda a 
sexta e das 20h às 2h nas 
sextas e sábados.

Um dos destaques do cole-
tivo de artes visuais é a exposição 
“Un Coeur Lourd” da artista Wanessa 
Dedoverde. O conceito de sua obra gira 
em torno de um coração pesado. A artista 
comentou que sua exposição é a tentativa 
de representar uma alma contorcida e 
recontorcida, cujas vivências, lembranças 
e demônios são difíceis de carregar. 

“As minhas produções são muito inti-

Lucas Silva
Especial para A União

Vernissage Expo. Grito, que acontece no Centro 
Histórico da capital, divulga a produção de artistas   

Circulação da arte

Entre um dos filmes mais esperado no 
Brasil, Deadpool é mais um longa-metra-
gem da franquia Marvel a fazer a cabeça 
dos seus fãs em todo mundo. Com bilhe-
teria de 12 milhões em seu primeiro dia de 
lançamento, o filme é estrelado por Ryan 
Reynolds. Sua história gira em torno de 
Wade Wilson, um ex-militar e mercenário 
que é diagnosticado com câncer em es-
tado terminal. Mas, Wade encontra uma 
possibilidade de se curar em uma sinistra 
experiência científica. Daí em diante nas-
ce o anti-herói recuperado, com poderes 
e um incomum senso de humor. 

  Lucas Silva

Uma das séries mais vistas no planeta 
está de volta em sua sexta temporada a 
partir da meia-noite (horário de Brasília) 
deste domingo (14). Estamos falando dos 
mortos-vivos, os zumbis de “The Walking 
Dead” que adoram comer cérebro huma-
no. Nesses novos episódios a luta de Rick 
(Andrew Lincoln) e seu grupo, continua 
mais feroz do que nunca para sobreviver. 
O objetivo deles é se manterem humanos 
na cidade murada de Alexandria, cercada 
por zumbis. Imperdível.  

José Alves

Inglaterra, final do século XIX, um uni-
verso sombrio com monstros à espreita 
e tecnologia a vapor altamente desen-
volvida. Em uma trama intrigante, novos 
cavaleiros que integram a lendária távola 
redonda, ainda com poções misteriosas 
e agora com armas especias, tentam 
manter a ordem contra traições políticas 
e criaturas malignas. O jogo tem roteiro 
de filme e intensidade daquele livro que 
você não quer largar até terminar, com 
a participação de personagens reais na 
história, como o cientista Nikola Tesla. 
Exclusivo para PS4.   

Felipe Gesteira

Jogos

n Vernissage Expo.Grito
n Quando: até o dia 29 de fevereiro
n Local: Centro Cultural Espaço Mundo
n Artistas: Dedoverde, Diego Carneiro, Priscila Witch, 
Marcela Lazuli e Russo
n Entrada gratuita

serviço

As inscrições para o III Festival Au-
diovisual do Vale dos Dinossauros (Fes-
tissauro), evento que acontecerá entre 
os dias 17 e 21 de maio, no auditório da 
UFCG (Universidade Federal de Campi-
na Grande) Centro na cidade de Sousa, 
localizada no Sertão da Paraíba, e foi 
selecionado nos editais 2015 do Fundo 
de Incentivo à Cultura (FIC) Augusto dos 
Anjos, do Governo do Estado -  estão 
abertas até o próximo dia 11 de março. 
Os interessados podem se habilitar de 
duas maneiras: enviando o material pe-
los Correios ou, então, online. A progra-
mação inclui exibição de filmes, mostras 
competitivas, oficinas e palestras, com o 
objetivo de promover a integração da 
comunidade local com a sétima arte. 

De acordo com o Regulamento do 
Festival, cada diretor ou realizador pode 
inscrever até, no máximo, dois filmes, 
produzidos entre os anos de 2013 e 2016, 
com tempo de duração de 5 e 20 minu-
tos, vedando-se a participação de traba-
lhos que caracterizem promoção institu-
cional e - ou então - empresarial. Pelos 
Correios, devem ser enviadas à organiza-
ção do evento duas cópias em DVD, ou 
pendrive, da obra audiovisual, duas fotos 
digitalizadas do vídeo, uma foto do di-
retor em resolução mínima de 300dpi e, 
ainda, necessário se faz o preenchimen-

Festissauro inscreve para 3a edição
sÉtIMA ARtE

Foto: Divulgação

Tela da artista Wanessa 
Dedoverde que está 
exposta ao público

no Centro Cultural Espaço 
Mundo 

Registro de uma das atividaes realizadas durante a segunda edição do evento, no ano passado

to da ficha de inscrição virtual, disponí-
vel em http://festissauro.com/inscricoes/. 
O material deve ser enviado ao seguinte 
endereço: III Festival Audiovisual do Vale 
dos Dinossauros, cujo endereço é Rua: 
Ana Pereira de Queiroga Silveira, bairro 
Lavanderia. CEP: 58823-000, cidade de 
Aparecida – PB, aos cuidados de Yaroslá-
via Ferreira Paiva.

Caso a opção seja pela inscrição onli-
ne, por meio do site oficial do evento, o 
realizador ou diretor deve enviar a res-
pectiva ficha devidamente preenchida, 
um link para download (a organização 
do Festissauro não recomenda servido-
res como WeTransfer, ou qualquer outro 
que tenha armazenamento temporário), 
duas fotos digitalizadas do vídeo e uma 
foto do diretor/realizador em resolução 
mínima de 300dpi. Todas as inscrições se-

rão confirmadas por e-mail e não serão 
aceitas inscrições incompletas.

O festival apresentará três mostras 
competitivas de curtas-metragens e 
uma outra de longas convidados, além 
de mostras especiais. São as seguintes: 
Mostra Competitiva “Rio do Peixe” 
de curta-metragem Sertanejo; Mostra 
Competitiva “Rastro do Boi e da Ema” 
de curta-metragem Paraibano; Mostra 
Competitiva “Passagem das Pedras” de 
curta-metragem Nacional; Mostra “Ve-
lho do Rio” de filmes e vídeos convida-
dos, com filmes e vídeos de curta, média 
e longa duração, convidados pela orga-
nização do evento, e Mostras Especiais, 
para a qual a curadoria do Festissauro 
selecionará, a partir de todos os filmes 
inscritos nesta edição 2016, filmes para 
crianças, adolescentes e idosos. 

mistas e eu tenho passado por processos de 
transformações um pouco dolorosos, e sei 
que todos nós passamos por experiências 
assim, e representar sentimentos complexos 
não é fácil. Mas acho que deu tudo certo”, 
completou Wanessa Dedoverde.

Até chegar ao resultado final de sua 
peça a artista mergulhou, literalmente, em 
seus sentimentos e confeccionou sua obra 
tela que estará exposta no evento. A tela 
possui 57cm x 57cm e foi confeccionada 
através da técnica de tinta spray e tinta 
acrílica sobre tela.

A artista disse ainda que, os trabalhos 
a serem expostos passaram por edital. A 
organização do evento se preocupou em 

manter um espaço democrático e realizar boa 
divulgação da oportunidade, dando a todas as 
pessoas a chance de participação. 

A princípio essa não é a primeira exposi-
ção da moça, Wanessa Dedoverde já participa 
pela terceira vez do coletivo do Grito Rock em 
João Pessoa. A edição passada ela expôs três 
prints de seu projeto intitulado “chrysalis” e 
em 2014 expos a tela “Sasha. 

“Ano passado realizei minha primeira 
exposição individual, com dez peças ori-
ginais do “chrysalis” no Sesc Centro João 
Pessoa. Também expus, junto a Priscila Witch, 
“Era uma vez”, no Centro Cultural Banco do 
Nordeste Sousa, além de ter participado com 
“Sasha” da I Bienal de Graffiti da Paraíba, 
no INSS Cultural junto a colegas queridos e 
grandes artistas do graffiti da Paraíba”, disse 
Wanessa Dedoverde.

Quem é Dedoverde- Wanessa Dedoverde 
é Ilustradora, grafiteira e tatuadora e já par-
ticipou de diversas exposições individual e 
coletivas na cidade, inclusive outras 2 edições 
da Expo.Grito. Sua obra, Un coeur lourd - “Um 
coração pesado” -, é a tentativa de represen-

tar uma alma contorcida e recontorcida, 
cujas vivências, lembranças e demônios 

são difíceis de carregar.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Reprodução/Internet
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Universidades públicas 
da Paraíba divulgam lista 
de espera do Sisu

Brasileiros integram projeto que detectou o fenômeno

Ondas gravitacionais
Cientistas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe/MCTI) participa-
ram das pesquisas que resul-
taram na observação de ondas 
gravitacionais, previstas por 
Albert Einsten na Teoria da 
Relatividade há cem anos. 
Sem precedentes, a descober-
ta abre uma nova janela para o 
cosmos e inaugura uma nova 
etapa para a ciência.

A descoberta é fruto da 
colaboração científica do 
Observatório de Ondas Gra-
vitacionais por Interferome-
tria Laser (Ligo, em inglês), 
projeto que reúne mais de 
mil cientistas de 16 países, 
entre eles, seis pesquisado-
res do Inpe. As ondas foram 
captadas em 14 de setembro 
de 2015 pelos detectores gê-
meos do Ligo, localizados em 
Livingston, Louisiana, e Han-
ford, Washington, nos Esta-
dos Unidos.

Ondas gravitacionais 
carregam informação acerca 
das suas origens dramáticas 
e sobre a natureza da gravi-
dade que não podem ser ob-
tidas de outra forma. Físicos 
concluíram que as ondas 
gravitacionais detectadas 
foram produzidas duran-
te uma fração de segundo 
final da fusão de dois bu-
racos negros que geraram 
um único e mais massivo 

buraco negro em rotação. 
Esta colisão de dois buracos 
negros tinha sido prevista, 
mas nunca observada.

Na prática, o que os 
pesquisadores encontraram 
foram distorções no espaço-
tempo causadas por dois bu-
racos-negros que se choca-
ram há 1,3 bilhão de anos. A 
colisão lançou ondas em to-
das as direções até chegarem 
à Terra no dia 14 de setem-
bro, quando foram captadas 
por instrumentos instalados 
nos Estados Unidos.

“Com esta descoberta, 
fica confirmada por detecção 
direta a existência de ondas 
gravitacionais, a existência de 
buracos negros e a coalescên-
cia deles em sistemas binários 
(formados por dois deles). 
Tudo isto, coincidentemente 
cerca de 100 anos depois da 
apresentação da Teoria da Re-
latividade Geral por Einstein e 
da sua previsão da existência 
dessas ondas gravitacionais”, 
explicou o pesquisador Ody-
lio Aguiar, que coordena os 
estudos sobre ondas gravita-
cionais no Inpe.

Também participam do 
projeto Ligo os pesquisado-
res do Inpe Marcos André 
Okada, César Augusto Costa, 
Márcio Costâncio Jr., Elvis Ca-
milo Ferreira e Allan Douglas 
dos Santos Silva.

Com a detecção de on-
das gravitacionais os cientis-
tas poderão expandir a com-
preensão do Universo. “Essa 
notícia é como estar olhando 
o mundo com novos olhos 
vendo essas pequenas vibra-
ções do espaço-tempo pro-
vocadas pela colisão desses 
buracos negros que são fenô-
menos extraordinários, coi-
sas inimagináveis um tempo 
atrás. Isso tem uma tecnolo-
gia absolutamente fantástica 
associada à possibilidade de 
detecção. Está muito associa-
do a fenômenos que envol-
vem grandes movimentações 
de massa”, afirmou o diretor 
do Centro Brasileiro de Pes-
quisas Físicas (CBPF/MCTI), 
Ronald Shellard.

FOTO: Reprodução/Internet

Seis servidores 
do Inpe/MCTI 
participam da 
pesquisa que 
reúne mais de 
mil cientistas 
de 16 países em 
quatro cidades 
dos EUA

O ranking  “As mentes científi-
cas mais influentes do mundo 2015” 
inclui os nomes de quatro brasilei-
ros: Ado Jorio, da área de Física da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais; Adriano Nunes-Nesi, da Univer-
sidade Federal de Viçosa (Ciências 
das Plantas e dos Animais); Álvaro 
Avezum, do Instituto de Cardiologia 
Dante Pazzanese (Medicina Clínica); 
e Paulo Artaxo, do Departamento 
de Física da Universidade de São 
Paulo (Geociências). 

A formação do ranking foi ba-
seada em um critério principal: a 
análise dos artigos científicos mais 
citados no período entre 2003 e 
2013, em 21 áreas do conhecimento. 
Os cientistas mais notáveis estão en-
tre aproximadamente nove milhões 
de pesquisadores contabilizados 
pela consultoria. A lista foi elabora-
da pela editora Thomson Reuters.

Os pesquisadores brasileiros têm 
aparição certa em diversas bases de 
pesquisa científica e acadêmica. No 
Portal de Periódicos da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), a busca 
pelos autores é vasta: são mais de 
200 resultados para o cientista Ado 
Jorio; cerca de 120 publicações rela-
cionadas ao nome de Adriano Nu-
nes-Nesi; 235 artigos que contam 
com autoria de Álvaro Avezum; e 
mais de 500 resultados que envol-
vem o pesquisador Paulo Artaxo.

Artaxo, que é engajado na área 
de Geociências, afirma que o Por-
tal é um recurso de uso diário para 
qualquer aluno de pós-graduação. 
“Entre as publicações que mais aces-
so e recomendo aos estudantes, 

estão o Journal of Climate, Atmos-
pheric Environment, Environmental 
Science and Technology, Nature e 
Science”. Ado Jorio concorda que 
esses dois últimos títulos são alguns 
dos principais e acrescenta: “Dentro 
da minha área de atuação, acesso 
frequentemente o Nature Physics, 
o Physical Review Letters e o Nano-
Letters. O Portal de Periódicos é um 
instrumento de trabalho obrigató-
rio para o pesquisador brasileiro”.

Segundo Adriano Nunes-Nesi, 
além do Portal, também é imprescin-
dível manter atenção à página on-
line da Capes. “Sempre recomendo 
para os meus estudantes que visitem 
o site e busquem informações rela-
cionadas a estágios em outros países, 
bolsas, etc.”, explica o professor da 
Universidade Federal de Viçosa. 

Entre as áreas de pesquisa clas-
sificadas para o levantamento da 
Thomson Reuters, as maiores são as 
das Ciências da Vida: Medicina Clí-
nica, Biologia e Bioquímica e Bio-
logia Molecular e Genética. Ciên-
cias da Computação, Matemática e 
Economia e Negócios reúnem um 
número menor de pesquisadores 
que produzem, proporcionalmen-
te, menos artigos. Especialistas em 
bibliometria avaliaram mais de 120 
mil papers em cada área de estudo.

Lista de pesquisadores notáveis do 
mundo inclui 4 cientistas do País

Os usuários das instituições participantes do 
Portal de Periódicos têm acesso a todas as 
publicações dos cientistas que fazem parte do 
acervo.  Acesse os textos por meio do Portal de 
Periódicos da Capes.

Mais acessados

A Agência Espacial Bra-
sileira (AEB) completou 22 
anos na última quarta-feira 
(10). Desde 1994, a AEB é 
responsável por formular 
e coordenar a política es-
pacial do País. A agência é 
vinculada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI).

Além de colocar saté-
lites de comunicação na 
órbita terrestre, a agência 
tem priorizado investimen-
tos em coleta de dados para 
fins ambientais e hidro-
meteorológicos. Por meio 
dessa tecnologia, o Brasil 
será capaz de fornecer fer-
ramentas para que pesqui-
sadores possam estudar 
mais sobre desastres na-
turais, chuvas, umidade do 
ar e, inclusive, investigar a 
migração e a incidência de 
determinados mosquitos, 
como por exemplo, o Ae-
des aegypti, causador da 
dengue, do zika vírus e da 

febre chikungunya. Outra 
frente de trabalho da AEB 
concentra-se na capacita-
ção e na formação de pro-
fissionais qualificados. Em 
2015, a agência alcançou 
importantes resultados 
com programa voltado ao 
desenvolvimento e lança-
mento de satélites de pe-
queno porte em conjunto 
com universidades nacio-
nais e do exterior.

“A AEB está totalmente 
envolvida na formação de 
recursos humanos”, garan-
te  o presidente da agência, 
José Raimundo Braga Coe-
lho. “Temos a iniciação com 
várias universidades do 
Brasil e escolas para formar 
crianças e universitários 
na nossa área dando a pos-
sibilidade inclusive de de-
senvolver satélites. Há um 
comprometimento muito 
grande com a formação de 
quadros para o futuro pró-
ximo do Programa Espacial 

Brasileiro, para isso temos 
colaboração com os Estados 
Unidos, por meio da Nasa, e 
diversos países, como a Chi-
na, onde estudantes brasi-
leiros estão estudando.”

CBers
O presidente da AEB 

ressaltou, ainda, o progra-
ma de satélites de senso-
riamento remoto CBers, 
realizado em parceria com 
o governo chinês e que co-
locou em órbita o quinto 
exemplar da série em de-
zembro de 2014.

“Estamos envolvidos 
no sexto satélite. O CBers 
enriqueceu o programa es-
pacial puramente brasilei-
ro. Isso aconteceu porque 
o objeto que foi escolhido é 
de interesse mútuo. É bom 
para os dois países, exige 
desenvolvimento conjunto 
e rapidez do Brasil para fa-
zer a sua parte no progra-
ma”, concluiu.

Agência Espacial faz 22 anos

Físicos concluíram que 
as ondas gravitacionais 
detectadas foram produ-
zidas durante uma fração 
de segundo final da fusão 
de dois buracos negros 
que geraram um único 
e mais massivo buraco 
negro em rotação
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Listas de espera são divulgadas
sistema de seleção unificada

Geral

UFPB, UEPB, IFPB e UFCG 
vão começar a cadastrar 
os pré-selecionados

Pai e madrasta são 
denunciados no RJ

Felipe Ramos da Silva, de 29 
anos, e sua mulher, Joelma Souza da 
Silva, de 43, foram denunciados pelo 
Ministério Público do Rio de Janeiro 
(MP-RJ) por homicídio triplamente 
qualificado em razão da morte de Mi-
caela Almeida Ramos, de 4 anos, filha 
de Felipe com a ex-mulher e, portanto, 
enteada de Joelma. A criança sofria 
agressões constantes e foi espancada 
por Joelma até a morte, em 19 de ja-
neiro, no apartamento onde a criança 
morava com o casal, em Brás de Pina. 
O promotor Marcelo Muniz Neves, que 
atua na 1a Promotoria de Justiça jun-
to, acusou Joelma de agir por motivo 
torpe, “em razão de uma abjeta into-
lerância que nutria pela vítima”.

Justiça condena a 
souza cruz em sP

A Justiça de São Paulo con-
denou a Souza Cruz a indenizar por 
danos morais a funcionária pública 
aposentada Dolores Consuelo Zigler, 
de 83 anos, que alegou ter fumado 
dois maços de cigarro por dia durante 
quase 50 anos, desde quando ainda 
estava na adolescência. Na ação, Do-
lores informou que o vício lhe causou 
complicações pulmonares. Em decor-
rência do tabagismo, conforme ates-
tado médico que juntou aos autos, 
sofre de “obstrução do fluxo ventila-
tório”. A juíza Celina Dietrich Triguei-
ros Teixeira Pinto, da 15a Vara Cível da 
Capital, fixou a indenização em R$ 20 
mil ao reconhecer “nexo causal” entre 
o cigarro e a doença de Dolores.

Prefeitura entrega 
obra incompleta 

A Prefeitura do Rio entregou 
nessa sexta-feira o reformado Parque 
Aquático Maria Lenk, que sediará as 
provas de saltos ornamentais, nado 
sincronizado e parte da competição de 
polo aquático nos Jogos Olímpicos. A 
obra, que recebeu R$ 21,4 milhões do 
município, foi apresentada incomple-
ta, sem a finalização da parte elétrica. 
Mesmo sem esta parte, o Maria Lenk 
vai receber o evento-teste dos saltos 
ornamentais na próxima semana, 
com a participação de 272 atletas de 
49 países. Eles vão disputar a Copa do 
Mundo, que vai colocar em disputa 92 
vagas olímpicas.

Box mostra caminho 
trilhado por ivan lins

 Seis anos antes de emplacar 
o tema de abertura do seriado Malu 
Mulher (1979), Ivan Lins decidiu co-
meçar de novo. Em 1973, deixou a 
Phonogram, gravadora pela qual se 
lançou com grande sucesso, passan-
do por um “processo doloroso de de-
salienação pessoal e política”. Queria 
demolir a persona pop que despontou 
em festivais, logo absorvida pela TV 
Globo no programa Som Livre Exporta-
ção, apresentado ao lado de Elis Regi-
na. Agora, a caixa Ivan Lins - Anos 70, 
com previsão de lançamento para março, 
documenta essa metamorfose por meio 
de gravações inéditas.

Kanye West causa 
polêmica em desfile

Kanye West gosta de causar 
polêmica. Nas coleções passadas da 
linha Yeezy, o rapper já vinha gerando 
polêmica: as peças de sportwear ou-
sadas, que lembram roupas de baixo, 
nem sempre agradam. Mesmo assim, a 
estética dos desfiles chama a atenção 
pela imagem impactante e pela escolha 
de modelos, que costuma fugir dos 
padrões tradicionais. Feito em conjunto 
com o lançamento do novo álbum do 
cantor, “The Life of Pablo”, o desfile da 
coleção de inverno 2017, que ocorreu 
na quinta-feira, 11, durante a Semana 
de Moda de Nova York, levantou uma 
bandeira contra o racismo ao escolher 
um casting de maioria negra.

foto: Reprodução/Internet

Instituto Federal da Paraíba disponibilizou a primeira chamada no site e os estudantes devem mostrar interesse entre os dias 12 e 17

Janielle Ventura
Especial para A União

Todas as universidades 
públicas da Paraíba já divul-
garam suas respectivas lis-
tas de espera do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). A 
divulgação mais recente foi 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), cuja relação 
foi divulgada na última quin-
ta-feira em seu próprio site. 
O cadastro para a UFPB deve 
ser feito entre os dias 17 e 
19 de fevereiro.  Na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), a primeira 
chamada será realizada na 
próxima segunda-feira. Os 
convocados deverão realizar 
seu cadastro nos dias 18 e 19 
deste mês.

Para os candidatos da 
UFCG, o local para realizar 
o cadastramento será na 
coordenação do curso para 
o qual foi classificado. Já na 
UFPB, os candidatos devem 
ir na Central de Aulas do 
Campus I, em João Pessoa. 
Em ambas, os horários para 
atendimento serão das 8h 
às 12h, e das 14h às 17h. Os 
documentos exigidos são: 
original e cópia autenticada 

da cédula de identidade ou 
Carteira Nacional de Habili-
tação; Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF); Certidão de 
Nascimento ou de Casamen-
to; Título de Eleitor, com 
comprovante de votação na 
última eleição (brasileiros 
maiores de 18 anos); prova 

de quitação com o Serviço 
Militar (brasileiros do sexo 
masculino maiores de 18 
anos); certificado de con-
clusão do Ensino Médio ou 
documento equivalente; e 
comprovante de residência. 
As instituições de ensino 
ainda informam que os can-

didatos inscritos para va-
gas reservadas devem ficar 
atentos a documentos adi-
cionais, listados no edital, 
que devem ser apresenta-
dos no momento do cadas-
tramento. 

Para conferir os editais 
acesse comprov.ufcg.edu.

br/, para UFCG, ou acesse 
prg.ufpb.br/, para UFPB. A 
Comissão de Processos Ves-
tibulares da UFCG ressalta 
que a matrícula em discipli-
nas acontece no dia 13 de 
junho e as aulas do período 
2016.1 estão previstas para 
começar no dia 20 de junho.

Tríduo marca 14 anos de vida de pastoral

UEPB faz matrícula até terça-feira 

PaRÓQuia sant´ana

Na Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
a lista foi divulgada e os 
selecionados devem decla-
rar interesse até a próxima 
terça-feira (16). Quem não 
realizar esta declaração es-
tará automaticamente abdi-
cando de continuar a con-
correr às vagas que surjam. 
O cadastro deve ser feito 
pela internet, no link dispo-
nibilizado no site da UEPB 
(proreitorias.uepb.edu.br/
prograd/sisu/).

Segundo a Pró-Reitoria 
de Graduação da UEPB, o 
cadastramento é de preen-
chimento obrigatório e deve 
ser realizado por todos os 
candidatos que desejarem 
continuar concorrendo às 
vagas remanescentes. A par-
tir desta declaração de in-
teresse pela vaga, no dia 19 
de fevereiro será divulgada 
a lista de espera própria da 
UEPB, iniciando as chama-
das. 

A matrícula dos estu-
dantes selecionados será 
realizada entre os dias 22 

e 24 de fevereiro, na coor-
denação do curso em que o 
candidato foi selecionado, e 
deve ser feita no turno esco-
lhido na inscrição.

Na matrícula, os estu-
dantes devem apresentar 
Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio e Histórico Es-
colar, com as cópias autenti-
cadas de RG, CPF, Registro 
de Nascimento ou Certidão 
de Casamento, prova de qui-
tação com o Serviço Militar 
(sexo masculino), prova de 
quitação com o Tribunal Re-
gional Eleitoral (para maio-
res de 18 anos) e uma foto-
grafia 3×4 recente.

Fique atento
Cada universidade di-

vulga a lista de selecionados 
e o candidato deve se man-
ter atento às suas respecti-
vas divulgações. Acessando 
o site de cada uma delas, 
as listas podem ser avalia-
das. A segunda chamada da 
UFCG será no dia 22 de fe-
vereiro. A UEPB fará sua se-
gunda chamada no dia 26. O 

A Pró-Reitoria de 
Ensino (PRE) do Institu-
to Federal da Paraíba 
(IFPB) também divulgou 
sua primeira chamada 
da Lista de Espera do 
Sisu 2016.1. 

A relação pode ser 
conferida no site da ins-
tituição conteúdo digi-
tal.ifpb.edu.br . Os can-
didatos pré-classificados 
devem manifestar inte-
resse no período de 12 
a 17 desse mês.

Segundo a PRE, a 
manifestação de inte-
resse em matrícula gera 
apenas expectativa de 
direito à vaga, sendo o 
vínculo com a Institui-
ção efetivado somente 
para os candidatos de-
vidamente selecionados 
para as vagas ofertadas. 
De acordo com o Edital, 
a previsão da divulga-
ção de confirmação das 
matrículas acontecerá 
no dia 24 de fevereiro.

Na documentação 
exigida para manifes-
tar interesse serão ne-
cessárias cópias auten-
ticadas (ou originais + 
cópias) legíveis e sem 
rasuras. São elas: (uma) 
foto 3x4, colorida e re-
cente, com identifica-
ção no verso; Certidão 
de Nascimento ou de 
Casamento; Carteira 
de Identidade (RG); Ca-
dastro de Pessoa Física 
– CPF; Certificado de 
Conclusão do Ensino 
Médio, acompanhado 
de Histórico Escolar; 
Certificado de Alista-
mento Militar (CAM) 
ou Certificado de Dis-
pensa de Incorporação 
(CDI), para candida-
tos do sexo masculino 
maiores de 18 anos; 
Título de Eleitor com 
comprovantes de vo-
tação ou de Certidão 
de Quitação Eleitoral 
(maiores de 18 anos).

IFPB cadastra até dia 17

SaIBa maIS

Na última quinta-feira 
foi divulgado a 2a chamada do 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni). a comprova-
ção de informações já pode 
ser feita e deve ser realizada 
até o dia 18 de fevereiro. Os 
candidatos que não foram 
selecionados, devem mani-
festar interesse na lista de 
espera a partir do próximo 
dia 26. 

O Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), 
encerrou no último sábado a 
conclusão de inscrição dos 
candidatos pré-selecionados 
na chamada única. No dia 
7 de março, o site divulga-
rá uma declaração para o 
candidato informando se ele 
está ou não matriculado na 
instituição, curso e turno em 
que realizou a inscrição.

calendário da UFPB não foi 
divulgado e o IFPB fará suas 
chamadas de acordo com as 
vagas remanescentes.

Paulo Cosme
satva_nelia@yahoo.com,br

A Paróquia Sant’ Ana no 
conjunto Funcionários II, em 
João Pessoa, está completan-
do 14 anos de vida pastoral. 
Para lembrar a data foi reali-
zado um tríduo que foi encer-
rado na noite dessa sexta-feira 
(12). Todas as noites houve 
adoração ao Santíssimo Sacra-
mento e a celebração de missa 
com a presença de todas as 
comunidades que compõem 
a paróquia.  “Foi mais um mo-
mento para renovarmos a es-
piritualidade e a nossa fé em 
Deus e, ao mesmo tempo, pe-
dir forças ao Divino Espírito 
Santo para seguirmos com a 

nossa caminhada de evangeli-
zação”, disse o pároco Edilson 
Figueiredo. “Durante as cele-
brações foi feita uma corrente 
de orações por todos os paro-
quianos   especialmente pelos 
enfermos e falecidos que não 
estiveram conosco fisicamen-
te, mas espiritualmente nesta 
Ação de Graças”, disse o padre 
Figueiredo.

O pároco lembrou tam-
bém de todos os padres que 
passaram pela paróquia du-
rante esse tempo como padre 
Virgilio, precursor desta obra 
divina, padre Magela que foi o 
criador e organizador da cria-
ção do titulo de Paróquia Sant’ 
Ana, cuja sede ficou a antiga 
comunidade Senhora Santana, 

e o guerreiro e primeiro pá-
roco desta obra divina, padre 
Alex Bento, que deixou um 
legado inquestionável à fren-
te desta paróquia como pri-
meiro pároco do povo santo. 
“ Nós que fazemos a Paroquia 
Sant´Ana estamos em festa e 
mesmo na Quaresma, a nos-
sa paróquia está fazendo 14 
anos”, comemorou o pároco.

 Padre Figueiredo lem-
brou que durante todo esse 
tempo de missão,   Sant’Ana  
teve duas filhas, nasceu a Pa-
róquia Nossa Senhora Apare-
cida de Colinas do Sul, com 
padre André, e a Paroquia 
Nossa Senhora da Assunção, 
com o padre Saulo. “Mesmo 
assim, nossa paróquia cres-

ceu de novo com 27 pastorais 
e sete comunidades”, disse 
o pároco.  Além das missas 
dominicais que sempre es-
tão lotadas a exemplo do que 
acontece também nas comu-
nidades, padre Figueiredo, 
fez nascer duas grandes mis-
sas. 

 “Na matriz Sant’ Ana,  
todas as terças-feiras,   conta-
mos com a presença de mais 
de mil fiéis vindos  da Grande 
João Pessoa e de  outras cida-
des e até de outros estados 
para participar da belíssima e 
grande missa do Espírito San-
to, conhecida por todos como 
Missa do Divino”, conta o pa-
dre.  A celebração tem início 
às 19h com a Novena do Per-

petuo Socorro, e  às 19h30 a 
Santa Missa. Nessa missa o 
povo se veste de vermelho, 
traz uma vela vermelha e 
uma garrafa de água para ser 
benta e muita fé. E no meio da 
missa tem relatos de milagres 
através do Espírito Santo, re-
latados pelos fiéis.

 A outra grande novida-
de é a missa das três bênçãos, 
ou “Missa das Bênçãos”,  que 
sempre acontece na primeira 
quinta-feira de cada mês.  O 
padre explica que quem vem 
a essa missa recebe a bênção da 
saúde, de São Bento e do San-
tíssimo Sacramento.  “Venham 
conhecer as maravilhas que 
acontece na Paróquia Sant’ Ana”, 
conclamou o pároco.
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Financiamentos proporcionam ingresso no Unipê

Ensino Superior
Quase 100 mil lojas 
fecharam as portas

O cenário de recessão fez 
quase 100 mil lojistas encerrarem as 
atividades no País em 2015, segundo 
levantamento da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). O resultado foi atri-
buído à queda no volume das vendas 
no varejo, que deve ter registrado no 
ano passado o pior desempenho dos 
últimos 15 anos. O estudo mostra 
um fechamento líquido de 95,4 mil 
lojas com vínculo empregatício no ano 
passado, uma retração de 13,4% nos 
estabelecimentos comerciais que em-
pregam ao menos um funcionário. 

Setor gráfico rejeita 
aumento do papel

O aumento médio de 24% nos 
preços de papel aplicado pela Suzano 
Papel e Celulose desde o início deste 
mês de fevereiro foi seguido por toda 
a indústria, revelou o presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria Gráfica 
(Abigraf Nacional), Levi Ceregato. Se-
gundo ele, as altas atingiram as linhas 
de cut size, off set, couché e cartão. A 
alta, no entanto, passa a ser questio-
nada pelos clientes. Analistas que co-
brem o setor de papel e celulose, tam-
bém começam a duvidar do sucesso da 
implementação dos ajustes, diante do 
questionamento desses clientes.

Previdência dá 
prazo até 2a feira

O prazo para o recolhimento, 
sem multa, da contribuição previden-
ciária de contribuintes individuais e 
facultativos, referente à competência 
de janeiro, termina nesta segunda-
feira (15). A partir desta data, as 
contribuições atrasadas terão de ser 
pagas com acréscimo de multa diária 
de 0,33%, além de juros regidos pela 
Taxa Selic mensal, caso o pagamento 
não seja feito dentro do mês de ven-
cimento. O prazo para pagamento das 
contribuições previdenciárias de con-
tribuintes individuais e facultativos é 
o dia 15 de cada mês.

começa pagamento 
do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família 
de fevereiro começaram nessa sexta-fei-
ra. Os primeiros beneficiários são os com 
o Número de Identificação Social (NIS) 
terminado em 1. Neste mês, o programa 
vai complementar a renda de 14 milhões 
de famílias. No total, serão transferidos 
R$ 2,2 bilhões, com valor médio do be-
nefício de R$ 160,75. O restante dos 
pagamentos será feito até o dia 27.Para 
saber em que dia sacar o dinheiro, a 
família deve observar o último dígito do 
NIS impresso no cartão. Para cada final 
do NIS, há uma data correspondente que 
indica o primeiro dia em que a família 
pode fazer o saque.

Supermercados têm 
pior desempenho

Os supermercados do Esta-
do de São Paulo tiveram em 2015 
seu pior desempenho de vendas 
desde 2007, segundo a Associa-
ção Paulista de Supermercados 
(Apas). Considerando as vendas 
nas mesmas lojas, critério que 
leva em conta unidades abertas 
há mais de um ano, houve queda 
real de 1,39% em 2015. O resul-
tado de vendas foi deflacionado 
pelo índice de preços do setor, 
o IPS, calculado pela Apas e a 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). 

Centro Universitário está 
com inscrições abertas para 
o vestibular e a seleção 
neste dia 13; estão sendo 
ofertados 23 cursos

Para quem deseja ingres-
sar no ensino superior ainda 
neste primeiro semestre, o 
Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê abre possi-
bilidades. são as formas de 
financiamento estudantil dis-
ponibilizadas pela Instituição o 
Crédito Universitário Pravaler 
e o Fundo de Financiamento 
estudantil - Fies. A modalida-
de do Pravaler fraciona as par-
celas do curso escolhido pelo 
ingressante, sendo uma paga 
pelo Crédito e a outra pelo es-
tudante, dando até o dobro do 
tempo da graduação para pa-
gar as mensalidades. As prin-
cipais vantagens desta modali-
dade são que o Unipê paga os 
juros para o contratante e não 
é preciso ter feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio - Enem.

O interessado em contra-
tar o Pravaler pode fazê-lo de 
maneira on-line, a qualquer 
momento, e o contratante 
deve ter renda de até duas 
vezes e meia (2,5x) o valor da 
mensalidade do curso. 

A contratação é realizada 
a cada semestre, não sendo 
necessário financiar o curso 
completo. Para os cursos de 
graduação, o estudante pode 
começar financiando no má-
ximo um semestre. Com o an-
damento do curso, pode con-
tinuar recontratando a cada 
semestre. Para isso, basta 
manter o pagamento de suas 
parcelas em dia e atender 
aos pré-requisitos do progra-

ma. É possível ainda simular 
quanto será a mensalidade no 
portal unipe.br/pravaler. em 
caso de dúvidas, os interessa-
dos podem ligar para 0800-
707-9210.

Já os pré-selecionados 
na chamada única do Fies 
2016.1 e que tiveram ins-
crições validadas podem 
comparecer ao Unipê para a 
conferência dos documentos. 
em seguida, os estudantes 
poderão se dirigir às agências 
bancárias para realizar a con-
tratação do financiamento. O 

percentual do financiamento 
varia conforme a renda fami-
liar mensal bruta per capita 
do estudante, que precisa ter 
até 2,5 salários mínimos.

Vestibular Tradicional 
O Centro Universitário de 

João Pessoa - Unipê está com 
inscrições abertas para o Ves-
tibular Tradicional. Os cursos 
do Unipê contam com toda a 
infraestrutura adequada para 
a plena formação dos profis-
sionais, atendendo também 
aos anseios do mercado de 

trabalho. Nesta seleção, que 
acontecerá neste dia 13, são 23 
cursos ofertados e que passam 
pelas áreas da Saúde, Humanas 
e Exatas. Os interessados no 
processo seletivo podem, tam-
bém, aplicar a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio – 
Enem para concorrer às vagas.
Para se inscrever no processo 
seletivo, acesse vestibular.uni-
pe.br e também confira a rela-
ção completa dos cursos.

Os candidatos que pos-
suem parentes de 1º grau na 
instituição contam com uma 

oportunidade diferenciada: 
são 15% de desconto na men-
salidade do curso desejado. 
Na matrícula do curso, o alu-
no poderá pagar à vista no 
cheque, mediante consulta. 
Além disso, é possível reali-
zar o pagamento com cartão 
de crédito, parcelando em até 
duas vezes. E no caso do paga-
mento em dia da mensalidade, 
o aluno ganha 10% de des-
conto. Esses descontos não se 
acumulam, e o candidato opta 
pelo desconto pontualidade 
ou pelo desconto família.

Foto: Reprodução/Internet

Célia Froufe
Agência Estado

 O brasileiro ou re-
sidente no País que de-
tinha no último dia do 
ano passado imóveis, 
dinheiro ou outros ati-
vos no exterior no valor 
total acima de US$ 100 
mil, ou o equivalente em 
outra moeda, terá de fa-
zer a declaração desses 
bens ao Banco Central 
a partir da próxima se-
gunda-feira, 15. A decla-
ração anual da pesquisa 
de Capitais Brasileiros 
no Exterior (CBE) preci-
sa ser feita por pessoas 
físicas e jurídicas. Quem 
entregar a declaração 
fora do prazo, enviá-la 
com informações incor-
retas ou incompletas, 
simplesmente não fizer 
a declaração ou prestar 
informações falsas pode 
ter de pagar multa.

 Os valores variam 
bastante de acordo com 
a infração, mas podem 
chegar a R$ 250 mil nas 
situações consideradas 
mais graves. De acordo 
com o BC, o objetivo 
principal do CBE é esta-
tístico, já que as infor-
mações lá declaradas são 
usadas para pesquisas e 

para fazer um mapea-
mento “amplo e deta-
lhado” dos ativos exter-
nos possuídos por quem 
mora no Brasil, mesmo 
que seja estrangeiro. 

As informações en-
viadas ao governo, se-
gundo a Resolução 3.854 
do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), de 
2010, não serão divulga-
das de forma individual.

Assim como ocorre 
com o Imposto de Ren-
da, é preciso enviar essa 
declaração ao BC todos 
os anos, mesmo nos ca-
sos em que o CBE já te-
nha sido entregue em 
anos anteriores ou que 
não tenha ocorrido mo-
vimentação dos ativos 
no exterior. 

Informação
Quando o patrimô-

nio externo for inferior 
ao limite de US$ 100 mil, 
não há obrigação de 
prestação de informação 
ao BC. A declaração deve 
ser feita, quando o limite 
for atingido, mesmo nos 
casos em que os bens es-
tão em nome de duas ou 
mais pessoas ou empre-
sas. O prazo de entrega 
vai até as 18 horas do dia 
5 de abril.

BC recebe declaração 
a partir de 2a-feira

BRASILEIRoS No EXtERIoR

As vendas de materiais de 
construção caíram 20,5%, em 
janeiro, comparadas ao mes-
mo período do ano passado. 
Essa foi a 24ª queda consecu-
tiva na comparação anual. No 
entanto, na comparação com 
o mês anterior – dezembro de 
2015 – o setor obteve alta de 
5% no faturamento. Já no acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
houve recuo de 13,9%. Os da-
dos são da Associação Brasi-
leira da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat).

Na comparação com ja-
neiro de 2015, foram verifi-
cadas quedas tanto no fatura-
mento dos materiais de base 
(-19,9%) quanto nos itens de 
acabamento (-21,4%). Sobre 
dezembro último, porém, as 
vendas de materiais de base 
aumentaram 2,9%, e no caso 
dos itens de acabamento hou-
ve alta de 8,5%. 

Nos últimos 12 meses, os 
materiais de base apresenta-
ram recuo de 12,5% e os de 
acabamento queda de 16,2%. 
Para esse primeiro trimestre, 
o setor prevê redução nas ven-
das de 4,5%. 

(AE) - Após o fraco início 
de ano para o setor automo-
tivo, com queda de 38% nas 
vendas de veículos novos em 
janeiro, a Mercedes-Benz in-
formou que vai dar licença 
remunerada a 1,5 mil fun-
cionários da fábrica de São 
Bernardo do Campo, em São 
Paulo, a partir da próxima 
quarta-feira, dia 17. O número 
representa 15% dos cerca de 
10 mil trabalhadores da fábri-

ca. A medida foi tomada por 
tempo indeterminado, mas a 
assessoria de comunicação da 
empresa afirmou que os tra-
balhadores devem ficar nes-
ta condição pelo menos até 
maio, quando a montadora irá 
reavaliar o cenário para deci-
dir se mantém a medida ou se 
recorre a um novo instrumen-
to. Segundo a Mercedes-Benz, 
a fábrica conta hoje com um 
excedente de 2 mil trabalha-
dores. Os 1,5 mil colocados 
em licença remunerada fazem 
parte desse grupo

Vendas caem 20,5% em 
janeiro, aponta Abramat

1,5 mil serão colocados 
em licença remunerada

MAtERIAIS DE CoNStRUÇÃo

MERCEDES-BENS

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

André Ítalo Rocha 
Agência Estado

Índice que 
reajusta aluguel 
acumula taxa 
de 12,01% 
Vitor Abdala  
Repórter da Agência Brasil

A primeira prévia de 
fevereiro do Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-
-M), usado no reajuste dos 
contratos de aluguel, re-
gistrou inflação de 1,23%. 
Com a prévia, em 12 meses, 
o IGP-M acumula taxa de in-
flação de 12,01%, de acordo 
com dados divulgados nes-
sa sexta-feira pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

O aumento de preços 
no período de um mês, de 
acordo com a primeira pré-
via de fevereiro, foi supe-
rior ao registrado na pri-
meira prévia de janeiro. O 
avanço da taxa foi provoca-
do pelos preços no atacado, 
no varejo e pelo custo da 
construção.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede 
o atacado, subiu de 0,35% 
na primeira prévia de ja-
neiro para 1,44% na pri-
meira prévia de fevereiro. 
O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que avalia o vare-
jo, cresceu de 0,73% para 
1,07%.

Já o Índice Nacional do 
Custo da Construção pas-
sou de 0,05% para 0,31% 
no período. A primeira pré-
via de fevereiro do IGP-M 
foi calculada com base em 
preços coletados entre os 
dias 21 e 31 de janeiro.



A aniversariante 
de hoje, Gina 
Dantas e a 
desembargadora 
Fátima Bezerra 
Cavalcanti no 
Salão Veneza da 
Maison Blu´nelle, 
na festa de 
comemoração 
do aniversário 
desta colunista 
no ano de 2012

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Juiz federal Rudival Gama 
do Nascimento, executivos 
Mário Ronaldo da Silveira 
Farias e Francisco José 
Pordeus de Sousa, econo-
mista Marcos Guedes, au-
ditora fiscal Heloisa Helena 
Ataíde Rodrigues, deputa-
dos federais Luiz Couto 
e Agnaldo Veloso Borges 
Ribeiro, Sra. Déa Teixeira, 
ceramista Gina Dantas, 
jornalista Marcondes Brito, 
empresário Bruno Gentil 
Nery Dantas.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A professora Luciana Valentim anunciando que estão abertas inscrições para 
os próximos cursos de Reiki na Escola Om de Yoga, nos Bancários. As aulas começam em 
março,  mais informações pelo telefone (83) 99801-29295.

FOTO: Goretti Zenaide

Priscilla e Mário Zenaide com a pequena Lara, Valdira e Bernadino Miguel da Silva Neto no bloco Tire o 
Cavalinho da Chuva que animou o domingo de Carnaval em Cabedelo

 A atriz Cláudia Raia des-
filou neste Carnaval pela Nenê de 
Vila Matilde (SP) e Beija Flor (RJ), 
usando fantasias e adereços 
com cristais Precioso.
 Foram 200 mil cristais da 
famosa marca tcheca.

Foto: Goretti Zenaide

Folia em Camboinha: Suzana Souto Amorim e Francisco Sales

FOTO: face

Cida e Antônio Azevedo, ela diretora pedagógica do Colégio Evolução, curtiram o Carnaval em Foz do 
Iguaçu ao lado dos amigos Valéria Pinto e Francisco Lins, Orlando e Flávia Pinto, Gabriela e Daniela

FOTO: Divulgação

   O chef Alex Atala foi escalado para a segunda temporada do documentário 
“Chefe´s Table”, do Netflix. A partir de março  ele vai mostrar os bastidores do 
seu badalado restaurante D.O.M. em São Paulo e suas incursões em comunidades 
indígenas.

Alegria em Cabedelo no bloco Tire o Cavalinho da Chuva: Anderson Luiz, Bruna Gabriele, Thayres 
Nonato, Alime Medeiros, Maria Laura, Surama Almeida e Rafael Costa

   O Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Delegacia Federal do 
Desenvolvimento Agrário na Paraíba, está realizando até hoje, no auditório do Incra, 
um encontro de avaliação e discussão dos resultados das políticas públicas voltadas 
para a agricultura familiar na Paraíba.

Bazar Fashion Open

A ARQUITETA Fernanda Melo avisando que vai acon-
tecer um super bazar com foco em ponta de estoque de 
diversas lojas de João Pessoa nos segmentos de moda 
masculina, feminina e infantil, calçados, cosméticos, ótica 
e bijuterias.

O evento será realizado dias 10, 11 e 12 de março no 
Espaço Cultural José Lins do Rego oferecendo uma ótima 
oportunidade aos lojistas para girar seus estoques, movi-
mentar o capital e ainda atrair novos clientes. Informações 
pelos telefones (83) 99983-8882 e 98690-6155.

“A ciência nunca resolve 
um problema sem criar pelo 
menos outros dez”

“O tempo é o remédio das 
coisas que a ciência não 
resolve”

GEORGE BERNARD SHAW CYNTHIA GOMES

Parceria
UM CONVÊNIO 

firmado entre o 
Sindemp, a ASMP e 
o Unipê vai dar opor-
tunidade a servidores 
do Ministério Público 
de estudar naque-
la universidade, com 
descontos de 20% nas 
mensalidades.

O CANAL Curta! vai 
exibir na próxima ter-
ça-feira o documentário 
“Oscar Niemeyer - A Vida 
é um Sopro”, que narra a 
trajetória do consagra-
do arquiteto brasileiro 
e mostra como sua vida 
profissional se cruza com 
a história do Brasil.

No filme ele conta de 
forma descontraída como 
criou os principais proje-
tos de sua autoria e cita 
marcos como a introdu-
ção da linha curva. Há, 
ainda, imagens inéditas e 
depoimentos de famosos 
como José Saramago, 
Eduardo Galeano, Car-
los Heitor Cony e Chico 
Buarque.

Niemeyer

Em Cabedelo

A CARACTERÍSTICA 
marcante do bloco 
“Tire o Cavalinho da 
Chuva” é ser formado 
por integrantes de 
uma mesma família 
que, há cinco anos, 
festeja a folia na 
residência de Valdira 
e Bernadino Miguel, 
em Cabedelo. E no 
domingo de Carnaval, 
a folia foi mais ani-
mada com presenças 
também de amigos e 
vizinhos para comes e 
bebes, muito frevo e 
marchinhas.

   Depois do sucesso que foi o Carnaval infantil no Esporte Clube Cabo Branco, 
o empresário José Ruy volta agora sua atenção para o jantar dançante de logo mais 
no restaurante Panorâmico. A animação será com o grupo The Baile. 

Decálogo da Propaganda
A FENAPRO - Federação Nacional das Agências de 

Propaganda está lançando o “Decálogo da Propaganda”, 
documento inspirado na iniciativa espanhola “Publicidad 
Si!”, onde coloca dez pontos fundamentais para o real en-
tendimento da importância da atividade para a economia 
e a sociedade como um todo.

Uma boa ideia para mostrar o valor da propaganda 
nesses tempos de crise econômica.

Mestrado Profisisonal

FOI LANÇADO na última quinta-feira pelo Governo 
do Estado, através da Secretaria de Educação, e a Uni-
versidade Estadual da Paraíba o Mestrado Profissional, 
voltado para professores efetivos da Educação Básica 
que estejam em sala de aula.

A solenidade de lançamento foi na abertura do 
ano letivo da rede estadual de ensino e contou com a 
presença do governador Ricardo Coutinho.

Show dos bons!

BEM QUE os produtores de shows artísticos podiam 
trazer para o Teatro Pedra do Reino o projeto “Toquinho 
50 anos de música”, que celebra meio século da carreira 
profisisonal do compositor brasileiro.

Mas quem puder ir ao Recife, no dia 4 de março, o 
astro estará se apresentando no Teatro Guararapes, a 
partir das 21h30, onde recebe também o grupo vocal MPB 
4 e o cantor e compositor Ivan Lins. Show dos bons!
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Governo da PB entrega 
551 kits para agentes de 
combate às endemias 

Polícia Militar vai usar 
drones para localizar os 
criadouros durante ação

Força-tarefa na caça ao mosquito 
Guerra ao aedes aeGyPti

A “guerra” está decla-
rada. Equipes do Exército, 
Capitania dos Portos (Mari-
nha), Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e ex-atirado-
res voluntários (reservistas 
dos Tiros de Guerra) bem 
como de secretarias da Edu-
cação e saúde do Estado e 
dos municípios estarão ar-
madas com equipamentos 
especiais para combater o 
mosquito Aedes aegypti. A 
concentração da força-tare-
fa acontece a partir das 7h 
de hoje no 1º Grupamento 
de Engenharia e Construção, 
responsável pela coordena-
ção do evento.

Na ação de hoje a Polícia 

Militar da Paraíba vai utili-
zar drones. Esta é a segunda 
ação de combate ao mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya, 
quando serão empregados 
1.500 homens nos municí-
pios da Região Metropolita-
na de João Pessoa, Campina 
Grande, Cajazeiras, Patos, 
Pombal e Rio Tinto.

A escolha das cidades 
para as ações da segunda 
etapa criada pelo Ministério 
da Defesa foi feita pela se-
cretaria de Estado da saúde 
após levantamento realiza-
do pelos agentes do órgão. 
Esses locais apresentaram 
maior incidência das doen-
ças transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypti.

A mobilização na Paraí-
ba contará com a presença 
do ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves, 
‘escalado’ pela presidente 
Dilma Rousseff, que estará 

na Praça do Coqueiral, no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, a partir das 
10h. Outros ministros fo-
ram designados para par-
ticipar da força-tarefa nos 
demais municípios brasilei-
ros onde haverá ações dos 
militares em conjunto com 
agentes de saúde.

Mais duas etapas estão 
programadas. A próxima pre-
vê a ação de militares em con-
junto com agentes de saúde, 
quando serão visitadas resi-
dências para eliminar nasce-
douros do mosquito entre os 
dias 15 e 18 deste mês. 

A última fase do Plano 
da Defesa será desenvolvida 
em parceria com o Ministé-
rio da Educação, entre 19 de 
fevereiro e 4 de março, quan-
do as escolas públicas serão 
visitadas por militares, mi-
nistrando palestras aos estu-
dantes sobre a necessidade 
de combater o Aedes aegypti.

equipes estarão em nove bairros de JP PB lidera número de imóveis vistoriados
O 15º BMtz - Batalhão de In-

fantaria Motorizado atuará com 
440 militares nos bairros do Alto 
do Mateus, Oitizeiro, Cruz das Ar-
mas, Funcionários, Grotão, Valenti-
na Figueiredo e Mangabeira. A 23ª 
CSM atuará no Centro da capital 
(67 militares) e o 1º Grupamento 
de Engenharia e Hospital Geral de 
Guarnição de João Pessoa (HGuJP) 
no bairro da Torre (150 militares). O 
16º RC Mec (Regimento de Cavalaria 
Mecanizado) ficará responsável pe-
las cidades de Bayeux e Santa Rita 
(293 militares). 

Os 67 militares da Capitania dos 
Portos atuarão nos shoppings Mana-
íra, Tambiá, Mangabeira e MAG, no 
Terminal Rodoviário de João Pessoa 
e Mercado Central. 

O 31º BI Mtz atuará em Campina 
Grande (250 militares). Haverá tam-
bém participação de 91 ex-atirado-
res voluntários dos Tiro de Guerra de 
Cajazeiras, Patos, Pombal e Rio Tin-
to. Em Rio Tinto, a concentração será 
a partir das 7h no Mercado Público. 

Além das ações de enfrenta-
mento do mosquito, também serão 
realizadas atividades cívico-sociais 
ao longo do dia, com atendimento 
médico-hospitalar, apresentação da 
Banda de Música do Exército e brin-
cadeiras para crianças. Na capital, 
acontecerá na Praça da Independên-
cia) e Mangabeira (Praça Coqueiral). 
Em Bayeux, no pátio da prefeitura. 
Em Santa Rita nas Praças Getúlio Var-
gas e Centenário. E em Cabedelo na 
praça central da cidade.

A Paraíba está em primeiro lugar 
no número de imóveis vistoriados pe-
los agentes de saúde e militares das 
Forças Armadas. Dos 223 municípios, 
220 já receberam a visita da força-
tarefa, o que representa 931.820 
(79,11%) imóveis já vistoriados, con-
forme balanço da Sala Nacional de 
Coordenação e Controle.

Na mobilização nacional de com-
bate ao Aedes aegypti – mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya e 
zika, o número de imóveis vistoriados, 
até a última quinta-feira, já represen-
ta 35,6% dos 67 milhões estimados em 
todo o Brasil. Ao todo, 23,8 milhões de 
imóveis foram percorridos pelas equi-
pes em busca de criadouros e para 
orientar a população sobre medidas 
de prevenção ao mosquito.

Na Paraíba, um dos meios de com-
bater o mosquito é o drone utilizado 
pela Polícia Militar, que disponibiliza 
no site um link onde a população pode 
denunciar a existência de criadouros, 
através de um mapa, onde o denun-
ciante marca o local e as equipes do 
órgão realizam a varredura. 

Entre os estados, Paraíba e Piauí 
permanecem entre os que registraram 
maior percentual de imóveis percorri-
dos, respectivamente, 79,1% e 77,8.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Os drones da Polícia Militar estão sendo fundamentais na localização dos criadouros do mosquito 

Janielle Ventura
Especial para A União

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Wagner Varela/Assessoria-PM

Fotos: Edson Matos

Para intensificar ainda 
mais as ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa intensificará fiscali-
zação em terrenos abando-
nados por meio de  parceria 
entre o Centro de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonoses 
(Cvaz) e a Emlur. O primeiro 
atua como órgão fiscaliza-
dor e o outro fará a parte da 
limpeza nos locais. segundo 
o gerente da Cvaz, Nilton 
Guedes, a capital paraibana 
possui cerca de 24 mil terre-
nos em estado de abandono 
ou semelhante.

Dados oficiais do Sis-
tema do Programa Nacio-
nal de Controle da Dengue 
(sIsPNCD), disponibiliza-
dos pelo gerente, revelam 
que em 2015 foram visita-
dos 24.484 terrenos pelos 
agentes ambientais. Acon-
teceram, em alguns, mais de 
uma visitação no decorrer 
do ano.

Em caso de denúncia, 
os agentes fiscalizam todo o 
local. se for necessário lim-
peza, a Emlur tem projetos 
específicos, tais como “Alô 
Limpinho” e “Emlur no Meu 

Bairro”. Contatos: 0800 083 
2425 e 3214-7628.

Ambos os projetos ob-
jetivam diagnosticar as pro-
blemáticas relacionadas à 
limpeza urbana nas diversas 
comunidades de João Pes-
soa. Os agentes de limpeza 
atuam na ação, com capina-
ção, coleta de lixo, retirada 
de entulhos, podas, limpeza 
de terrenos e, inclusive, pin-
tura de meio fio.

Na última quinta-feira 
(11), entrou em vigor a Lei 
de nº 13.173, de autoria do 
vereador Lucas de Brito, 
que estabelece medidas de 
combate ao Aedes aegypti e 
de prevenção à microcefalia, 
além de multas para quem 
contribuir de alguma forma 
para o surgimento de cria-
douros e para a proliferação 
do mosquito em João Pes-
soa. A multa é de aproxima-
damente R$ 600, dobrada 
em caso de reincidência.

De acordo com a Lei, 
ações deverão ser realizadas 
para esclarecer e conscien-
tizar a população sobre a 
importância do combate ao 
mosquito transmissor do ví-
rus da dengue, chikungunya e 
zika. Este último tem relação 
direta e comprovada com os 
casos de microcefalia.

Prefeitura intensifica 
fiscalização na capital

Parceria

Terrenos abandonados servem de depósito

Imagine que ao lado da 
sua casa há um terreno bal-
dio. Diuturnamente, pessoas 
de outras casas próximas ao 
terreno, e até mesmo de ou-
tros bairros, usam esse espa-
ço como depósito de lixo para 
móveis velhos, infinidades 
de descartáveis e materiais 
orgânicos. Em pouco tempo, 
seu filho é diagnosticado com 
zika vírus e a filha da vizinha 
com dengue. Diante dessas 
circunstâncias, é possível 
imaginar a origem dos cria-
douros dos mosquitos que 
transmitiram essas doenças?

É essa a realidade dos 
moradores de um trecho da 
Rua silvino Chaves, bairro 
de Manaíra, em João Pessoa. 
A advogada Valneide Costa 
mora na casa vizinha ao ter-
reno há quatro anos. “Entre 
abril e maio derrubaram 
essas duas casas, aí ficaram 
duas piscinas enormes, mas 
só depois de tanto eu ligar 
e reclamar eles tamparam 
essas piscinas. Na verdade, 
eu não sei quem é o dono 
do terreno. Ano passado 
meu filho teve zika e acre-
dito que foi por conta das 
piscinas”. 

Valneide reclama que 
além do local ser constante-

criadouros

mente utilizado como depó-
sito de lixo, é também usado 
por usuários de drogas e es-
conderijo para assaltantes. 
E complementa: “Isso serve 
à noite de motel para casais, 
botaram um colchão e um 
sofá agora aí e o pessoal dei-
ta e fica fumando e eu vejo 
da janela. Minha filha já foi 
assaltada aqui na porta de 
casa. Alguém tem que tomar 
alguma providência porque 
eu já não aguento mais”. 

O problema da pisci-
na também foi relatado por 
Rhayane Carvalho, que mora 
próximo ao local. “Hoje não 
está tão ruim como antes, há 
o problema do lixo que tam-
bém pode trazer doenças, 
mas antigamente estava bem 
pior por conta da piscina que 
sempre estava cheia de água. 
Eu já tive dengue e estou sus-
peitando que esteja de novo”, 

comentou a estudante. 
Próximo à Avenida Rui 

Carneiro, outro terreno bal-
dio está tirando o sossego 
dos moradores vizinhos. O 
funcionário público Estênio 
Bandeira reclama que os 
donos do terreno limpam o 
espaço todo mês, mas que a 
população local e de outros 
bairros não respeitam e con-
tinuam jogando lixo no local 
que está murado, mas com 
alguns buracos com espaço 
suficiente para que uma pes-
soa possa passar. 

“Os donos pagam al-
guém para limpar tudo aí, 
eles limpam hoje e no outro 
dia as pessoas vêm e jogam 
móveis e eletrodomésticos 
no terreno. A gente já pintou 
até esse nome aí [proibido 
colocar lixo], mais conti-

nuam jogando lixo do mes-
mo jeito. E quem bota lixo é 
o povo daqui mesmo, vem 
gente rica, para a caminho-
nete aqui e despeja seu lixo. 
Já falei até com minha mãe 
pra gente colocar uma câme-
ra pra flagrar quem faz isso”, 
revelou Estênio. 

Ele disse que não mora 
na casa, mas visita os pais to-
dos os dias e felizmente não 
houve nenhuma queixa sobre 
possíveis sintomas de zika, 
dengue ou chikungunya.

 “Meus pais moram 
aqui. Eu e meu irmão visita-
mos eles todos os dias, moro 
pertinho e venho sempre 
aqui para ver como eles es-
tão de saúde. Eles nunca se 
queixaram de sintoma que 
seja constatado  suspeita de 
doença”, finalizou.

Terreno na Avenida Ruy Carneiro acumula lixo e outros entulhos

Valneide reclama do descaso

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, a 
Paraíba possui 54 municípios em situação de risco 
para surto de dengue, chikungunya e zika vírus.

Saiba mais
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O Governo do Estado 
entregou, na tarde de quin-
ta-feira (11), na sede da 3ª 
Gerência Regional de Saúde 
(GRS), em Campina Grande, 
parte dos 551 kits para os 
Agentes de Combate às En-
demias dos 42 municípios 
que integram o órgão. So-
mente para o município de 
Campina Grande foram 200 
kits contendo a bolsa de lona, 
trena, lanterna, régua, pran-
cheta, lápis, caneta, repelen-
te e protetor solar, entre ou-
tros itens necessários para 
o trabalho dos agentes que 
atuam diariamente no com-
bate ao Aedes aegypti, mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

Campina Grande tam-
bém foi contemplada com 
uma bomba costal, que será 
entregue diretamente na 
sede da Secretaria Estadual 
de Saúde a um representan-
te do município. A gerente 
da 3ª GRS, Tatiana Medeiros, 

agradeceu pelo empenho 
dos Agentes de Combate às 
Endemias e ressaltou o es-
forço que o Governo do Esta-
do vem fazendo, junto com o 
Governo federal e os municí-
pios para localizar criadou-
ros e focos do mosquito, mas 
também chamou a atenção 
da população, que deve ser 
outra grande parceira neste 
trabalho. “O combate ao Ae-
des é responsabilidade de to-
dos e as ações governamen-
tais não serão suficientes se 
a população não participar 
efetivamente”, afirmou. 

O supervisor-geral de 
Combate às Endemias do 
município de Campina Gran-
de, Kleber Melo, ressaltou a 
parceria entre as esferas go-
vernamentais e conclamou a 
todos para, juntos, vencerem 
a guerra contra o mosquito. 
Representantes de Alagoa 
Nova, Aroeiras e Puxinanã 
também receberam na tarde 
de quinta-feira os kits para 
os Agentes de Combate às 
Endemias, que já estão dis-
poníveis para os demais mu-
nicípios na sede da 3ª GRS.

Governo da PB entrega kits para 
agentes de combates às endemias
Os kits contêm os itens 
necessários para ações de 
combate ao Aedes aegypti

Na sede da 3a Gerência Regional de Saúde, em Campina Grande, foi entregue parte dos 551 kits para agentes de 42 municípios 

Várias entidades da ci-
dade de Patos farão, a par-
tir das 8h de hoje, grande 
mobilização de combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor de doenças 
como dengue, chikungunya 
e zika vírus.

A ação, que terá a par-
ticipação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, através 
da Vigilância Ambiental, 
contará com o apoio do Ro-

tary Patos Sul e também da 
iniciativa privada, através 
de uma empresa da cidade.

De acordo com Gore-
te Batista, coordenadora 
da Vigilância Ambiental 
do município de Patos, a 
ação visa sensibilizar a 
população com relação às 
precauções que devem ser 
tomadas para evitar o sur-
gimento de locais favorá-
veis para o desenvolvimen-

to da larva do mosquito. 
Os parceiros do evento 

sairão em caminhada pelas 
principais ruas da cidade 
em direção à Praça Getúlio 
Vargas, onde serão expos-
tos trabalhos e feitas expla-
nações sobre a prevenção 
e combate ao mosquito. O 
evento conta ainda com o 
apoio da STTRans, Corpo de 
Bombeiros, 3o BPM e Tiro de 
Guerra 07-002.

Entidades se reúnem hoje em 
atividades contra o mosquito

EM PATOS

A Prefeitura de Campina 
Grande realiza hoje o dia D 
de mobilização contra o mos-
quito Aedes aegypti. A Secre-
taria de Saúde, por meio da 
Coordenação de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses, fará 
intervenção nas casas e leva-
rá orientação e informação 
para quem passar por alguns 
pontos de grande movimen-
tação da cidade.

Os Agentes de Combate 
às Endemias visitarão resi-
dências de 12 bairros, moni-

torando e eliminando focos 
do mosquito, conscientizan-
do os moradores e invadin-
do e limpando residências 
fechadas. O Exército também 
acompanhará os agentes 
neste trabalho. Os profissio-
nais da saúde farão também 
panfletagem na Praça Cle-
mentino Procópio, na Esta-
ção Velha, na feira Central e 
no Terminal de Integração, 
no Centro, e na Avenida Jus-
celino Kubitschek, no Presi-
dente Médici. 

Desde o ano passado, 
a Secretaria de Saúde já fez 
a intervenção e limpeza em 
318 casas fechadas em Cam-
pina Grande. A prefeitura 
conseguiu na Justiça a garan-
tia para invadir as residên-
cias fechadas ou abandona-
das que podem conter focos 
do mosquito. Ao todo foram 
catalogadas 957 casas nesta 
situação. Portanto, um terço 
das residências foi protegida 
contra o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.  

Dia D de mobilização terá visitas 
em casas de 12 bairros da cidade

EM CAMPINA GRANDE

De 3 a 23 de janeiro deste ano fo-
ram registrados 73.872 casos prováveis 
de dengue em todo o Brasil. No mesmo 
período do ano passado, o número de 
casos prováveis foi 49.857. Os números, 
divulgados ontem pelo Ministério da 
Saúde, mostram um avanço de 48% nas 
infecções por dengue no País.

De acordo com o boletim epidemio-
lógico, o Sudeste registrou o maior nú-
mero de casos notificados (45.315 casos; 
61,3% do total), seguido pelas regiões 
Centro-Oeste (10.372 casos; 14%), Nor-
deste (7.862 casos; 10,6%), Sul (6.889 
casos; 9,3%) e Norte (3.434 casos; 4,6%). 
Ao todo, 5.777 casos suspeitos de den-
gue foram descartados.

A análise da incidência de casos 
prováveis de dengue (número de casos 
por cada 100 mil habitantes.), segundo 
regiões geográficas, demonstra que o 
Centro-Oeste e o Sudeste apresentam as 
maiores incidências: 67,2 casos/100 mil 
hab e 52,8 casos/100 mil hab, respectiva-
mente, mantendo a tendência identifi-
cada em 2015.

Entre os estados, as maiores incidên-
cias de casos prováveis estão em Mato 
Grosso do Sul (114,8 casos/100 mil hab), 
Tocantins (103 casos/100 mil hab), Espíri-
to Santo (93,5 casos/100 mil hab) e Minas 
Gerais (93,3 casos/100 mil hab).

Já os municípios com as maiores inci-
dências acumuladas de dengue são Ran-
cho Alegre (PR), com 3.609 casos/100 mil 
hab.; Ubá (MG), com 608 casos/100 mil 
hab.; Ribeirão Preto (SP), com 338,9 ca-
sos/100 mil hab; e Belo Horizonte (MG), 
com 193,7 casos/100 mil hab.

Durante as primeiras semanas de 
2016, também foram confirmados nove 
casos de dengue grave e 137 casos de 
dengue 'com sinais de alarme' que, con-
forme classificação do Ministério da Saú-
de, são casos que exigem mais atenção 
e cuidados, pois podem evoluir para um 
quadro grave. No mesmo período do 
ano passado, foram confirmados 80 ca-
sos de dengue grave e 542 casos de den-
gue com sinais de alarme.

A região com maior número de re-
gistros de casos de dengue grave ou com 
sinais de alarme é o Centro-Oeste (dois 
graves; 78 com sinais de alarme), com a 
seguinte distribuição: Goiás (um grave; 
58 com sinais de alarme), Distrito Fede-
ral (15 com sinais de alarme), Mato Gros-
so (cinco com sinais de alarme) e Mato 
Grosso do Sul (um grave).

O boletim aponta ainda a confir-
mação de quatro óbitos por dengue, o 
que representa uma redução de 92% 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado, quando foram confir-
mados 50 óbitos. Entretanto, existem 45 
casos de dengue grave ou com sinais de 
alarme e 18 óbitos em investigação.

Casos de dengue sobem 48% 
no mês de janeiro em todo o País

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Estados e municípios podem pedir ajuda das Forças Armadas

O secretário nacional de 
Proteção e Defesa Civil, Adria-
no Pereira Júnior, disse ontem 
que estados e municípios po-
dem pedir o apoio das for-
ças Armadas para reforçar o 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, independentemente 
da mobilização nacional, mar-
cada para hoje. Segundo ele, 
cerca de 300 mil agentes co-
munitários de saúde e agentes 

de combate a endemias agem 
diariamente para eliminar o 
vetor do vírus zika, também 
transmissor da dengue e da 
chikungunya.

“Temos mais de 3 mil 
militares [das forças Arma-
das] trabalhando diariamen-
te, eliminando criadouros do 
mosquito, em todos os muni-
cípios que solicitaram [ajuda]. 
Aqueles que verificaram que o 
número de agentes era insufi-
ciente para cumprir as metas 
e precisou de reforço, solici-

tou apoio, e o Governo federal 
colocou à disposição os mili-
tares”, explicou o secretário 
Adriano Pereira, em entrevista 
ao programa Brasil em Pauta, 
produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presi-
dência da República em parce-
ria com a EBC Serviços.

Neste sábado, ocorre o 
Dia Nacional de Mobilização 
para o Combate ao Aedes ae-
gypti. Cerca de 220 mil mili-
tares foram deslocados para a 
ação promovida pelo Governo 

federal. Eles vão acompanhar 
os agentes de saúde no traba-
lho de conscientização, de casa 
em casa, para mobilizar famí-
lias no combate ao mosquito. 
Três milhões de famílias deve-
rão ser visitadas em casa, em 
350 municípios.

As cidades escolhidas fo-
ram aquelas com a presença de 
unidades militares e aquelas 
com maior incidência do mos-
quito, de acordo com dados do 
Ministério da Saúde.  “Todos 
têm de estar engajados nesta 

luta, não só conhecendo, mas 
também executando as tare-
fas. Uma vez por semana limpe 
sua casa, cuide se não há um 
criadouro. E tem que ser uma 
rotina semanal, porque o ciclo 
do mosquito é de sete dias. 
Não adianta fazer na primeira 
semana e passar três semanas 
sem fazer nada, pois poderá 
aparecer um foco e termos três 
gerações do mosquito”.

O reforço no combate ao 
Aedes aegypti começou no dia 
29 de janeiro, com um mutirão 

de limpeza em prédios e insta-
lações da administração públi-
ca em todo o País. Após a mo-
bilização de hoje, na próxima 
etapa, entre 15 e 18 de feverei-
ro, 50 mil militares das forças 
Armadas farão visitas, em ação 
coordenada com o Ministério 
da Saúde e autoridades locais, 
para inspecionar possíveis fo-
cos de proliferação nas casas e, 
se for o caso, aplicar larvicida. 
A última etapa será em parce-
ria com o Ministério da Educa-
ção, com visitas às escolas.

COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil



O Porto de Cabedelo de-
verá receber 14 navios até 
o dia 20 deste mês, incluin-
do os oito que atracaram no 
mês de janeiro. Para este mês 
estão agendados seis car-
gueiros até o momento, po-
dendo surgir o agendamento 
de outros navios na próxima 
semana. A média é de 10 a 15 
navios atracados por mês.

A diretora-presidente 
da Companhia Docas da 
Paraíba, Gilmara Temóteo, 
informou que na manhã de 
ontem o petroleiro Torm 
Gunhild atracou no por-
to com 7.000 toneladas de 
gasolina. Com bandeira da 
Cingapura, o navio mede 
181 metros de comprimen-
to e veio de Fortaleza. 

“Neste sábado está pre-
vista a chegada do navio 
Macey, vindo dos Estados 
Unidos com 34,9 mil tonela-
das de petcoke. Da Argentina 
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UEPB inscreve para 
pós-graduação

Estarão abertas entre 1º e 4 
de março as inscrições para seleção 
da turma 2016 do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências e 
Educação Matemática da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB). 
Podem participar do Mestrado Pro-
fissional professores efetivos da 
Rede Estadual de Educação Básica 
da Paraíba, licenciados e/ou bacha-
réis em Física, Matemática, Química, 
Biologia, Ciências, Pedagogia, que 
estejam comprovadamente em sala 
de aula. Serão ofertadas 25 vagas, 
sendo 12 para a área de concen-
tração Educação Matemática e 13 
para a área de concentração Ensino 
de Ciências. O edital completo está 
disponível no site www.uepb.edu.br.

Curso de Pilotagem 
Avançada na Semob

A Semob-JP vai realizar na 
próxima semana um curso de Pilo-
tagem Avançada para agentes de 
mobilidade. As instruções serão 
ministradas pelo oficial da Policia 
Militar da Paraíba, José Rodrigues 
de Sousa Neto.  O treinamento será 
dividido em dois módulos. O primei-
ro, com aulas teóricas sobre direção 
defensiva, técnicas de pilotagem, 
uso correto dos equipamentos de 
segurança, vídeos educativos, de-
monstrações de comportamento 
seguro nas vias urbanas e legislação 
vigente. No segundo,  os motociclis-
tas têm instrução prática de técnica 
de pilotagem, noções de postura, 
passagem de marchas, frenagem, 
coordenação da aceleração e manu-
tenção diária das motocicletas.

Comitê em defesa da 
educação pública

Sindicatos, estudantes e 
movimentos sociais vão instalar 
amanhã, a partir das 14h30, no 
auditório da Secretaria de Cultu-
ra de Campina Grande, o Comitê 
Paraibano em Defesa da Educação 
Pública. Durante o evento, será re-
alizado um momento de formação 
sobre “Financiamento da Educação 
e Dívida Pública” e as primeiras de-
finições sobre o I Encontro Estadual 
de Educação da Paraíba, que já tem 
um indicativo de ocorrer em abril, 
servindo também de etapa prepa-
ratória para o Encontro Nacional de 
Educação, que ocorrerá em junho, 
em Brasília. Os participantes da reu-
nião de amanhã também iniciarão 
uma discussão sobre uma proposta 
inicial sobre as finalidades do Comi-
tê e sua forma de funcionamento.

Aula inaugural da 
Faculdade Senai

A aula inaugural do primeiro 
curso superior da Faculdade Senai, 
em João Pessoa, acontecerá nesta 
segunda-feira (15), às 18h. Durante 
o evento, o vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado da 
Paraíba (Fiep), Magno Rossi, vai pro-
ferir palestra sobre a importância da 
automação industrial, tema do curso 
que será ministrado na Faculdade 
Senai. O curso terá duração de três 
anos, subdivididos em seis semes-
tres, contabilizando carga horária de 
2.580 horas. As aulas acontecerão 
de segunda à sexta-feira, no horário 
das 18h às 22h. O profissional tecnó-
logo em Automação Industrial aten-
derá a necessidade da indústria que 
está em constante modernização 
e implementação de melhoria nos 
processos produtivos. A Faculdade 
Senai fica localizada à Avenida das 
Indústrias, S/N, Distrito Industrial. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (83) 3344-6603.

Porto de Cabedelo tem movimento
regular de navios neste início de ano
A média atual chega a 15 ou 
mais navios atracados por 
mês no caís de Cabedelo

deve atracar dia 20 próximo 
o navio Aliança Nordic, com 
4.000 toneladas de milho”, 
acrescentou Gilmara. 

Nos dois primeiros me-
ses do ano, as cargas movi-
mentadas no porto até hoje 
somam 167 mil toneladas de 

produtos, que incluem deri-
vados de petróleo, petcoke, 
malte, granito e milho. No dia 
4 de janeiro, o navio Quetzal 

Arrow das Bahamas atracou 
em Cabedelo e embarcou 
para a Itália 8.000 toneladas 
de granito paraibano.

FOTO: Se sadfasdfasdB

Navio petroleiroTorm Gunhild - 181 metros -, com bandeira de Cingapura,  quando descarregava no terminal 7.000 tolenadas de gasolina

Durante a próxima 
semana, de 15 a 20 de 
fevereiro, o caminhão 
do Projeto ‘Nossa Ener-
gia’, parte do Programa 
de Eficiência Energética 
da Aneel, contemplará 
três municípios parai-
banos: João Pessoa, Ca-
bedelo e Pitimbu. Com 
o objetivo de incentivar 
boas práticas de con-
sumo nas residências e 
combater o desperdício 
de energia elétrica, a 
ação promoverá troca 
de lâmpadas incandes-
centes por fluorescen-
tes compactas.

“Somos uma em-
presa preocupada em 
cumprir nossas obriga-
ções com os consumido-
res. Por isso, o Programa 
‘Nossa Energia’ é tão im-
portante para nós. Quan-
to mais ações educativas 
realizarmos mais contri-
buiremos para a cons-
cientização da população 

sobre responsabilidade 
social e ambiental”, disse 
a coordenadora do pro-
jeto, Carla Petrucci. A ini-
ciativa inclui orientação 
para o uso adequado de 
energia por meio de uma 
palestra que visa dissemi-
nar uma cultura de efici-
ência energética. 

Para participar da 
troca de lâmpadas, o 
cliente precisa estar em 
dia com a conta de ener-
gia e ser cadastrado no 
programa de Tarifa So-
cial da Energia Elétrica. É 
necessário também, que 
leve os documentos origi-
nais (identidade, CPF, car-
tão do benefício e última 
conta de energia elétrica 
paga). É possível receber 
até quatro novas lâmpa-
das, desde que o cliente 
leve as antigas (incandes-
centes). Lembrando que 
a troca é feita sem qual-
quer custo adicional na 
tarifa de energia.

Energisa leva caminhão 
para três municípios

“NOSSA ENERGIA”

15 e 16/2
n Cidade: João Pessoa
n Endereços: Rua Antônio Veríssimo Pessoa - Bairro das Indústrias (15/2)
Avenida Presidente Getúlio Vargas – Centro (16/2)
n Horário: das 9h as 16h
 
17 e 18/2
n Cidade: Pitimbu
n Endereço: Rua João Bispo – Centro – na Praça da Prefeitura
n Horários: das 14h às 16h30 (17/02) / das 8h às 16h30 (18/2)
 
19 e 20/02
n Cidade: Cabedelo
n Endereço: Rua do Cajueiro – Centro – na Praça Getúlio Vargas
n Horários: das 8h às 17h (19/02) / das 8h às 15h30 (20/02)

SOBRE O PROGRAmA
O Projeto ‘Nossa Energia’ já percorreu todas as cidades do Estado 

da Paraíba, oferecendo à população serviços como substituição de 
geladeiras e lâmpadas por equipamentos mais eficientes que reduzem o 
consumo de energia, junto a ações educativas e palestras sobre o com-
bate ao desperdício.

Ao todo, cerca de R$ 5,4 milhões já foram investidos em ações pela 
Energisa, contemplando a substituição de 370 mil lâmpadas, troca de mais 
de 18 mil geladeiras e realização de mais de quatro mil palestras. 

Programação

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba - CBMPB 
já disponibilizou para con-
sulta a listagem com as no-
tas e classificação dos can-
didatos que se inscreveram 
na seleção para o Curso de 
Formação de Oficiais Bom-
beiro Militar - 2016.  O docu-
mento pode ser acessado no 
endereço bombeiros.pb.gov.
br, onde informa a classifica-
ção dos 1.043 inscritos que 
também realizaram  o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), usado como etapa 
intelectual do concurso.

Conforme o edital, fo-
ram oferecidas oito vagas 
com livre concorrência en-
tre os sexos, sendo que estão 
considerados habilitados na 
primeira fase 24 candidatos 
- três vezes o número de va-

gas ofertadas. Isso significa 
que os 24 inscritos que obti-
veram melhor nota no Enem 
serão convocados para a eta-
pa posterior, que consiste nos 
exames complementares.

Segundo o presidente 
da Comissão Coordenadora 
do concurso, coronel Dê-
nis Nery, na próxima fase os 
candidatos habilitados se 
submeterão ao Exame Psico-
lógico. A data de convocação 
para o teste será divulgada 
posteriormente. Ainda serão 
realizados, dentro da sele-
ção, os exames de saúde e o 
teste de aptidão física.

O oficial lembrou, ain-
da, que a empresa organiza-
dora do CFO-2016, a Funda-
ção Professor Carlos Augusto 
Bittencourt (Fincab), rece-
beu do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas - Inep 
(responsável pelo Enem) as 
notas dos candidatos, esta-
belecendo assim a classifi-
cação.

Carreira e remuneração
O ingresso no Curso de 

Formação de Oficiais Bom-
beiro Militar (CFO-BM) se 
dará na graduação de pra-
ça especial, como cadete, e 
ao término, com aprovei-
tamento, o concluinte será 
declarado aspirante a Oficial 
Bombeiro Militar. Após um 
período de estágio probató-
rio de no mínimo seis meses, 
o bombeiro será promovido 
ao posto de 2º tenente, in-
gressando no Quadro de Ofi-
ciais Combatentes do Corpo 
de Bombeiros Militar do Es-
tado da Paraíba.

Corpo de Bombeiros divulga 
resultado do exame intelectual

 CURSO dE FORmAçãO dE OFICIAl 2016

Policiais militares da 
Companhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur), 
apreenderam uma pistola ca-
libre 9mm, de uso restrito das 
Forças Armadas, na noite de 
quinta-feira (11), durante ação 
realizada para reforçar a segu-
rança na orla de João Pessoa. 
A arma foi encontrada com o 
comerciante Arremilson da 
Silva Maciel, de 31 anos, que 
foi abordado após disparos de 
arma de fogo no local.

De acordo com os po-
liciais que participaram da 
ação, quando estavam em 
rondas no bairro do Cabo 
Branco, houve vários dispa-
ros de arma de fogo próximo 
a um estabelecimento comer-
cial. A guarnição interceptou 
o acusado que tentava fugir 
em um veículo. Na aborda-
gem, foi encontrada a arma 

de fogo com três munições.
O acusado, que no mo-

mento da prisão apresentava 
sintomas de embriaguez, foi 
conduzido até a Central de 
Flagrantes, no bairro do Gei-
sel, sendo autuado em flagran-
te por embriaguez ao volante 
e porte ilegal de arma de fogo. 
O veículo foi apreendido pelo 
BPTran e a carteira nacional 
de habilitação recolhida.

Polícia prende homem 
com uma pistola 9mm

ARmA dE USO RESTRITO

O preso 
apresentava 
sintomas de 
embriaguez e 
a habilitação 
foi apreendida

Passageiro de 
ônibus é preso 
com peças de 
moto roubadas

Um homem foi preso pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), no final da manhã de 
ontem, na BR-101, em Maman-
guape, com várias partes de 
uma motocicleta roubada. Ele 
era passageiro de um ônibus 
que fazia a linha entre as cida-
des de Natal e João Pessoa. As 
peças estavam no bagageiro do 
coletivo.

O ônibus foi abordado 
por agentes da PRF em frente 
à unidade operacional de Ma-
manguape às 11h40. Durante 
a fiscalização, um dos passa-
geiros demonstrou sinais de 
nervosismo, fato que chamou 
a atenção dos policiais. E foi 
durante a revista à bagagem 
deste passageiro que os PRFs 
encontraram um motor, painel, 
entre outras peças, de uma mo-
tocicleta Traxx 125, roubada no 
dia 15 de dezembro em Natal.
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ANO LEGISLATIVO

CMCG reabre trabalhos na segunda

O prefeito Romero Ro-
drigues (PSDB) participa na 
próxima segunda-feira, 15, a 
partir das 9h30, da sessão de 
abertura dos trabalhos da 16ª 
Legislatura da Câmara Muni-
cipal de Campina Grande. Du-
rante a sessão o prefeito fará 
um balanço das realizações 
de sua administração em 
2015 e fará o anúncio do que 
pretende realizar em 2016. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Antônio Pi-
mentel Filho (PSD),  informou 
que, por ocasião da abertu-
ra do ano legislativo, estará 
lançando o Portal da Trans-
parência na CMCG.  Um ele-
vador para facilitar o acesso 
das pessoas com dificuldade 
de locomoção ao plenário da 
Casa também será anunciado 
pelo presidente. 

Segundo Pimentel Filho, 
mesmo sendo 2016 um ano 
eleitoral, os 23 vereadores 
respeitarão o plenário da 
Casa de Félix Araújo, deixan-
do as disputas eleitorais lon-
ge da tribuna. “Retornaremos 

as atividades do último ano 
da 16ª Legislatura, com o 
mesmo entusiasmo do ano 
que passou na produção par-
lamentar e de ações do Le-
gislativo, através do número 
recorde de requerimentos, 
projetos de lei, sessões ordi-
nárias e especiais”, destacou 
Pimentel, lembrando que em 
2015 a tribuna da Câmara foi 
disponibilizada à participa-
ção de diversos segmentos da 
sociedade campinense, du-
rante as audiências públicas.

Na avaliação do vereador 
Pimentel Filho, o ano de 2015 
foi repleto de êxito, na trans-
formação estética, estrutura, 
e de funcionalidade da Casa, 
pois, além da reforma física, 
muitas outras ações foram 
implementadas,  objetivando 
uma melhor transparência 
e participação popular. “Em 
2015 abrimos em definitivo 
as portas para a sociedade 
campinense, através da aber-
tura de microfones nas ga-
lerias, além da conquista do 
Canal 15, que exibirá diutur-
namente as sessões, debates 
e ações que ocorrem  dentro 
da Câmara” comemorou Pi-
mentel Filho.

Portal da Transparência
Outra novidade lançada 

pela atual Mesa Diretora, e já 

em  funcionamento, é o “Portal 
da Transparência da CMCG”. O 
portal tem como objetivo ofe-
recer ao cidadão campinense 
mais transparência em rela-
ção aos recursos recebidos e 
aplicados pela própria Câma-
ra. Para Pimentel Filho, que é 
administrador por formação 
acadêmica, o “Portal da Trans-
parência da CMCG” garante 
ao cidadão o direito de acom-
panhar a utilização da verba 
pública, através da prestação 
de contas apresentada men-
salmente pela Câmara de Ve-
readores ao Tribunal de Con-
tas da Paraíba,  por meio do 
Sistema Sagres. 

Além de abrir um canal 
permanente de diálogo com 
a sociedade, através das au-
diências públicas, bem como, 
disponibilizar o movimento 
financeiro da Câmara através 
do “Portal da Transparên-
cia da CMCG”, por meio de 
parceria com o Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Municipais (Ipsem), a atual 
administração da Câmara con-
seguiu a disponibilidade de 
um elevador especial. O equi-
pamento vai auxiliar na aces-
sibilidade de pessoas com de-
ficiências, idosos, gestantes ou 
qualquer outro cidadão que 
queira acompanhar as sessões 
no plenário da Casa.

Sessão na Câmara de 
Campina terá presença do 
prefeito Romero Rodrigues

www.fundabrinq.org.br
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Chico José
chicodocrato@gmail.com

Após os grupos de frevo terem 
protestado pela falta de apoio da Pre-
feitura de João Pessoa, o prefeito Lu-
ciano Cartaxo declarou que o dinheiro 
repassado para os blocos será cobra-
do. Para o vereador Fuba, que esteve 
no dia da manifestação que contou 
com o apoio do público presente, “a 
impressão é que a ‘prestação de con-
tas’, que é algo obrigatório por lei, 
estaria sendo usada como forma de 
retaliação”. 

“Temos aqui vários problemas. 
Quando o prefeito diz que vai cobrar 
a prestação de contas dos grupos de 
frevo fica parecendo que isso não era 
feito, e que isso seria uma forma de 
punição. Mas se nos editais a presta-
ção de contas é algo obrigatório, isso 
não era feito antes? A prestação de 
contas só é feita quando o benefi-
ciário faz algo que não agrada a ges-
tão?”, questionou o vereador. 

Segundo Fuba, ao contrário do 
que foi dito, as pessoas que estavam 
presentes entenderam e apoiaram o 

motivo dos integrantes dos oito gru-
pos de frevo que desfilaram vestidos 
de preto: “Sabemos que o repasse da 
Funjope aconteceu poucos dias antes 
do desfile, o que tornava a confecção 
das fantasias algo inviável. O fato do 
protesto ter ocorrido é algo que a nos-
sa democracia permite. Após anos de 
ditadura conquistamos o direito de 
protestar, de cobrar por melhores con-
dições, e o que estou vendo é uma ten-
tativa de represália da gestão munici-
pal, porém, o que está sendo utilizado 
é algo que compromete a própria ad-
ministração. O que os blocos fizeram é 
algo democrático e legítimo”.

Ainda sobre a prestação de con-
tas, o vereador ressaltou que todos os 
investimentos feitos pela prefeitura 
em outros segmentos devem ter a sua 
prestação de contas feitas e publiciza-
das: “Seguindo pela linha da transpa-
rência, o interessante seria que todos 
esses investimentos, e como eles fo-
ram utilizados, fossem disponibiliza-
dos abertamente para a população”.

Protesto dos grupos de 
frevo foi legítimo, diz Fuba

CARNAVAL TRADIÇÃO
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Jorge Alberto

Delegado critica colegas sobre 
investigações de corrupção no PT

Na entrevista do ex-presidente do  Sindicato de 
Delegados da Polícia Federal de São Paulo e também 
ex-presidente da Federação Nacional dos Delegados da 
Polícia Federal (entidade que congrega todos os sindicatos 
da categoria), ex-presidente da Associação Nacional de De-
legados a Polícia Federal,  Amando Coelho Neto, feita pelo 
jornalista Humberto Mesquita  ele foi direto “Não existe 
luta contra a corrupção na PF. Existe uma guerra contra o 
PT”. Ali estava alguém que mais do que ninguém de fora, 
conhece a instituição por dentro, dando um depoimento 
que deveria abalar a República, caso houvesse espaço para 
indignação justa e calcada em princípios republicanos.

Percebe- se que ele, ao contrário dos depoimentos 
bombásticos se pauta por comedimento e senso de repu-
blicanismo evitando acusar de antemão colegas na ânsia 
de defender seus argumentos. Um detalhe aparentemente 
desimportante. Só aparentemente porque se se cotejar 
com o estilo da grande mídia, especialmente, quando está 
na mira o PT e Lula onde estabelece-se um vale tudo que 
joga fora todos os preceitos republicanos.

Para ilustrar sua indignação com o atual estado de 
coisas, ele relembra que quando da busca de um depoi-
mento do ex-presidente FHC, no qual ele se fez presente 
quando ainda na ativa,  houve toda uma deferência ao 
mesmo que se permitiu a dar o referido depoimento em 
seu apartamento e como bem diz Fernando Brito, tudo foi 
feito “com absoluta discrição e sem qualquer tipo de cons-
trangimento, como deve ser a colaboração com a apuração 
de crimes” contrastando em tudo com a ação da mesma  
PF na visita ao filho do presidente Lula que se caracterizou 
pela espetaculosidade e  truculência quando este retorna-
va de uma festa de noite.

Na esteira do depoimento ele faz muitas interessan-
tes análises e revelações e, inclusive, críticas ao governo 
Dilma ressalvando, porém,  que muitas das ações apa-
rentemente incoerentes do governo se devem a ações de 
sabotagem dos empresários e industriais.

Cabe registrar o exemplo que ele diz costumar dar 
para o agravamento da crise que se relaciona ao uso de 
seguro-desemprego através de conluio entre empresários, 
industriais e trabalhadores que prejudicam a arrecadação 
do governo e ao fim e ao cabo o que era para ser um me-
canismo de justiça social se transforma em fonte de lucro 
para o empresário ou industrial que na maior “cara de 
pau” coloca o culpa do governo pela queda de arrecadação.

Saber que a PF está agindo não como agente do Esta-
do e sim como uma polícia política não contra a corrupção 
e sim usando suas prerrogativas para atingir o próprio 
governo é estarrecedor até para quem é um leitor media-
namente informado como eu. E, pior, “tudo continua como 
dantes no quartel de Abrantes” revelando que o poder real 
não está no governo porque se estivesse à cabeça do chefe 
da Polícia Federal deveria rolar como rolou a do então 
diretor-chefe da Polícia Federal na época do Satiagraha, 
Paulo Lacerda, que por muito menos, dado que até hoje 
nunca ficou bem explicado a história do vazamento, foi 
demitido e enviado para um “freezer” na Europa.

Corrijam-me se estou errado. Tenho a impressão de 
que existe um paradoxo na nossa República onde parece 
que o poder real não está no poder formal: Ontem, um 
ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 
acusou o diretor-chefe da Polícia Federal de vazamento, 
o que foi suficiente para o arquivamento de um processo 
envolvendo personagens chaves do mundo econômico e 
financeiro. Hoje, o mundo percebe o vazamento seletivo de 
trechos de delação premiada de empresários, tecnocratas 
e doleiros reincidentes como Alberto Youssef, que como 
muito bem lembrou o cineasta Jorge Furtado, em delação 
anterior (Caso Banestado) não entregou todo o mundo, 
melhor, não entregou o principal personagem daquela 
maracutaia, o falecido José Janene.

Quem é capaz de afirmar que  na Operação Lava Jato, 
ele, Alberto Youssef -ou qualquer um dos demais - não está 
usando o mesmo expediente de revelar o que lhe interes-
sa apenas? Agrego a esta pergunta outras de não menor 
importância: Que República é esta onde um ministro do 
Supremo Tribunal Federal parece ter mais poder sobre o 
Executivo do que o presidente ou a presidenta? Onde fica 
a tese da separação dos poderes pregada por Montesquieu 
na sua obra “O Espírito das Leis”? Será que a realpolitik, 
aqui uso este termo no seu sentido maquiavélico,  do 
mundo em que vivemos onde grandes corporações indus-
triais e financeiras e até pessoas físicas têm mais poder e 
dinheiro que países transformou os conceitos basilares da 
democracia representativa e do republicanismo em peças 
de ficção?

(Reproduzido do Observatório da Imprensa)

Deputado do PSDB diz que é ‘vítima’ 
no escândalo sobre a merenda em SP
Fernando Capez alega que 
não conhece nenhum dos 
envolvidos no escândalo

Juliana Diógenes
Da Agência Estado

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp), Fernando Capez 
(PSDB), um dos alvos das 
investigações da Operação 
Alba Branca, que revelou 
um esquema de superfatu-
ramento e pagamento de 
propinas em contratos para 
fornecimento de merendas 
escolares no Estado, voltou 
a dizer que é “vítima”, que 
não conhece nenhum dos en-
volvidos no escândalo e que 
está “colaborando para a ver-
dade aparecer o mais rápido 
possível”.

Capez disse ainda que 
conversou nessa quinta-feira, 
11, com Alckmin e que o go-
vernador relatou estar “abis-
mado” com as revelações da 
investigação que se aproxima 
de quadros do PSDB e de ex-
-integrantes do governo es-
tadual. Na quinta, o governa-
dor afirmou à imprensa que 
“quem for culpado vai ser 
punido, independentemente 
de partido político”, em refe-

Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo é alvo de investigação da Operação Alba Branca

rência à operação
A Operação Alba Bran-

ca foi deflagrada em janeiro, 
com mandados de busca e 
apreensão em 16 prefeituras 
paulistas. Investigados apon-
taram Capez, e Luiz Roberto 
dos Santos, o “Moita”, que era 
braço direito do secretário-
-chefe da Casa Civil, Edson 
Aparecido, como beneficiá-
rios de propina.

Santos foi flagrado por 
grampos da Polícia Civil ope-
rando com a quadrilha da 
merenda de sua sala no Pa-
lácio dos Bandeirantes. Ele 
orientava um lobista a rene-
gociar valores de contratos 
da cooperativa Coaf, com 
sede na cidade de Bebedou-
ro, no interior.

Segundo as investiga-
ções, a Coaf participava das 

chamadas públicas junto com 
outras cooperativas monta-
das pelos próprios integran-
tes do grupo e combinavam 
os preços dos produtos, sem-
pre superfaturados.

A operação Alba Bran-
ca também investiga o ex-
-chefe de gabinete da Se-
cretaria da Educação de 
Alckmin Fernando Padula, 
quadro do PSDB.

FOTO: Divulgação/Alesp

Igor Gadelha
Da Agência Estado

A bancada do PSDB na Câmara 
reviu sua estratégia de atuação para 
este ano na Casa. Com discurso de 
que a crise econômica é grave e, por 
isso, não pode se transformar em 
luta política, deputados tucanos de-
cidiram afastar a linha do “quanto 
pior, melhor” e apoiar o governo 
em algumas das chamadas reformas 
estruturantes na economia, como a 
da Previdência Social

A adesão, no entanto, está con-
dicionada ao apoio a essas reformas 
de partidos da base aliada, princi-
palmente do PT, e não se estende a 
medidas de aumento da carga tribu-

tária, como a recriação da CPMF. 
“Estamos dispostos a ajudar o 

governo nas propostas para recu-
perar a economia, que foi destruída 
pelo próprio PT, pelo ex-presidente 
Lula e pela presidente Dilma, desde 
que sejam medidas concretas”, afir-
mou Antônio Imbassahy (BA), novo 
líder do PSDB na Câmara. “Só não 
venham com novos impostos e com 
o jogo de cena do PT de não apoiar 
as propostas”, emendou o parla-
mentar baiano. 

A nova rota está justamente 
relacionada ao perfil do novo líder 
do partido, considerado mais “mo-
derado” do que o do anterior, Car-
los Sampaio (SP). O paulista centrou 
sua atuação em 2015 na defesa do 

impeachment da presidente Dilma 
Rousseff e, nesse sentido, na aproxi-
mação com o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), a despeito das acusações 
contra o peemedebista de envolvi-
mento no esquema de corrupção na 
Petrobras. 

O novo líder da minoria na Câ-
mara, deputado Miguel Haddad 
(PSDB-SP), reforça o discurso de Im-
bassahy. Segundo Haddad, ajudar 
o governo em propostas ligadas à 
retomada da economia será uma de 
suas prioridades como líder da opo-
sição. “Algumas reformas são im-
portantes e vamos ter que discutir e 
aprovar, desde que sejam concretas 
e que o PT também apoie.”

Tucanos reveem tática do ‘quanto pior, 
melhor’ para apoiar ajuste do governo

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Segundo Imbassahy, a banca-
da na Câmara decidiu não fazer 
oposição às reformas estruturan-
tes, após uma percepção entre 
eles de que a crise econômica se 
agravou e que o partido não pode 
se omitir em relação a isso. “A tra-
gédia da economia, com o desem-
prego, não pode se transformar 
em luta política”, afirmou.

O líder do PSDB ressalta que o 
objetivo da bancada é deixar claro 
que quer contribuir para a recupe-
ração da economia brasileira. Se-
gundo Imbassahy, o partido usará 
a estratégia como uma “vacina” 
contra críticas do Governo Fede-
ral de que a oposição é uma das 
culpadas pela crise econômica, por 
apostar no “quanto pior, melhor” 
ao votar contra propostas que vi-
sam a retomada do crescimento. 

Imbassahy reconhece que o 
PSDB errou no ano passado ao 

votar contra algumas medidas do 
ajuste fiscal, como no caso fator 
previdenciário - regra criada no 
governo do ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso para evitar 
aposentadorias precoces. “Vota-
mos sabendo que não era o me-
lhor”, justificou o líder, um dos 51 
tucanos a votar pela derrubada do 
veto da presidente Dilma ao fim 
do fator.

Segundo outro deputado tu-
cano que falou sob a condição de 
anonimato, integrantes da banca-
da alegavam que, por a respon-
sabilidade de governar não ser 
do partido, eles tinham uma po-
sição mais confortável para votar 
no que governistas chamam de 
“quanto pior, melhor”. “Alguns 
até ponderavam que poderíamos 
estar exagerando, mas acabava 
que todos iam nessa linha para 
mostrar unidade da bancada.”

Impeachment
De acordo com o deputa-

do Bruno Araújo (PSDB-PE), a 
decisão da bancada de apoiar 
o governo começou a ser discu-
tida há cerca de três meses. Ele 
lembra que um sinal claro dessa 
mudança foi dado quando ele 
procurou o líder do governo na 
Câmara, José Guimarães (PT-CE), 
para propor um acordo em tor-
no da votação da PEC que pror-
roga a DRU. 

“Esse apoio às reformas 
vem de um sentimento da ban-
cada diante da gravidade do 
momento”, comentou o depu-
tado. Assim como os outros par-
lamentares tucanos, Araújo faz 
questão de destacar que a de-
cisão da bancada de apoiar es-
sas reformas não significa que o 
partido abandonará a ideia do 
impeachment.

Trégua vem contra ‘tragédia’ na economia
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Governo limita gastos para órgãos
em R$ 146,6 bilhões até março
Decreto com programação 
orçamentária foi publicado 
no Díário Oficial da União

Beatriz Bulla
Da Agência Estado

O governo publicou nessa 
sexta-feira, 12, edição extra do 
Diário Oficial da União com o 
decreto de Programação Or-
çamentária e Financeira do 
Poder Executivo, autorizando 
a movimentação e empenho 
de R$ 146,6 bilhões até março. 
A limitação é uma espécie de 
“tampão” até o governo anun-
ciar o contingenciamento defi-
nitivo para o ano, o que pode 
ocorrer apenas em março, jun-
to com o revisão bimestral de 
receitas e despesas. 

O decreto mantém a 
expectativa de superávit pri-
mário de R$ 24 bilhões para 
o ano. De janeiro a abril, a ex-
pectativa é de que o governo 
faça um superávit primário 
de R$ 8,8 bilhões. No acumu-
lado até agosto, a estimativa 
é de que o primário fique em 
R$ 12,883 bilhões. 

De acordo com o decreto, 
a estimativa de receitas é de 
R$ 1,089 trilhão, sendo que, 
desse total, R$ 889,549 mi-

lhões são administrados pela 
Receita Federal. Para a Previ-
dência Social, a estimativa é 
de um déficit de R$ 129,785 
bilhões. O governo publicou 
ainda um cronograma men-
sal de pagamento de restos 
a pagar até dezembro e um 
cronograma de desembolsos 
para o Poder Executivo. 

A limitação de empenho 
anunciada no início da noite 
dessa sexta não atinge despe-
sas obrigatórias como gasto 
com pessoal. Com dificuldades 
para cortar despesas, o gover-
no decidiu nessa quinta-feira, 
11, adiar o anúncio do conge-
lamento de gastos deste ano. A 
ideia agora é, antes disso, pre-
parar até março uma reforma 
fiscal ampla e também anun-
ciar no início do mês a reforma 
da Previdência. 

O governo espera ainda 
aprovar até lá o Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC) 
da Desvinculação de Recei-
tas da União (DRU) e a CPMF, 
o que daria um reforço nas 
receitas do governo. O adia-
mento foi visto com ressalva 
por analistas, que entenderam 
como um sinal de que a meta 
fiscal do ano, de 0,5% do PIB, 
não será cumprida. 

Beatriz Bulla 
Da Agência Estado

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, encaminhou 
manifestação ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) na qual defende 
a validade das delações premiadas 
firmadas até hoje no âmbito da 
Operação Lava Jato e diz que as 
investigações mostram que as coa-
lizões passaram a ser definidas por 
dinheiro, no lugar de afinidade po-
lítica. 

 “Os fatos e delitos já apura-
dos demonstram que a sociedade 
brasileira tem diante de si uma 
grave afronta à ordem constitu-
cional e republicana. Pelo até aqui 
apurado, o uso de apoio político 
deixou de ser empenhado em ra-
zão de propostas ou programas 
de partido. As coalizões deixaram 
de ocorrer em razão de afinidades 
políticas e passaram a ser decididas 
em razão do pagamento de somas 
desviadas da sociedade, utilizando-
-se, para tanto, de pessoa jurídica 
que, até o início da operação po-

licial, gozava de sólida reputação 
no mercado financeiro mundial”, 
escreveu o procurador-geral, em 
uma referência ao esquema de 
pagamento de propina a agentes 
políticos oriundos de contratos fe-
chados pela Petrobras.

A manifestação de Janot cons-
ta em parecer no qual a Procurado-
ria-Geral da República (PGR) pede 
a rejeição de um agravo protoco-
lado no início do mês pela defesa 
do ex-ministro Antônio Palocci. Os 
advogados do ex-ministro entraram 
com o recurso no STF após o ministro 
relator da Lava Jato, Teori Zavascki, 
negar pedido de revogação de bene-
fícios concedidos a dois delatores da 
operação obtidos por meio do acor-
do de delação premiada. A defesa 
de Palocci tenta anular os benefícios 
obtidos pelo doleiro Alberto Youssef 
e pelo lobista Fernando Soares, co-
nhecido como Fernando Baiano. 

Os dois, além do ex-diretor da 
Petrobras Paulo Roberto Costa, cita-
ram o nome de Palocci, que supos-
tamente teria exigido pagamento 
de propina do esquema montado 

na Petrobras para a campanha elei-
toral da presidente Dilma Rousseff 
em 2010. Os advogados dizem que 
há contradições entre os depoimen-
tos, além de retificações de fala e 
negativas da história por parte de 
outros depoentes.

 Ao negar o pedido para anular 
os benefícios de Palocci, o ministro 
Teori Zavascki sustentou que o acor-
do de delação não pode ser impug-
nado por terceiros. Após agravo dos 
advogados contra a decisão, Janot 
encaminhou parecer com defe-
sa das delações. No documento, o 
procurador-geral da República ar-
gumenta que o Estado precisa usar 
os meios mais eficientes para com-
bater a criminalidade, com soluções 
modernas contra o crime organiza-
do, “em especial aquele que assal-
ta os cofres públicos, pois as conse-
quências refletem-se na falência de 
diversos serviços públicos e de bene-
fícios destinados à população”. 

 Janot classifica como crimes 
“sem precedentes na história do 
País” os desvelados pela Operação 
Lava Jato. 

Janot defende validade de delações 
em parecer encaminhado ao STF

OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Estado

Agentes, delegados, es-
crivães, peritos e papilos-
copistas da Polícia Federal 
entregaram, na quinta-feira 
(11), ao diretor-geral da cor-
poração, Leandro Daiello, 
uma extensa pauta de reivin-
dicações em busca do “forta-
lecimento, autonomia e valo-
rização da PF”.

 O documento é histórico, 
porque foi redigido conjunta-
mente pelas principais enti-
dades de classe dos policiais 
federais. Nos anos recentes, 
as relações entre algumas as-
sociações e sindicatos foram 
marcadas por discordâncias 
e tensões.

 A pauta de reivindica-
ções, dividida em três capítu-
los, foi aprovada no dia 29 de 
janeiro, na sede da Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, em Brasília. 
Daiello informou que encami-
nhará as propostas ao Minis-
tério da Justiça, ao qual a Polí-
cia Federal está atrelada.

Há algumas das reivindi-
cações listadas no documen-
to.  Os federais querem uma 
nova estrutura organizacio-
nal para a instituição. No ca-
pítulo “Em relação à autono-
mia da Polícia Federal”, eles 
pedem: vedação ao contin-
genciamento dos recursos or-
çamentários destinados à PF 
pelos próximos cinco anos; 
aumento real (descontada a 
inflação) dos recursos para 
investimento da PF em 10% 
ao ano, pelo prazo mínimo de 
cinco anos.

 Sugerem a criação de 
Delegacias de Combate à Cor-
rupção em todas as unidades 
da PF. Pedem a criação do 
Fundo Nacional de Combate à 
Corrupção e Crime Organiza-
do, destinado exclusivamente 

à estruturação e atuação da 
PF contra malfeitos na admi-
nistração pública. Também 
miram em uma antiga aspira-
ção interna que causa inquie-
tação em setores do governo: 
mandato de três anos, permi-
tida uma recondução, para 
os cargos de diretor-geral da 
Polícia Federal, diretores e di-
retor técnico-científico da PF.

Os outros itens da pau-
ta se referem “à estrutura da 
Polícia Federal para o desem-
penho de suas atividades” e 
“aos direitos dos integrantes 
dos cargos policiais da PF” - 
aqui, destaque para pedido 
de “anistia aos integrantes 
da carreira policial federal 
quanto aos atos que impli-
quem faltas ou transgressões 
de natureza administrativa 
ou cível, julgadas ou não, em 
decorrência de participação 
direta ou indireta em movi-
mentos reivindicatórios por 
melhorias de vencimentos e 
condições de trabalho, reali-
zados pela categoria nos anos 
2012, 2013 e 2014.

Autonomia
 “A elaboração deste do-

cumento demonstra que o 
fortalecimento da Polícia Fe-
deral, visando sua maior au-
tonomia, é uma preocupação 
comum a todos os policiais 
federais”, afirmou o presi-
dente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fe-
deral, Carlos Eduardo Miguel 
Sobral. “A aprovação integral 
da pauta reivindicatória le-
vará a Polícia Federal a um 
outro patamar, permitindo o 
aprimoramento dos serviços 
prestados pela instituição, 
principalmente no tocante ao 
combate à corrupção, com a 
criação das delegacias espe-
cializadas e o Fundo Nacional 
de Combate à Corrupção.”

PF cobra Fundo de 
Combate à Corrupção

REIVINDICAÇÕES

 Da Agência Estado

O ministro Raimundo 
Carreiro, vice-presidente 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), deixou na 
quinta-feira (11) a relato-
ria do processo que tem 
como objetivo firmar um 
acordo de leniência entre o 
governo e a UTC, uma das 
empreiteiras investigadas 
pela Operação Lava Jato.

 Carreiro é investiga-
do pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) por suspeita 
de ter recebido propina do 
dono da construtora, Ricar-
do Pessoa. O ministro nega 

a acusação, mas decidiu se 
declarar impedido após a 
informação de que ele era o 
relator vir a público, já que 
o processo corre sob sigilo. 
A notícia foi publicada pelo 
jornal O Globo.

Em delação premiada, 
Pessoa afirmou que pagava 
R$ 50 mil por mês ao advo-
gado Tiago Cedraz, filho do 
presidente do TCU, Aroldo 
Cedraz, para ter acesso a 
informações privilegiadas 
do órgão. Na época, Carrei-
ro era o relator de uma das 
obras que mais interessa-
va ao empresário: a usina 
nuclear Angra 3. Em seu 

depoimento, o empreiteiro 
disse ainda que deu R$ 1 
milhão para Tiago Cedraz 
e disse acreditar que essa 
quantia seria repassada 
para Carreiro.

 Com a saída de Carrei-
ro, o TCU vai ter de sortear 
outro relator para o pro-
cesso, o que deve aconte-
cer já na próxima semana. 
Assim como outras em-
preiteiras investigadas no 
esquema de corrupção da 
Petrobras, a UTC fez uma 
proposta de acordo de le-
niência ao governo para 
poder continuar tocando 
obras federais. 

Vice-presidente do TCU deixa 
a relatoria de acordo da UTC

LENIÊNCIA Suíça diz que 
provas sobre 
a Odebrecht  
são válidas

O Departamento de Jus-
tiça da Suíça confirmou ao 
governo brasileiro que as pro-
vas obtidas pela investigação 
da Operação Lava Jato sobre a 
Odebrecht são válidas.

Em ofício enviado ao Mi-
nistério da Justiça, no início 
deste mês, as autoridades 
suíças afirmam que a Justiça 
daquele país não impediu o 
uso de dados bancários sobre 
supostos valores indevidos 
que eram pagos em contas 
operadas por ex-diretores 
da Petrobras. De acordo com 
as investigações, os valores 
eram repassados por meio de 
empresas offshore controla-
das pela empreiteira.

O procurador-geral Rodrigo Janot pede ao STF a rejeição de um agravo protocolado pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci

FOTO: José Cruz/Agência Estado
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A reunião entre os dois 
líderes religiosos ocorreu
no Aeroporto de Havana

Papa tem encontro histórico 
com patriarca da Igreja Russa

Mundo

O papa Francisco se reu-
niu ontem com o  patriarca 
da Igreja Russa Ortodoxa, 
Kirill, no Aeroporto Inter-
nacional José Martí, em Ha-
vana, Cuba. O papa chegou 
a Havana às 17h (horário 
de Brasília), onde perna-
menceu por algumas horas. 
O pontíficie foi recebido na 
pista do aeroporto pelo pre-
sidente de Cuba. Também o 
receberam o cardeal Jaime 
Ortega, principal autorida-
de na hierarquia católica da 
ilha, e o arcebispo de Santia-
go de Cuba e presidente da 
Conferência de Bispos, Dio-
nisio García.

Na reunião entre Fran-
cisco e Kirill, realizada a por-
tas fechadas, especulam que 
foram abordados assuntos 
como a defesa do cristianis-
mo, perseguido no Oriente 
Médio e na África frente ao 
avanço do jihadismo.

Planejado há anos, o 
encontro é um importante 
passo para a reaproxima-
ção após uma cisão de mil 
anos que dividiu o cristia-
nismo. Segundo a agência 
AP, o papa Francisco já havia 
afirmado que se encontraria 
com o patriarca Kirill “onde 
ele quisesse”. A reunião em 
Cuba foi anunciada na se-
mana passada pelas duas 
Igrejas.

 As Igrejas Católica 
Apostólica Romana e Cató-
lica Apostólica Ortodoxa se 
separaram durante o Gran-
de Cisma do Oriente, em 
1054, quando os líderes das 
Igrejas em Roma e Constan-
tinopla excomungaram-se 
mutuamente. Desde então, 
elas divergem em uma série 

de assuntos, incluindo a su-
premacia do papa.

Em um comunicado 
conjunto, as Igrejas afir-
maram que o encontro “irá 
marcar um importante es-
tágio nas relações entre as 
duas Igrejas”.

Cerca de dois terços dos 
cristãos ortodoxos do mun-
do, aproximadamente 200 
milhões de pessoas, perten-
cem à Igreja Ortodoxa Rus-
sa. A Igreja Católica afirma 
ter 1,2 bilhão de fiéis.

Cuba
 Chad Pecknold, teólogo 

da Unviersidade Católica da 
América e autor de “Cristia-
nismo e Política: um breve 
guia histórico”, acredita que 
a escolha de Cuba seja signi-
ficativa especialmente para 
Kirill, considerando os laços 
do país com o comunismo 
e a extinta União Soviética. 
O líder da Igreja Ortodoxa 
Russa estará em Cuba para 
sua primeira visita oficial à 
América Latina.

México
Após o encontro, o 

papa Francisco seguiu para 
uma visita ao México, onde 
fica até o dia 18 de feverei-
ro. Além de um encontro 
com o presidente mexica-
no, Enrique Peña Nieto, ele 
irá realizar missas para in-
dígenas, um encontro com 
famílias, visita a uma prisão 
e homilias.

Um dos destaques da 
viagem deve ser sua missa 
de encerramento, na tar-
de de 17 de fevereiro, em 
Ciudad Juárez. Na ocasião, 
ele deve expressar sua so-
lidariedade aos migrantes 
que tentam cruzar a fron-
teira com os Estados Uni-
dos. A expectativa é de que 
200 mil mexicanos e 50 mil 
texanos se reúnam para a 
bênção do papa.

Da G1 Globo

O papa Francisco e Kirill, patriarca russo, se cumprimentam durante encontro no Aerorporto José Marti, em Havana, Cuba

EUA aprovam sanções contra Coreia do Norte
Washington (AE) - O 

Congresso dos EUA enviou 
ao presidente Barack Oba-
ma nesta sexta-feira um pro-
jeto que visa punir a Coreia 
do Norte por ter avançado 
com seu programa de armas 
nucleares.

Republicanos e demo-
cratas concordaram esma-
gadoramente em aplicar 
sanções mais severas contra 
Pyongyang. A votação, que 

teve 408 votos a favor e 2 
contra, aconteceu depois 
que a Coreia do Norte lan-
çou um foguete carregando 
um satélite e realizou seu 
quarto teste nuclear.

A legislação foi apro-
vada pelo Senado no início 
desta semana. A Casa Bran-
ca concordou sobre a ne-
cessidade de sanções mais 
duras. Entre os pontos da 
legislação, está o congela-
mento de ativos e a proibi-
ção de viagem a qualquer 

pessoa que esteja envolvida 
em transações financeiras 
que apoiem indústrias nor-
te-coreanas, como a nuclear 
ou de armamento, ou que 
tenha de alguma forma im-
pacto nas violações de direi-
tos humanos ou em ataques 
cibernéticos.

O projeto de lei estabe-
lece sanções obrigatórias à 
Coreia do Norte, o que signi-
fica que em vez de dar poder 
discricionário ao presidente 
Barack Obama para impor 

as restrições, elas seriam di-
retamente adotadas.

Além disso, o proje-
to também prevê tirar o 
dinheiro que Pyongyang 
necessita para o desenvol-
vimento de miniarmas nu-
cleares e autorizar US$ 50 
milhões em investimentos 
para transmitir programas 
de rádio dentro da Coreia 
Norte, compra de equipa-
mentos de comunicação e 
apoio humanitário para os 
programas de assistência.

PRoGRAMA nuCLEAR

Europa quer implementar cessar-fogo
A porta-voz para os 

Negócios Estrangeiros da 
Comissão Europeia, Maja 
Kocijancic, espera que o 
compromisso de cessar-
fogo na Síria seja imple-
mentado e lembrou que o 
assunto estará na agenda 
da reunião de ministros de 
segunda-feira (15).

“O que esperamos é que 
o compromisso seja imple-
mentado”, disse ontem, em 
coletiva de imprensa diária 

da comissão, adiantando que 
as decisões tomadas em Mu-
nique, na Alemanha, estão 
“em linha com a posição da 
União Europeia (UE)”.

Os principais atores do 
conflito sírio chegaram a 
um acordo, ontem à noite, 
para cessar as hostilidades 
na Síria, em prazo de uma 
semana, e um acesso inten-
sificado dos civis à ajuda 
humanitária.

“Acordamos cessar as 
hostilidades em todo o país 
no prazo de uma semana”, 

disse o secretário de Esta-
do norte-americano, John 
Kerry, em Munique. O aces-
so à ajuda humanitária vai 
ser ampliado a uma série 
de cidades.

Os ministros dos negó-
cios estrangeiros de países 
envolvidos no conflito da Sí-
ria se reuniram na tentativa 
de impulsionar o processo 
de paz no país que, até agora, 
tem falhado no objetivo de 
suspender a guerra que dura 
há cinco anos e que já matou 
mais de 260 mil pessoas e 

obrigou milhões a deixarem 
as suas casas.

Na segunda-feira, o con-
selho de Negócios Estrangei-
ros da União Europeia (UE), 
vai debater, além da Síria, a 
diplomacia do clima, a Mol-
dova e a Bielorrússia.

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Líbano, Ge-
bran Bassil, será o convidado 
do almoço de trabalho, du-
rante o qual será debatida a 
situação regional e as várias 
componentes do apoio da UE 
ao país.

GuERRA nA SÍRIA

Vacina anti-zika só em 18 meses, diz OMS
Genebra(AE) - A Orga-

nização Mundial de Saúde 
(OMS) disse ontem  que 
uma vacina para o vírus 
zika não estará disponível 
para ensaios clínicos antes 
dos próximos 18 meses.

“Apesar do cenário en-
corajador, as vacinas vão 
demorar pelo menos 18 
meses para poderem estar 

prontas para um ensaio 
[clínico] em larga escala”, 
disse Marie Paule Kieny, vi-
ce-diretora da OMS encar-
regada do departamento de 
Sistemas de Saúde e Inova-
ção. Ela afirmou que a res-
posta da Organização das 
Nações Unidas (ONU) está 
“avançando rapidamente” e 
que 15 empresas ou grupos 
foram identificados como 
possíveis participantes na 

busca pelas vacinas.
Ela disse a repórte-

res em Genebra que a OMS 
acredita também que a liga-
ção entre o vírus transmi-
tido pelo mosquito Aedes 
aegypti e a microcefalia é 
“cada vez mais provável”, 
mas que tal comprovação 
não é esperada “em algu-
mas semanas ou meses”. 
Isso seria uma previsão me-
lhor do que a divulgada an-

teriormente, de pelo menos 
seis meses.

Kieny disse que dife-
rentes tipos de possíveis 
vacinas - com o vírus vivo 
ou morto ou com o uso de 
vacinas de DNA - podem 
conduzir a diferenças no 
tempo de desenvolvimen-
to, mas os desenvolvedores 
“estão todos partindo de 
um nível muito básico, por 
enquanto”.

SAÚdE PÚBLICA

Atenas (AE) - Confrontos 
entre a polícia e manifestan-
tes eclodiram ontem  fora do 
Ministério da Agricultura da 
Grécia, no centro de Atenas, 
durante um protesto de agri-
cultores contra o aumento 
de impostos e reformas no 
setor de pensões exigidas pe-
los credores internacionais 
do país. A polícia usou gás 
lacrimogêneo para dispersar 
manifestantes que atiraram 
pedras contra o Ministério.

Uma grande manifesta-
ção é esperada no final do dia. 
Os agricultores serão acompa-
nhados por advogados, enge-
nheiros e funcionários públi-
co, além do sindicato filiado ao 
Partido Comunista, no sábado.

Os protestos represen-
tam um grande obstáculo ao 
primeiro-ministro, Alexis Tsi-
pras, na sua tentativa de apro-
var reformas. Cerca de 800 
agricultores que chegaram 
pela balsa da ilha de Creta se 
reuniram em frente ao prédio 
do Ministério da Agricultura. 
Ocorreram tumultos quando a 
tropa de choque que guardava 
a entrada do prédio impediu 
os agricultores de entrar para 
uma ocupação simbólica do 

ministério. Os manifestantes 
atiraram pedras, quebrando 
janelas do edifício, e queima-
ram sacos com lixo.

Ao mesmo tempo, al-
guns agricultores se agrupa-
vam nas principais rodovias 
do país, preparando-se para 
ir a Atenas, com muitos pro-
metendo levar seus tratores 
para o centro da capital, ape-
sar da proibição.

Há mais de três sema-
nas, as associações de agri-
cultores têm prometido blo-
quear as estradas, usando 
milhares de tratores.

Logo depois que os pro-
testos começaram, Tsipras 
pediu aos agricultores para 
conversar, mas até o momen-
to eles têm recusado a enviar 
um representante. No entan-
to, algumas associações de 
agricultores têm indicado 
que estão dispostas a enviar 
uma delegação em algum 
momento na próxima sema-
na, depois de seus comícios.

Na semana passada, 
uma greve de 24 horas foi 
realizada por trabalhadores 
dos setores públicos e pri-
vados e um dos maiores co-
mícios observados na Grécia 
nos últimos meses foi reali-
zado no centro de Atenas.

Aumento de impostos 
gera protesto na Grécia

REFoRMAS do GoVERno 

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Foto: Ismael Francisco/Cubadebate
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Botafogo-RJ joga hoje
contra o Resende pelo
Campeonato Carioca

A premiação total da Copa do Nordeste de 2016 au-
mentou em 33% em relação à última edição. Em quatro 
anos, são quase R$ 10 milhões a mais. A curiosidade é 
que das cinco campanhas possíveis (primeira fase, quar-
tas, semi, vice e campeão), justamente a cota do primei-
ro lugar sofreu uma baixa. No acordo costurado entre os 
clubes, a receita foi distribuída de forma mais equânime. 
Em 2015, por exemplo, o campeão Ceará ganhou R$ 
2,74 milhões, ou R$ 1,5 milhão a mais que o Bahia, o 
vice. Na próxima temporada, o campeão ganhará R$ 
2,3 milhões (mais a vaga na Sul-Americana, claro), com 
a diferença para o vice caindo para R$ 500 mil.
Além da redistribuição de R$ 250 mil aos classificados 
às quartas, pesou na redução do campeão a ausência 
do bônus da CBF, de R$ 1 milhão, ofertado em 2015. 
Por outro lado, chegar às quartas da Lampions League, 
numa campanha básica, superando a fase de grupos, 
representará quase R$ 1 milhão a oito times, num 
acréscimo de 52%. A simples participação significa meio 
milhão.
Nesta nova equação financeira, bancada pelo Esporte 
Interativo, detentor dos direitos de transmissão até 2022, 
ainda há outra particularidade. Na primeira fase, com 
vinte equipes, os dois maranhenses e os dois piauienses 
não ganham cota. Sob contrato, os novos integrantes 
estão num período de testes, até 2017, e a liga já 
tinha um acordo de divisão para os 16 times originais. 
Portanto, Imperatriz, Sampaio Corrêa, River e Flamengo 
só podem receber a premiação a partir das quartas. 
Finalizando o acordo, os clubes não terão despesas com 
arbitragem, viagens e hospedagens. A regra para as 
viagens é a seguinte: até 500 km, ônibus; acima de 500 
km, avião, com 26 passagens garantidas.

A Copa será disputada em quatro fases; na primeira 
os 20 clubes formarão cinco grupos de quatro 
clubes cada, de onde classificar-se-ão oito clubes, 
o primeiro colocado de cada um dos cinco grupos 
mais os três segundos colocados de melhor campa-
nha na Primeira Fase, independente de grupo. Em 
seguida os clubes enfrentar-se-ão no sistema elimi-
natório “mata-mata” até ser conhecido o campeão. 
As quatro fases estão assim compostas:
I - Primeira Fase: 20 clubes distribuídos em cinco 
grupos de quatro clubes cada;
II - Segunda Fase: oito clubes distribuídos em qua-
tro grupos de dois clubes cada;
III - Terceira Fase (Semifinal): quatro clubes distribu-
ídos em dois grupos de dois clubes cada;
IV - Quarta Fase (Final): dois clubes, em um grupo.
Parágrafo único – Em todas as fases, os clubes as 
iniciarão com zero ponto (ganhos e perdidos).

As cotas absolutas (somando as fases) para as cam-
panhas no Nordestão:
Campeão – R$ 2,385 milhões
Vice – R$ 1,885 milhão
Semifinalista – R$ 1,385 milhão
Quartas de final – R$ 935 mil
Primeira fase – R$ 505 mil*
Total: R$ 14.820,000
* Exceto para os clubes do Piauí e do Maranhão.

Cotas Premiação

Sistema de disputa

Os melhores clubes da 
região estarão competindo 
de hoje ao dia 1º de maio, na 
Copa Nordeste, na busca do 
tão sonhado título da tem-
porada. Ano passado o Ceará 
levou a melhor e conseguiu a 
façanha invicto, ao derrotar 
o Bahia, por 2 a 1 na final. O 
Nordestão terá a presença 
de 20 equipes, divididas em 
cinco grupos de quatro.  Cam-
pinense (campeão Estadu-
al/2015) e Botafogo (vice), 
são os representantes da 
Paraíba na competição. A Ra-
posa estreia hoje, às 19h30, 
contra o ABC-RN, no Estádio 
Frasqueirão, em Natal-RN, 
pelo Grupo A. Amanhã, às 
17h, será a vez do Botafogo, 
que recebe o Sport do Recife, 
no Almeidão, na capital parai-
bana, válido pelo Grupo D. O 
Rubro-Negro da Serra da Bor-
borema é o único time parai-
bano a obter o título da com-
petição, em 2013, ao ganhar 
do Asa de Arapiraca-AL, por 2 
a 1 e 2 a 0, respectivamente.

Pelo regulamento da dis-
puta os times se enfrentam 
dentro dos grupos e turno 
e returno, em seis rodadas. 
Os primeiros colocados de 
cada grupo e os três melho-
res segundos avançam para a 
etapa seguinte. Os duelos da 
segunda fase serão definidos 
por sorteio. Dentre os cinco 
classificados como líderes de 
suas chaves, os quatro melho-
res formam o Bloco I. O pior 
líder se junta aos segundos 
colocados no Bloco II. Cada 
time do Bloco I enfrenta um 
rival do Bloco II em duas par-
tidas e faz o segundo jogo em 
casa. Os vencedores passam 
para as semifinais, também 

Vitória e Sport são os 
maiores vencedores da 
competição regional

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Com uma excelente campa-
nha no Campeonato paraibano, 
onde é líder invicto da competi-
ção, o Campinense inicia hoje a 
sua caminhada em busca do se-
gundo título da Copa Nordeste. 
O adversário da estreia é o ABC, 
em partida que será disputada 
às 18h30, no Estádio Frasquei-
rão, em Natal. A partida será 
válida pelo Grupo A, e terá a 
arbitragem de um trio cearen-
se, formado pelo árbitro Leo Si-

mão Holanda, auxiliado por Ar-
mando Lopes de Sousa e Renan 
Aguiar da Costa. 

Para evitar um desgaste 
maior, o Campinense já está em 
solo natalense, desde a última 
quinta-feira. Ontem, o treino 
coletivo que definiu o time titu-
lar foi realizado na capital po-
tiguar. O técnico Francisco Diá 
não deverá fazer grandes alte-
rações no time que vem fazen-
do uma grande campanha no 
Paraibano. A única preocupação 
é Danilo, que saiu do clássico 
com o Botafogo, contundido. O 

treinador preferiu fazer misté-
rio e não divulgou a escalação 
da equipe para este jogo.

No ABC, a situação é total-
mente inversa. Mesmo jogando 
em casa, o clube não é consi-
derado favorito, já que, desde 
o ano passado, atravessa uma 
séria crise técnica. Depois de 
ser rebaixado para a Série C do 
Campeonato Brasileiro, o Alvi-
negro iniciou muito mal a tem-
porada 2016. No Potiguar, o 
ABC é apenas o sexto colocado, 
e sem chances de conquistar a 
primeira fase. 

Campinense estreia contra o ABC no Frasqueirão

Em 2013, o 
Campinense faturou 
o título no Amigão
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GRuPo E

GRuPo D

GRuPo A

GRuPo B

GRuPo C

Hoje
17h 
Fortaleza x River
Coruripe x América
19h30
Imperatriz x Salgueiro
ABC x Campinense
22h
Estanciano x CRB
Amanhã
17h
Santa Cruz x Bahia
Vitória da Conquista x Ceará
Botafogo x Sport
1930
Flamengo x Sampaio
Juazeirense x Confiança
Horários de Brasília

1a Rodada

EDIÇÃO 2016

Com 20 clubes, disputa 
promete novas emoções

em dois jogos. Os ganhadores 
decidem o título, em partidas 
de ida e volta.

Nos mata-matas, os cri-
térios de desempate são sal-
do de gols e gols marcados 
como visitante. Se persistir 
a igualdade, haverá cobran-
ça de pênaltis. O Nordestão 
começou em 1968, com o 

Sport do Recife-PE conse-
guindo o primeiro título re-
gional. Os clubes que mais 
conquistaram títulos foram 
o Vitória-BA (97, 99, 2003 
e 2010) e o Leão da Ilha do 
Retiro (94, 2000 e 2014) e 
Bahia (2001 e 2002).

As maiores goleadas fo-
ram: Bahia 10 x 2 Confiança-

SE (2002); Náutico-PE 8 x 2 
Botafogo-PB (2002); Sergipe 
7 x 0 Ceará (2001). Os maio-
res artilheiros do Nordestão 
foram Magno Alves (ex-Ce-
ará), com 18 gols marcados 
(2014),  seguido de Cristia-
no Alagoano (ex-Confiança-
SE), com 10 (2010). O maior 
público da Copa do Nordes-

te ocorreu na final, entre 
Ceará (campeão) e Bahia 
(vice), no Castelão, quando 
63.400 torcedores pagaram 
ingressos para prestigiar o 
título do Vozão, em 2015. 
A decisão superou o clássi-
co do Rio de Janeiro, entre 
Flamengo 2 x 1 Vasco, com 
51.085 torcedores.



Norte-americano garante estar 
pronto para bater Bolt no Rio

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de fevereiro de 2016

Justin Gatlin se mostra
motivado para vencer
os 200m no atletismo

No Mundial, no ano pas-
sado, apenas um centésimo 
separou Justin Gatlin de 
uma vitória histórica. Ago-
ra, às vésperas dos Jogos 
Olímpicos do Rio, o ame-
ricano se diz pronto para 
ir além. Rival que chegou 
mais perto de bater Usain 
Bolt em uma prova de peso, 
Gatlin garante que vai ven-
cer o jamaicano na disputa 
pelo ouro olímpico. Em uma 
entrevista bem-humorada 
ao site “TMZ”, o atleta fez a 
promessa.

“Eu vou vencer. Nós va-
mos sair em um tour e eu 
vou usar a medalha como 
uma corrente de ouro” dis-
se, antes de ouvir dos entre-
vistadores para não pegar 
zika.

Gatlin está confiante. 
Depois do bom desempe-
nho nos 100m e 200m no 
Mundial de Pequim, o ame-
ricano afirma estar traba-
lhando duro para ir além.

“É o meu dever ser o 
maior rival possível para 
fazer uma das maiores cor-
ridas da história das Olim-
píadas. Eu estou trabalhan-
do muito. No ano passado, 
no Mundial, ele me venceu 
por um centésimo. Eu sou 
o rival mais forte que ele já 
teve. E estou trabalhando 
para ser melhor do que isso.

“Eu não falei com Usain 
sobre sua decisão de correr 
no Brasil ou não. Mas, hei, 
se ele correr em qualquer 
lugar do mundo, eu vou es-
tar lá para esse duelo” afir-
mou.

Quênia ameaçado
Athletics Kenya, entida-

de que regulamenta o atle-
tismo no Quênia, perdeu 
o prazo dado pela Agência 
Mundial Antidoping (Wada, 
em inglês) para apresentar 
provas de que tem tomado 
medidas para combater o 
uso de substâncias proibi-
das. A informação foi divul-
gada ontem pela BBC em 
um comunicado.

O cobrança vem à tona 
no fim do ano, após a acusa-
ção de envolvimento de au-
toridades quenianas em um 
esquema de acobertamento 
de exames antidoping. Na 
época, três dirigentes da 
Athletics Kenya foram acu-
sados também de desviar 
fundos da entidade.

A Wada dará um novo 
prazo para que os quenia-
nos se enquadrem em medi-
das de controle de doping. 
Caso contrário, os atletas 
do País poderão ser banidos 
de competições – incluindo 
os Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro.

Em comunicado ofi-
cial, a Wada afrimou que 
o Quênia registrou “algum 
progresso” no controle de 
doping, mas que ainda “há 
muito trabalho” a ser feito.

Com sete medalhas de 
ouro, o Quênia liderou o qua-
dro de medalhas do Mundial 
de atletismo de 2015, dispu-
tado em Pequim. Entretan-
to, desde 2011, mais de 40 
atletas do País foram pegos 
em exames antidoping – em 
janeiro de 2016, 18 estavam 
suspensos. 
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O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes (PMDB), con-
denou ontem a repercussão em 
torno do zika vírus na cidade 
que vai receber os Jogos Olím-
picos deste ano. Segundo ele, 
uma carga de desconhecimento 
tem contribuído para insuflar 
percepções sobre a infecção.

“Existe certo exagero sobre 
o zika na Rio-2016”, ponderou 
Paes. O prefeito citou o exem-
plo da goleira norte-americana 
Hope Solo, que ameaçou não 
viajar ao Brasil por temer o zika 
vírus: “É apenas uma atleta, e 
uma atleta que fala isso por 
desconhecimento”.

Como as autoridades locais 
têm feito desde que o zika vírus 
foi alçado à condição de agenda, 
Paes disse que não existe uma 
ameaça aos Jogos Olímpicos e 
que as infecções causadas pelo 
Aedes aegypti, mesmo mosqui-
to transmissor da dengue, são 
assuntos públicos.

Paes também repetiu o dis-

curso contemporizador por cau-
sa da época em que a Rio-2016 
vai ser disputada. “Os Jogos 
acontecerão em agosto, que não 
é tão quente e nem tão úmido. 
Nós sabemos que a atividade do 
mosquito é maior agora”.

Na última quinta-feira (11), 
o médico chefe do COI (Comi-
tê Olímpico Internacional), Ri-
chard Budgett, já havia dito 
que não existe qualquer discus-
são sobre cancelamento dos Jo-
gos Olímpicos por causa do zika 
vírus.

Ainda assim, contudo, co-
mitês olímpicos nacionais co-
braram explicação dos orga-
nizadores da Rio-2016. Além 
disso, autoridades do Quênia 
admitiram preocupação com 
seus atletas e britânicos cogita-
ram aclimatação fora do Brasil.

“É uma questão de desco-
nhecimento, na verdade. Não te-
mos uma epidemia. E o Quênia 
também não é um exemplo de 
saneamento”, disse o prefeito.

Prefeito vê exagero sobre o zika vírus
OLIMPÍADAS DE 2016
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Eduardo Paes, prefeito do Rio,  condenou a repercussão sobre o virus na cidade que vai abrigar os Jogos Olímpicos e vê desconhecimento de muita gente

Justin Gatlin (C) já competiu em algumas vezes com o jamaicano Usain Bolt, mas ainda não venceu, traçando como meta principal derrotá-lo nas Olimpíadas deste ano

Cerca de 20 dias depois 
da paralisação das obras dos 
centros olímpicos de tênis e 
hipismo, o trabalho nos dois 
espaços será retomado. O pre-
feito do Rio, Eduardo Paes, 
anunciou que as empresas que 
assumirão a construção das 
arenas olímpicas foram defini-
das e, no hipismo, as obras já 
recomeçaram.

"Estive no Centro Olímpi-
co de Hipismo. Uma nova em-
presa já assumiu e a obra está 
totalmente sob controle", dis-
se. "Tudo estará entregue em 
maio."

Quem assumiu a obra foi 
a construtora Zadar, a qual 
também lidera o grupo de 
empresas responsável pela 
construção do Centro Olím-
pico de Esportes Aquáticos. 

Segundo Paes, a prefeitura 
pagará à Zadar exatamente o 
valor que deixou de ser pago 
à construtora Ibeg depois que 
o contrato com a empresa foi 
rescindido.

Paes disse que o cálculo 
vale também para o Centro 
Olímpico de Tênis. A empresa 
que assumirá a obra é a Volu-
me. O contrato deve ser assi-
nado nesta semana.

A Ibeg também era a em-
presa responsável pela cons-
trução do Centro Olímpico de 
Tênis. Assim como no Centro 
de Hipismo, a empresa teve 
seu contrato rescindido devi-
do a atrasos na execução dos 
projetos. A Ibeg não concor-
da com a rescisão e briga na 
Justiça para reassumir as duas 
obras da qual foi retirada. 

Obras no Rio são retomadas



Jogador se apresenta ao Galo
ROBINHO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de fevereiro de 2016

Menos de 24 horas após 
o anúncio de sua contratação, 
Robinho já apareceu na Cida-
de do Galo ontem. A expecta-
tiva é de que ele chegasse ape-
nas na segunda-feira, quando 
o Atlético-MG vai apresentar 
o novo uniforme, mas ele foi 
mais rápido. Assim como é em 
campo. Conheceu a estrutura 
do clube, os novos companhei-
ros, fez exames médicos e foi 
apresentado como a grande 
contratação para 2016.

Antes de falar com a im-
prensa, foi para o campo. A 
manhã foi marcada por mui-
tas brincadeiras, risadas e 
embaixadinhas, marcas de Ro-
binho durante toda a carreira. 
Sempre extrovertido, não mu-
dou o seu jeito de ser quando 
falou pela primeira vez como 
jogador do Atlético-MG. 

Confiante em uma boa 
passagem pelo Galo, Robinho 
revelou que ainda pensa em 
voltar à Seleção brasileira. 
Para isso, quer jogar bem no 
novo clube.

- Meu objetivo é conti-
nuar jogando bem. Sei do es-
forço que o Atlético-MG fez 
para me contratar e espero 
fazer o meu melhor. Quero 
voltar a me preparar, estou em 
um grande clube, com grandes 
jogadores. Espero rapidamen-
te me entrosar. Jogando bem 
no Galo, a possível volta para a 
Seleção é o meu objetivo, mas 

preciso voltar a jogar bem.
Mesmo sem fazer uma 

boa pré-temporada, Robinho 
garante que manteve a forma 
física durante as férias e está 
pronto para jogar assim que 
for regularizado e o seu nome 
aparecer no boletim Informa-
tivo Diário (bID) da CbF.

- Eu estou sempre fazen-
do trabalhos na academia, 
jogando futevôlei. Só o treina-
dor pode decidir quando vou 
jogar. Vou me preparar 100% 
para estar pronto o mais rá-
pido possível. Estou motivado 
para jogar. Se tivesse um jogo 
hoje eu já jogaria, mas se o 

treinador precisar de mim es-
tou pronto para jogar – reve-
lou o atacante, que quer estar 
em campo já na quarta-feira, 
diante do Melgar, na estreia da 
Libertadores.

Com elogios à torcida, Ro-
binho tem certeza de que fez 
uma grande escolha ao optar 
pelo Atlético-MG.   

- Estou muito feliz de es-
tar aqui no Galo, já conhecia a 
massa atleticana, uma torcida 
que contagia. Estou muito feliz 
de estar desse lado, esta tor-
cida maravilhosa. Desde o co-
meço o Galo sempre foi muito 
correto comigo. O Atlético-MG 

vinha conversando comigo a 
maior parte do tempo e tenho 
certeza que fiz uma ótima es-
colha. Um dia depois de ser 
anunciado pelo Atlético-MG o 
atacante Robinho chegou à Ci-
dade do Galo. 

Acompanhado do filho 
Robson de Souza Júnior, o 
jogador conheceu os novos 
companheiros e aproveitou 
para conversar com antigos 
conhecidos, como o médico 
Rodrigo Lasmar, com quem 
trabalhou em duas Copas do 
Mundo. Depois de uma rápida 
atividade física na academia 
do clube, Robinho foi para o 

campo. Pretendido também 
pelo Santos, clube que o reve-
lou para o futebol, em 2003, 
o Rei das Pedaladas explicou 
por que optou por fechar com 
os mineiros.

“Muito complicado quan-
do se fala de sentimento, por 
mais sentimento que se tenha. 
Futebol hoje é um negócio, 
muitos empresários que es-
tão ricos sem deixar nenhuma 
gota de suor”, disse Robinho.

O novo camisa 7 atleti-
cano garante ainda que a sua 
relação com o Santos não será 
alterada: “Quem me conhece 
sabe da minha índole, do meu 

caráter. Nada vai apagar o que 
fiz pelo Santos. Dei a vida pelo 
clube. E hoje vou dar minha 
vida pelo Galo”.

Mesmo sem jogar desde 
o dia 13 de dezembro, quan-
do disputou uma partida do 
Mundial de Clubes pelo Guan-
gzhou Evergrande, da China, 
Robinho treinou como titular 
do Atlético. É verdade que o 
técnico Diego Aguirre montou 
uma equipe com 12 jogadores, 
mas Robinho estava lá, já ao 
lado de Lucas Pratto e Luan. 
Jogar já na semana que vem, 
na estreia do Atlético na Liber-
tadores, é possível.

Robinho chegou ao Atlético Mineiro e foi  logo para a sala de musculação se exercitar, depois para o gramado bater bola, antes de conceder entrevista à imprensa

Chelsea descarta escalar o atacante hoje contra o  Newcastle
Não será neste sábado 

que Alexandre Pato fará sua 
estreia pelo Chelsea. Ele foi 
elogiado pelo técnico Guus 
Hiddink por sua evolução fí-
sica nos treinos, mas foi des-
cartado para a partida con-
tra o Newcastle, no Stamford 
bridge. A intenção do holan-
dês é contar com o atacante 
para o duelo contra o Man-

chester City, no outro fim de 
semana (dia 21 de fevereiro), 
pelas oitavas de final da Copa 
da Inglaterra.

"Pato não está disponí-
vel para o jogo de amanhã 
(sábado), mas a ideia é que 
possa estar para o fim de se-
mana seguinte", disse o trei-
nador.

Desta forma, Hiddink 

descarta também utilizar o 
brasileiro contra o PSG, na 
terça-feira, pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Liga 
dos Campeões, em Paris. O 
atacante, que vai usar a ca-
misa 11, foi inscrito na com-
petição europeia no lugar de 
Falcao García.

"Pato está em sua se-
gunda semana de pré-tem-

porada. Agora não é o mo-
mento de ele estrear. Ele está 
progredindo muito bem, mas 
vem de férias. É claro que 
você ainda vê diferença entre 
ele e os outros no treinamen-
to por conta disso. Depois de 
dez dias, você pode ver pro-
gresso nele, mas ele vai para 
o próximo nível de treina-
mento na semana que vem.'

ALEXANDRE PATO

Bauza desiste de escalar reservas no jogo contra o Corinthians
O técnico Edgardo bau-

za parece ter abdicado da 
ideia de escalar os reservas 
são-paulinos no clássico 
contra o Corinthians, neste 
domingo, na Arena de Ita-
quera. Questionado sobre a 
possibilidade de antecipar a 
“equipe mista” que tinha em 
mente, o treinador afirmou 
que “o único jogador que 
está descartado é o breno”. 
Com uma tendinite no joe-
lho direito, o defensor faz 

tratamento no Reffis e não 
tem prazo para voltar a cam-
po. “Todos os demais têm 
possibilidades [de jogar]”, 
acrescentou o comandante.

bauza cogitava a esca-
lação dos suplentes para 
preservar os titulares que 
venceram nessa semana os 
peruanos do Cesar Vallejo 
por 1 a 0, no Pacaembu, e 
enfrentarão o The Stron-
gest-bOL na próxima quar-
ta-feira, também no estádio 

municipal, pela fase de gru-
pos da Copa Libertadores. 
Os principais jogadores 
são-paulinos fizeram apenas 
atividades regenerativas nos 
dois treinos que se seguiram 
ao duelo com o Cesar Valle-
jo e só voltarão às atividades 
normais hoje de manhã. Será 
nessa atividade que o treina-
dor definirá quem levar para 
o clássico.

“Estão relacionados 22 
jogadores para a concen-

tração. Definirei o time de-
pois de conversar com eles 
após o treino. Necessitamos 
que os 11 titulares estejam 
bem fisicamente, porque 
teremos uma partida muito 
dura pela frente”, afirmou 
bauza. Entre os escolhidos 
do argentino estará o ata-
cante Kelvin, que foi regula-
rizado pela diretoria e terá 
a oportunidade de atuar 
pela primeira vez com a ca-
misa do São Paulo.

SÃO PAULO

Comitê da Fifa anuncia suspensão de Jérôme Valcke por 12 anos
O Comitê de Ética da Fifa 

anunciou ontem a suspensão, 
durante 12 anos, do antigo 
secretário-geral do organis-
mo que rege o futebol mun-
dial, o francês Jérôme Valcke, 
investigado por irregulari-
dades na venda de ingressos 
para a última Copa do Mundo, 
no brasil.

Através de um comuni-
cado, o Comitê de Ética con-
firmou a suspensão "ime-

diata" de Jérôme Valcke, que 
será afastado de qualquer ati-
vidade relacionada com o fu-
tebol durante um período de 
12 anos e deverá pagar, além 
disso, uma multa de 100 mil 
francos suíços.

Durante a investiga-
ção conduzida por Cornell 
borbély, diretor do Comitê 
de Ética, foram revelados 
"outros atos de má conduta, 
como o abuso nas políticas 

de viagens e na venda de 
direitos de televisão e a des-
truição de provas".

Assim, o Comitê de Éti-
ca expôs que a investigação 
revelou que uma firma de 
marketing esportiva levou 
"vantagem desproporcio-
nal" na venda de ingressos 
da Copa do Mundo e "Val-
cke não fez nada para impe-
dir isso".

O ex-secretário geral da 

Fifa pegou, além disso, se-
gundo a investigação, voos 
privados para seus compro-
missos pessoais, agindo con-
tra os interesses da Fifa".

"Isto causou um prejuízo 
econômico considerável à Fifa, 
enquanto seus interesses pri-
vados e pessoais diminuíram 
sua capacidade para desem-
penhar com eficácia suas fun-
ções como secretário-geral", 
afirmou o Comitê de Ética.

BANIDO DO FUTEBOL

Alexandre Pato durante a sua apresentação na equipe inglesa

Bauza com o lateral Michel Bastos durante treino do São Paulo

Ex-secretário causou um grande prejuízo aos cofres da Fifa
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Sonho agora é voltar a 
vestir a camisa da 
Seleção Brasileira
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Campinense e Botafogo
seguem como os dois
melhores nos grupos

Disputa só retorna no dia 21
CAMPEONATO PARAIBANO

Com o início da parti-
cipação dos clubes paraiba-
nos na Copa do Nordeste, o 
Campeonato Estadual terá 
uma pequena pausa, neste 
final de semana. Retornará 
na próxima quarta-feira, com 
a partida entre Santa Cruz e 
Treze, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa. Este jogo 
foi adiado da primeira ro-
dada da competição. Após a 
quarta rodada, pouca coisa 
mudou na ordem dos clubes, 
na tabela de classificação. 
Apenas Auto Esporte e San-
ta Cruz conseguiram vencer. 
Nos demais jogos, o placar 
terminou empatado.

Com uma vitória de 3 
a 1 sobre o Esporte, o Auto 
Esporte conseguiu subir 
para a segunda colocação do 
Grupo A, com 6 pontos. Este 
grupo está sendo liderado 
ainda pelo Campinense, que 
chegou aos 10 pontos, após 
o empate em 1 a 1, contra 
o Botafogo. O Sousa ocupa 
agora a terceira posição, com 
5 pontos, após empatar em 
casa com o CSP em 1 a 1. O 
Paraíba vem em quarto, com 
5 pontos, depois de empatar 
com o Treze em 2 a 2. E na 

última colocação está o Santa 
Cruz, que reagiu e venceu a 
primeira partida na competi-
ção. Após derrotar o Atlético 
de Cajazeiras, no Almeidão, o 
Tricolor Canavieiro chegou 
aos quatro pontos, e tem um 
jogo a menos do que os ou-
tros clubes do Grupo A.

No Grupo B, o Botafogo 
se manteve na liderança, ao 
empatar com o Campinense 
em Campina Grande. O Belo 
agora soma 8 pontos. O CSP 
se manteve na cola, com 7 

pontos, na segunda coloca-
ção. O Treze, após arrancar o 
empate contra o Paraíba, no 
último minuto de jogo, che-
gou a quatro pontos, e ocu-
pa a terceira posição. O Galo 
tem um jogo a menos do que 
os outros integrantes do gru-
po. O Esporte de Patos, com 
uma nova derrota, se mante-
ve na penúltima posição do 
grupo, com apenas 2  pontos. 
E o lanterna do grupo e de 
toda a competição é o Atléti-
co, que perdeu todos os jogos 

que disputou até o momento, 
e é um sério candidato ao re-
baixamento.

A quinta rodada, a úl-
tima dos jogos de ida, está 
programada na tabela para 
o próximo dia 21 com a rea-
lização dos seguintes jogos: 
Botafogo x Auto Esporte, 
Treze x Campinense, Atléti-
co x Sousa, Esporte x Paraí-
ba e CSP x Santa Cruz. Na 
próxima segunda-feira a Fe-
deração deve confirmar os 
locais das partidas.

Foto: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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oEm reunião na sede da Fede-

ração Paraibana de Futebol na úl-
tima quinta-feira, com a imprensa 
esportiva, representada por seu 
presidente João Tomé Camurça, 
o Departamento de Comunica-
ção em conjunto com a diretoria 
de competições, repassou todas 
as informações a respeito de cre-
denciamento e acesso dos profis-
sionais de imprensa ao gramado 
nos jogos do Campeonato do 
Nordeste que começam neste sá-
bado, principalmente em relação 
a estreia do Botafogo que aconte-
ce amanhã, no Almeidão, diante 
do Sport.

Diversos assuntos foram abor-
dados como a localização em 
campo desses profissionais, forma 

de credenciamento e o seu aces-
so dentro dos prazos estabeleci-
dos. Um dos mais importantes se 
refere a chegada ao estádio, não 
sendo mais permitido o acesso ao 
gramado de profissionais de im-
prensa que estejam fora do horá-
rio pré-estabelecido.

Nenhum repórter de rádio ou 
fotógrafo terá acesso ao grama-
do faltando menos de 30 minutos 
de começar o jogo quando cessa 
o credenciamento. A lista das pes-
soas foi enviada pela CBF e será 
observada amanhã. As empresas 
de comunicação tiveram até a úl-
tima quinta-feira para relacionar 
suas equipes de cobertura para o 
jogo entre Botafogo e Sport dire-
tamente com a CBF. 

FPF toma providências para garantir o acesso da imprensa na Copa
CREDENCIAMENTO

Cronistas esportivos e dirigentes da Federação debateram assuntos referentes a Copa do Nordeste

Classificação Paraibana 2016

Grupo A 
Times PG J V SG
10  Campinense  10  4  3  7
20  Auto Esporte  6  4  2  -4 
30  Paraíba  5  4  1  -2 
40  Sousa 5  4  1  1 
50  Santa Cruz  4  3  1  -3

Grupo B
10  Botafogo  8 4  2  4  
20  CSP  7 4  2  5  
30  Treze 4  3  1  2 
40  Esporte 2  4  0  -4  
50  Atlético Cajazeiras 0  4 0  -7

l Classificados às Quartas de Final
l Quadrangular do Rebaixamento

O Botafogo ainda segue invicto no Campeonato Paraibano com duas vitórias e dois empates

Botafogo carioca tem duas novidades para enfrentar o Resende
O técnico Ricardo Go-

mes terá mais dois jogadores 
à disposição para a partida 
contra o Resende, no sábado. 
Nessa quinta-feira, os nomes 
do argentino Joel Carli e do 
volante Bruno Silva aparece-
ram no Bira, da Ferj, e a dupla 
está liberada para disputar o 
Campeonato Carioca.

Joel Carli, a princípio, 
deve começar no banco de 
reservas, uma vez que Renan 
Fonseca e Emerson formam a 
dupla de zaga titular do Bo-
tafogo. É provável, inclusive, 
que Bruno Silva comece como 
titular, uma vez que Airton so-
freu uma entorse no tornoze-
lo direito. Há mais de um mês 
no Botafogo, o jogador se diz 
pronto e “em casa”, apesar da 
ansiedade. 

“Estou muito ansioso. 

Estava ansioso para ficar logo 
à disposição. Já estou super 
adaptado. Já tenho condições 
de jogar e ajudar o Botafogo. 
O amistoso contra a Despor-
tiva foi o primeiro contato. 
Desde lá evoluímos bastante. 
Do primeiro jogo até agora, 
muita coisa mudou. Já estou 
em casa. Não vejo problema 
se o Ricardo quiser me apro-
veitar no próximo jogo” disse 
Bruno. 

Ricardo Gomes também 
pensa que Bruno Silva possa 
ser um bom substituto para 
Willian Arão. Em entrevista 
recente, o treinador disse que 
os dois têm dinâmicas pare-
cidas, apesar de característi-
cas diferentes. Uma delas é o 
chute a gol. Bruno Silva tem 
o chute de longa distância 
como ponto forte. 

“Gosto muito de chutar 
de fora da área. Chego bem à 
área, mas gosto de arriscar de 
longe. Em 2014, fiz quatro ou 
cinco gols pela Chapecoense. 
No ano passado foram três no 
Campeonato Brasileiro. Es-
pero ajudar o Botafogo des-
sa forma. Airton, que deixou 
o jogo contra o Macaé ainda 
no primeiro tempo, foi reava-
liado nessa quinta-feira. Com 
uma entorse no tornozelo 
direito, o volante ainda sente 
dores no local e dificilmente 
estará em campo hoje. 

Líder do Grupo B da Taça 
Guanabara, com nove pontos, 
o Botafogo voltou a trabalhar 
nessa sexta-feira para o jogo 
de hoje, quando o time en-
frenta o Resende às 19h30 
(de Brasília), no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda. 

ESTADUAL DO RIO

O Botafogo é o líder do Grupo B da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento em três jogos

Foto: Site do Botafogo/RJ
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Relatos de violência contra a mulher quase triplicam no Carnaval

Crimes
Foto: Reprodução/Internet

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
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, às 11:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER TODAS AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS PROGRAMAS (MERENDA ESCOLAR), 
E TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 12 de Fevereiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2016, 
que objetiva: Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de uma HOME PAGE para 
Câmara Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Paulo 
Sergio de Vasconcelos - R$ 2.750,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Fevereiro de 2016
Carlos Antônio da Costa

Presidente
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00003/2016, que objetiva: Locação de Gerador, destinado as festividades neste Município; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
- ME - R$ 18.000,00.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

Licença Prévia para Reforma e Recuperação das Calçadas do Centro Histórico,  no Município de  
João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação 
de serviços de transporte de pessoas doentes deste Município. 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, 12 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

O INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL PADRE ZE – CNPJ 08.667.206/0001-81, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença de Operação nº 2194/2015 em João 
Pessoa, 15 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ATIVIDADES HOSPITALARES E 
AMBULATORIAIS na Av. Desembargador Botto de Menezes, 657, Tambiá, município de João Pessoa-UF: 
PB. Processo: 2015-003680/TEC/LO-0057. 

CONSORCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF Nº 18.612.405/0002-27, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 292/2016 
em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fabricação de pré-moldados 
de concreto para atender as obras de implantação do Canal de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Na(o) -  LOTEAMENTO MARINGA – ZONA RURAL  Município:  
MONTEIRO – UF: PB. Processo: 2016-000366/TEC/AA-3672.

MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA - ME - CNPJ Nº 41.225.202/0001-19, Torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para a 
atividade do Comércio de Madeiras, na Av. Targino Pereira, nº 187 - centro - ARARUNA - PB - Processo: 
2016-000630/TEC/LO-1558.

FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA - CPF Nº 388.579.603-15, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença Prévia, para atividade de Construção Multifamiliar, situado no end: Prefeito 
Severino Alves da Silveira QD 35 LT 401 - Gramame – João Pessoa – PB.

ABC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 08.453.886/0001-30, torna público que requereu à SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para o URBANI SMART RESIDENCE, situado a Rua 
Coronel Severino Lucena, s/n, esquina com Rua Geraldo Costa, s/n Manaíra, João Pessoa – PB.

ABC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 08.453.886/0001-30, torna público que requereu à SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação, para o LE CLUB RESIDENCE, situado a Rua 
Nevinha Gondim de Oliveira, s/n, BRISAMAR, João Pessoa – PB. Republicado por incorreção.

ANALISIS – LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA – CNPJ Nº 12.929.451/0014-01, Torna público 
que requereu a SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Clínica 
e serviços de saúde, situado na Rua Av. Liberdade, 3012, Sala 01 – Bayeux – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, requereu a AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO 
(SUPRESSÃO VEGETAL) – através do Proc. 2016-000680/TEC/DESMAT-09, referente à construção de 
unidades habitacionais popular, no município de BREJO DO CRUZ - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 213/2016 – através do Proc. 
2015-007743/TEC/LO-1216, para construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, no município de CALDAS 
BRANDÃO- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2016 – através do Proc. 
2015-008045/TEC/LI-4583, para implantação de empreendimento residencial (Condomínio Residencial São 
Rafael III) com 192 (cento e noventa e dois) unidades habitacionais, com sistema de esgotamento sanitário 
a rede da CAGEPA, rede de drenagem, pavimentação e equipamentos comunitários, Bairro das Indústrias, 
no município de JOÃO PESSOA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 269/2016 – através do Proc. 
2015-008046/TEC/LI-4584, para implantação de empreendimento residencial (Condomínio Residencial 
São Rafael II) com 256 (duzentos e cinqüenta e seis) unidades habitacionais, com sistema de esgotamento 
sanitário a rede da CAGEPA, rede de drenagem, pavimentação e equipamentos comunitários, Bairro das 
Indústrias, no município de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 270/2016 – através do 
Proc. 2015-006449/TEC/LI-0814, para implantação de Sistema de Infraestrutura Básica (Pavimentação e 
Drenagem) no Conjunto Habitacional Popular com 406 (quatrocentos e seis), Colinas do Sol, no município 
de CAMPINA GRANDE- PB. 

ALLIANCE JOÃO PESSOA 11 CONSTRUÇÕES SPE LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Construção de Edifícios Multifamiliar Residencial, situado na Rua 
Bancaria Neuza Meira, S/N, Bancários, João Pessoa – PB.

Construtora Mercantil LTDA, CNPJ 21.677.685/0001-85, localizada na rua: Pastor Josebias Fialho Marinho, 
n°40, cx 168, bairro: Aeroclube, João Pessoa-PB, CEP 58.036-570, torna público que recebeu da SEMAM 
- secretaria de meio ambiente a licença de instalação (LI) - (017/2016), para habitação multifamiliar (cons-
trução) situado na rua Carmelita Pereira de Almeida, setor 38/quadra 05/lote310, loteamento Joâo Paulo II, 
Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 313.125,80; 
JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME - R$ 495,00.

Riachão - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 20.350,20.

Riachão - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 78.052,60.

Riachão - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO 
MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EVERALDO JACINTO DA CUNHA - R$ 19.965,00; FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 19.965,00; 
JOSÉ ESTEVÃO DE AQUINO - R$ 38.599,00.

Riachão - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Locação de Palco, Som e Baú Palco, para atendimento nos festejos 
carnavalescos, em praça publica de Mataraca-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 126.600,00.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito 

Luísa Martins
Da Agência Estado

Os relatos de violência 
contra a mulher quase tripli-
caram neste carnaval, em re-
lação ao período equivalente 
no ano passado. Um total de 
3.174 mulheres telefonou 
para o Ligue 180 entre 1º e 
9 de fevereiro deste ano, en-
quanto no feriadão de 2015 
foram 1.158.

A pedido das denuncian-
tes, mais da metade das de-
núncias foram encaminhadas 
para autoridades policiais e 
Ministério Público. O tipo de 
violência mais comum foi a fí-
sica, relatada em 1.901 casos, 
seguida pela psicológica, com 
279. Também foram registra-
das queixas de cárcere priva-
do, violência moral, violência 
sexual, violência patrimonial e 
tráfico de pessoas.

Embora o cárcere priva-
do não seja a denúncia mais 
comum, o aumento deste 

tipo de violência no carnaval 
deste ano, se comparado a 
2015, é alarmante: 1.113%. 
Todos os outros tipos de 
violência também tiveram 
crescimento. As queixas de 

violência física e moral, por 
exemplo, mais que dobraram 
- e o número de agressões se-
xuais foi 147% maior.

Denunciantes de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Ge-

Número de agressões sexuais contra a mulher cresceu 147%

rais, Rio Grande do Sul e Bahia 
foram as que mais utilizaram 
o serviço telefônico gratuito, 
principal porta de acesso aos 
serviços que integram a rede 
nacional de enfrentamento 
à violência contra a mulher, 
sob amparo da Lei Maria da 
Penha. Os cinco estados cor-
respondem a 60% do total de 
denúncias ao Ligue 180.

De acordo com pesquisa 
feita pelo Instituto Data Popu-
lar divulgada dia 6 deste mês, 
61% dos homens acham que 
mulher solteira que pula car-
naval não pode reclamar de 
cantadas e 49% deles creem 
que os festejos de rua não são 
lugares para “mulheres direi-
tas”. Foram ouvidos 3,5 mil 
brasileiros maiores de 16 anos, 
em 146 municípios. “É uma na-
turalização do machismo”, diz 
o presidente do Data Popular, 
Renato Meirelles, lembrando 
que trata-se de assédio qual-
quer tipo de abordagem com 
a qual a mulher não concorde.

TJ-MG bloqueia R$ 475 mi da Samarco
TRAGÉDIA AMBIENTAL DE MARIANA

Divulgar eventos 
culturais e valorizar ain-
da mais a produção ar-
tística em Cabedelo. Es-
ses são os objetivos da 
Agenda Cultural, fer-
ramenta lançada pelas 
Secretarias de Turismo 
(Setur) e Comunicação 
(Secom) que, desde a 
semana passada, dis-
ponibiliza à população 
e aos turistas informa-
ções culturais locais por 
meio do site da Prefei-
tura Municipal de Ca-
bedelo (PMC). 

Na Agenda – que 
pode ser acessada pelo 
endereço http://cabe-
delo.pb.gov.br/agenda_
cultural.asp - estão dis-
poníveis datas e horários 
de eventos consolidados, 
como as atividades musi-
cais do Mercado Público 
e do Jacaré. A intenção 
da Setur, que adminis-
tra a página, é mantê-la 
sempre atualizada por 
meio do mapeamento 
dos eventos que movi-
mentam a cidade. 

No lançamento da 
ferramenta, ganharam 
destaque as informações 
relativas ao Carnaval na 
cidade, com a divulga-
ção de todos os blocos 
credenciados junto a Se-
tur, com horários, locais 
de concentração e con-
tatos. “Sempre tivemos 
o interesse em divulgar 

os destinos turísticos e 
estabelecimentos, bem 
como o que cada um 
apresentava, para poder 
mostrar para a sociedade 
o que o município possui 
em termos de atrativos 
artísticos e culturais”, 
enfatizou Ana Maria Lis-
boa, do markerting tu-
rístico da Setur.

A atualização dos 
dados da agenda se dá 
pelo contato semanal 
com os organizadores 
dos eventos e estabele-
cimentos que ofereçam 
esse tipo de atividade 
para manter a progra-
mação em dia. Além 
disso, a Setur requer a 
participação dos reali-
zadores não cadastra-
dos para contribuir com 
informações acerca dos 
eventos promovidos.

A Agenda Cultural 
faz parte das iniciativas 
postas em prática pela 
Setur para divulgar e 
otimizar o turismo na 
cidade portuária. 

Além dela, a se-
cretaria prevê o lança-
mento de uma Agenda 
Gastronômica e a con-
tinuidade do projeto 
“Turismo de Vivências 
e Experiências”, para 
promover ainda mais o 
conhecimento sobre as 
potencialidades turísti-
cas de Cabedelo em to-
das suas faces.

Agenda online divulga 
artistas e eventos

CABEDELO

Daniela Amorim 
e Mariana Durão
Da Agência Estado

A Justiça de Minas Ge-
rais concedeu liminar que 
determina indisponibilidade 
de R$ 475 milhões em bens 
da Samarco Mineração, Vale 
e BHP Billiton Brasil. A deci-
são, tomada no último dia 4, 
foi uma resposta à ação civil 
pública proposta pelo Minis-
tério Público (MP) do Estado 
para assegurar que as mine-
radoras indenizem e reparem 
os danos causados às vítimas 
do rompimento da barragem 
de Fundão, localizada no sub-
distrito de Bento Rodrigues, 

em Mariana. A juíza Denise 
canedo Pinto, da 2ª Vara cí-
vel da comarca de Ponte de 
Nova, decretou a indisponi-
bilidade dos bens exclusiva-
mente para a reparação de 
danos materiais, morais, in-
dividuais e coletivos. Os re-
cursos devem atender víti-
mas da área sob jurisdição do 
Fórum de Ponte Nova (cidade 
vizinha a Mariana), sob pena 
de multa diária de R$ 200 mil 
em caso de descumprimento. 
A decisão prevê o pagamento 
de um salário mínimo men-
sal para cada pessoa econo-
micamente ativa e a entrega 
de uma cesta básica do Diee-
se por família desalojada ou 

afetada, até ela recuperar au-
tonomia financeira.

As mineradoras também 
devem pagar um aporte finan-
ceiro emergencial de R$ 20 
mil a cada família atingida, por 
adiantamento de danos mate-
riais ou morais; providenciar 
moradia digna e assistência 
à saúde; criar canal de comu-
nicação com as comunidades 
atingidas; prestar apoio no 
resgate de bens e animais; 
custear gastos para manuten-
ção de equipe multidisciplinar 
indicada pelo Ministério Pú-
blico para monitorar e acom-
panhar a implementação das 
ações emergenciais; disponi-
bilizar equipe multidisciplinar 

para assessoramento técnico 
aos atingidos; restabelecer o 
acesso à água nas proprieda-
des rurais; tomar providên-
cias para garantir a retomada 
da produção e das condições 
de vida no meio rural; e apre-
sentar em juízo o cadastro de 
todos os atingidos.

A ação do MP pedia ini-
cialmente o bloqueio de R$ 1 
bilhão das três companhias, 
em dinheiro, “para fins exclu-
sivos de reparação de danos 
materiais e morais, indivi-
duais, coletivos e sociais (in-
denizações e reconstrução 
das comunidades de Barra 
Longa, Rio Doce e Santa cruz 
do Escalvado)”.



Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008508
Responsavel.: LEVI ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 018139805/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007804
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES - ME
CPF/CNPJ....: 018737200/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006742
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES ME
CPF/CNPJ....: 018737200/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            194,48
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006839
Responsavel.: LUIZ ALBERTO DA FRANCA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 518239933-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            342,69
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 006897
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 022104205/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006340
Responsavel.: LUIS CARLOS DA SILVA 013689864
CPF/CNPJ....: 014073972/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            543,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007053
Responsavel.: MARCIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 753648594-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008499
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.391,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007340
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006227
Responsavel.: MICHELI AMORIM DE FIGUEIREDO 0
CPF/CNPJ....: 021428374/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006570
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ....: 013988363/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006297
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ....: 013988363/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,09
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006298
Responsavel.: PODIUM SERVICOS EM PRESARIAIS 
E PUB
CPF/CNPJ....: 010611118/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008510
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ....: 021265250/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            403,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006750
Responsavel.: RICARDO AL PEREIRA CARVALHO ME
CPF/CNPJ....: 018157055/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.005,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007062
Responsavel.: ROZANI TEREZINHA PEROLDI WEI-
SHEIMER
CPF/CNPJ....: 808015105-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006722
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            409,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007289
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006566
Responsavel.: WANDERSON ANTINIO DE SOUSA 
SANTANA
CPF/CNPJ....: 022476875/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.066,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006472
Responsavel.: ZELIA MARIA VIRGINIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 379884414-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007014
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,  13/02/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALISSON ANTONIO SOARES LOPES
CPF/CNPJ....: 034807784-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.574,14
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006707
Responsavel.: ALUMINIO DA PARAIBA IND  COM  REP
CPF/CNPJ....: 011895190/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.002,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007189
Responsavel.: ALZINETE FLORENCIO LANTMANN
CPF/CNPJ....: 203494834-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006958
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ....: 251645974-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.801,00
Apresentante: AGU PROCURADORIA DA UNIAO 
NA PARAIB
Protocolo...: 2016 - 007084
Responsavel.: ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 014429699/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            938,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006864
Responsavel.: AUREA OLIVEIRA DE MENEZES
CPF/CNPJ....: 468426754-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007812
Responsavel.: CABRAL E BAPTISTA RESTAURANTE 
E LAN
CPF/CNPJ....: 017949178/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007841
Responsavel.: CORPEL COM.DE PCS.E BIC.LTDA M
CPF/CNPJ....: 010175687/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.225,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006629
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006932
Responsavel.: DANIEL DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ....: 051408454-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007894
Responsavel.: DORGIVAL SABINO MENDES
CPF/CNPJ....: 487289694-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         11.693,89
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 006894
Responsavel.: ELTON SILVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 026125574-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008502
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELO LUL
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008522
Responsavel.: FJM & JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007794
Responsavel.: FORMULA PIZZARIA JOAO PESSOA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 022880381/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006834
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.629,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007154
Responsavel.: FRANCISCO TELES DE MENEZES LTDA
CPF/CNPJ....: 013707593/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.821,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006977
Responsavel.: JESSICA NOBREGA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 020153658/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008512
Responsavel.: JOSE PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 804647004-00
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          1.011,78
Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRA-
CAO DE
Protocolo...: 2016 - 007085
Responsavel.: JOSEFA SEVERINA RAMOS
CPF/CNPJ....: 739200454-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007294
Responsavel.: JULIO CEZAR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 026298834-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,04
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007075
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2016- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP, no dia 29 de Fevereiro de 2016 as 15:30 min., tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL , DESTINADOS  AO 
ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e 
obtenção do edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 
58.210-000 no horário de expediente normal de 13h00min as 17h00min. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 04 de Fevereiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2016
A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos 

os interessados que no dia 25 de fevereiro de 2016 às 11h00min, horário local, no prédio da Pre-
feitura fará realizar licitação na modalidade PREGÃO N° 0009/2016, tipo Menor Preço Por Itens em 
cada lote.  LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 
48, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014, tendo por objeto a: Aquisição de medicamentos destinados ao 
PSF da zona rural e para distribuir com pessoas carentes do município, com entrega de forma 
parcelada e de acordo com a demanda, para ser entregue no prazo e nas quantidades solicitadas 
pela Secretaria de Saúde, conforme consta no termo de referencia para o lote I (Anexo 1) do Edital. 
As empresas interessadas poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 30,00 (trinta reais)., na sede da 
Prefeitura de Serra Redonda localizada a Rua Dom Adauto, nº 11 - centro - Serra Redonda - PB, no 
horário de 08h30 as 12h00 nos dias úteis. O Edital também será disponibilizado gratuitamente, pelo 
e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com Demais informações através do telefone (83) 3399.4081/99343.5884. 
Serra Redonda, 12 de fevereiro de 2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 002/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PILÕEZINHOS e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de proposta e habilitação de preços, em reunião ocorrida em  05 de Fevereiro 
de 2015 as 14:26hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e 
suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por 
item, foi vencedor a Empresa:  DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 
com o valor total R$ 203.747,24 (Duzentos e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte 
e quatro centavos).

Pilõezinhos-PB,05 de Fevereiro  de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
                              

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 05 de Fevereiro de 2016 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL nº 002/2016; PROCESSO: 2016.01.004, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para 
a Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 com o valor total 
R$ 203.747,24 (Duzentos e três mil, setecentos  e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Pilõezinhos - PB, 11 de Fevereiro  de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 

09.193.047/0001-93 com o valor total R$ 203.747,24 (Duzentos e três mil, setecentos e quarenta e 
sete reais e vinte e quatro centavos), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Pilõezinhos - PB, 11 de Fevereiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional
        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 014/2016
Pregão presencial N.º 002/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93 
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 165.846,05 (Cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais 

e cinco centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: correrão por conta do orçamento vigente Recursos Próprios do 

Município de Pilõezinhos, nas seguintes dotações: 
06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE ,08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, 

10.301.1006.2048 -  MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS  DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB-FI-
XO.10.301.2006.2074 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS– 
3390.30.01 – METERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB, 12 de Fevereiro   de 2016.
ROSINALDO LUCENA MENDES                                                                 

PREFEITO                                                                                                        
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME 
CNPJ: 09.139.047/0001-93

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 012/2016
Pregão presencial N.º 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A 

MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME 
CNPJ: 13.326.298/0001-76
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 72.142,10 (Setenta e dois mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de Administração/Fi-

nanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra Estrutura-07.00 -Secreta-
ria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 
- Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras,12.361.1004.2080 - Manutenção 
das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40%,15.451.2006.2071- Coord. e 
manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 - Manutenção das atividades da 
secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos Programas da atenção básica – Pab 
fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. 
das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Manut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 
- Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti ,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades 
do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 
33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.  

 PILÕEZINHOS, 05 de Fevereiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 013/2016
Pregão presencial N.º 006/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS e MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATADO: ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ : 03.395.396/0001-01
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 91.982,50 (Noventa e um mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de Administração/Fi-

nanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra Estrutura-07.00 -Secreta-
ria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo Municipal de Assistencia Social 
– FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 
- Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras,12.361.1004.2080 - Manutenção 
das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40%,15.451.2006.2071- Coord. e 
manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 - Manutenção das atividades da 
secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos Programas da atenção básica – Pab 
fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. 
das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Manut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 
- Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti ,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades 
do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 
33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.  

Pilõezinhos-PB, 05 de Fevereiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guarabira, comunica aos interessados que o Pregão 
Presencial n.° 00022/2016, tendo como objeto: Aquisições parceladas de Carnes e Peixe diversas 
para atendimento de diversos setores da Administração / complementação da Merenda Escolar e 
outros. Fica adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 17.02.2016 as 
15h00min. A nova data da sessão para abertura da licitação fica para o dia 25.02.2016 as 08h00min. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00010/2016, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de material de construção. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 12 de Fevereiro de 2016
Braz de Souza  Lins - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO DE RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL 
00074/2015

O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA torna público o resultado do julgamento dos recursos interpos-
tos pelas empresas: VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA – ME e STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA participantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2015, que tem por objeto: 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA M. DE 
SAÚDE.  A Pregoeira resolve negar provimento aos recursos das Recorrentes, mantendo-se na 
íntegra a decisão anteriormente adotada. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança-PB, 29 de Janeiro de 2016.
Ana Paula Diniz Barbosa Alves

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0005/2016
Objeto: Aquisição de material de expediente e escolar.
Vencedore: 
- Ronaldo Paiva Nunes, vencedor de vários itens, perfazendo o Valor Global de R$ 192.706,70 

(Cento e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Seis Reais e Setenta Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) 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, 12 de Fevereiro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2016- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP, no dia 29 de Fevereiro de 2016 as 13:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, DESTINADOS 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A reunião ocor-
rerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, situado a Rua Manoel 
Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal 
de 13h00min as 17h00min. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 04 de Fevereiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 002/2015
REPETIÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório na moda-
lidade CONCORRÊNCIA nº 002/2015, no dia 17 de março de 2016 às 14:00 horas (horário local), 
cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia e construção para construir em estrutura 
de concreto armado pré-moldado 03 (três) galpões, destinados ao Almoxarifado Central, Arquivo 
Geral e Depósito Judicial deste Poder Judiciário Estadual, conforme especificações estabelecidas 
no Projeto Básico e seus complementos anexos ao edital. Demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 13:00 h, através dos telefones 
(83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital  e seus 
Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: Conclusão da Construção da Quadra de Esportes Coberta com Vestuário no Conjunto 

Chagas Soares, na Sede do Município de Itaporanga – PB.
Data da Abertura: 07/03/2016 às 09h00min (horário local)
Local: Secretaria de Agricultura do Município
 AV.  Irineu Rodrigues da Silva, 92 – Centro - Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 223.790,89 (Duzentos e Vinte e Três Reais, Setecentos e Noventa Reais 

e Oitenta e Nove Centavos)
 Fonte de Recurso: Ordinários 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 09 de Janeiro, 36, Bairro Centro, 
na Sede do Município. 

Itaporanga-PB, 12 de fevereiro de 2016.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes de alunos e professores da rede de ensino municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de expediente e didáticos diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos 
diversas, destinados a frota veicular desta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado 
a merenda escolar e aos programas do governo federal deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇONº 001/2016
Proc. Administrativo nº 086/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação,Portaria n.º 002/2016, de 04 de janeiro de 2016 leva ao conhecimento dos interessados 
que ás 10:00 horas do dia 01 de março de 2016, realizará a abertura da Tomada de Preço Nº 
001/2016, cujo objeto é a contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de 
assessoria administrativa junto à Comissão Permanente de Licitação (CPL), executar a Função de 
Pregoeiro Oficial na realização de licitações de modalidade Pregão na Prefeitura de Diamante-PB, 
durante o exercício 2016,RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros Programas. - LEITU-
RA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, 
situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 12 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO JEÂNIO PEREIRA FRANCO

Presidente da CPL

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
PROCESSO Nº 088/2016

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-
DOR FAMILIAR RURAL

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE, estado da Paraíba, através da Secretaria de Educação e setor de 
Licitações, localizada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, 
atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, realiza chamada pública, 
no dia 01/03/2016, às 11h00mim, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal para aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atender os 
alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal 
de Diamante/PB.

Diamante, 12fevereiro de 2016.
FRANCISCO JEÂNIO PEREIRA FRANCO

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

Proc. Administrativo nº 087/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

Portaria n.º 002/2016, de 04 de janeiro de 2016leva ao conhecimento dos interessados que ás 8:30 
horas do dia 01 de março de 2016, haverá abertura do Pregão Presencial nº 007/2016, cujo objeto é a  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORES 
MUNICIPAIS QUE TRABALHAM EM REGIME INTEGRAL QUANDO NECESSÁRIO, durante o 
exercício de 2016, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou 
outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio 
José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 12 de fevereiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2016
PROCESSO ADM Nº 035/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB
O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 

meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 009/2016, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, a ser realizado em Unidade de Saúde no 
município de Santa Rita, para atender as necessidades do Município, com fundamento na Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e Local para 
entrega dos envelopes: * Até o dia 29 de Fevereiro de 2016, às 9h00min, na Comissão Permanente 
de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data e horário 
será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação 
estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 009/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 11/02/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

E S T A D O  D A   P A R A Í B A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de assessoria jurídica na área previdenciária, orientando e assessorando 

o Instituto de Previdência do Município no cumprimento das leis, acompanhamento de processos 
e propondo pareceres.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 09.000 - INSTITUTO DE PREVI-

DÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, ou seja, iniciando-se  no dia 08 de fevereiro 
de 2016, e com término no dia 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Instituto Municipal de Água Branca e MARCELINO XENOFANES 
DINIZ DE SOUZA - R$ 22.000,00

Água Branca - PB, 08 de fevereiro de 2016.
ANTÔNIO BATISTA SILVA

Diretor Presidente
MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA

CPF nº 020.924.884-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 015/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes e derivados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: João 
Ferreira de O. Neto - R$ 374.120,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para as-
sinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista 
no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Empresa de Tranportes Marajo LTDA
CNPJ:08.923.823/0001-09
Título/Valor – CDA – R$ 2.330,60
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106097
Responsável: Rovecol – Roberto’s Veiculos LTDA
CNPJ:08.797.540/0001-50
Título/Valor – CDA – R$ 3.480,58
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106107
Responsável: Francisco de Assis Gonçalves de Santana
CPF: 029.915.444-06
Título/Valor – DSI – R$ 442,17
Protestante: Ville Construções, INC e ADM de Imoveis
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106063
Responsável: Maria Marli Ricarte
CPF: 270.013.423-00
Título/Valor – CDA – R$ 2.897,01
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106122
Responsável: Felismina Maria de Albuquerque Cunha
CPF: 109.177.564-87
Título/Valor – CDA – R$ 7.033,78
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106123
Responsável: Isabel Cristina Albuquerque
CNPJ: 02.588.247/0001-04
Título/Valor – CDA – R$ 9.673,22
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106109
Responsável: Lider Assessoria e Consultoria LTDA
CNPJ:09.620.826/0001-28
Título/Valor – CDA – R$ 1.820,95
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106119
Responsável: Lider Victor de Oliveira Dantas
CNPJ: 06.270.237/0001-79
Título/Valor – CDA – R$ 3.434,21

Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106106
Responsável: J.S. Temoteo CIA LTDA
CNPJ:08.558.686/0001-42
Título/Valor – CDA – R$ 6.187,48
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106108
Responsável: Iralandia Pereira da Silva
CPF: 065.733.154-64
Título/Valor – CDA – R$ 1.548,58
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106098
Responsável: Emmanuel Pinto de Melo
CPF: 009.564.884-47
Título/Valor – CDA – R$ 38.478,14
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106113
Responsável: Giro Rapido Distribuidora LTDA
CNPJ:06.269.977/0001-5
Título/Valor – CDA – R$ 9.946,87
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106105
Responsável: Star Eletronicos LTDA
CNPJ:09.586.071/0001-92
Título/Valor – CDA – R$ 1.433,82
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106110
Responsável: Dennis Felipe Langberg
CPF: 016.573.944-41
Título/Valor – CDA – R$ 2.622,22
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106116
Responsável: Valdemar Feliciano Piauhy
CPF: 078.783.974-49
Título/Valor – CDA – R$ 3.996,65
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106124
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar 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, 12 de fevereiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

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

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

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

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

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

INVALIDA ESTE DOCUMENTO

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento 

e realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para o Instituto de Previdência 
do Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: 09.000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA 
BRANCA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: período de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
08 de fevereiro de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência do Município de Água Branca e E-TICONS 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - R$ 13.200,00.

Água Branca - PB, 08 de fevereiro de 2016.
ANTÔNIO BATISTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTRATANTE
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços técnicos contábeis para Assessoria junto ao Setor de Recur-

sos Humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, como também o acompanhamento 
da Regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 03.000 SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO - 3390.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e  ROGERIO LACERDA 

ESTRELA ALVES – ME – PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL - R$ 14.850,00.
Água Branca - PB, 08 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES – ME
 PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE 

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO 
DO ESTADO; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE; 
3390.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA; 3390.39-OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: COSTA LIRA SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA - R$ 377.932,61; JAQUES DOUGLAS BARBOSA DE SENA - R$ 11.583,00;
JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA - R$ 26.400,00

Água Branca - PB, 11 de Fevereiro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ nº 17.614.228/0001-74
JAQUES DOUGLAS BARBOSA DE SENA

CPF nº 797.950.214-00
JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA

CPF nº 018.475.994-35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos (tipo: passeio, camionete e caminhão pipa) para ficar a disposição 

das diversas secretarias deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIVIDADES DO 

ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 
40% OUTRAS DESPESAS - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
- 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 
- 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 04.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTE-
CIMENTO - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -3390.39-OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 06.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS - 3.3.90.36 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: COSTA LIRA SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA - R$ 103.400,00 - DONIZETE GOUVEIA DE LIMA - R$ 16.500,00 - JOÃO 
SERAFIM DE SOUSA - R$ 5.830,00 - ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE - R$ 52.250,00.

Água Branca - PB, 05 de Fevereiro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ nº 17.614.228/0001-74
DONIZETE GOUVEIA DE LIMA

CPF nº 276.690.924-91
JOÃO SERAFIM DE SOUSA

CPF nº 205.360.384-49
ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE

CPF nº 853.095.084-49

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administra-

tiva e financeira para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Instituto Municipal de Água Branca: 09.000 - INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTI-
TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: período de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
08 de fevereiro de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Instituto Municipal de Água Branca e ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 22.000,00.

Água Branca - PB, 08 de fevereiro de 2016.
ANTÔNIO BATISTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTRATANTE
ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA

CNPJ Nº. 05.905.065/0001 - 08
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados ao Centro 

de Saúde José Pedro Firmino, Unidades de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus do 
Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA:1.10502.869000/1140-01 - 06.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE - SUS - 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITAL E ODONTOLÓGICOS - SUS - 4490.52 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: - DENTAL ANDRADE 

COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS - R$ 17.723,00 - DENTALMED COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES - R$ 59.646,96- PHAMAPLUS LTDA - R$ 44.761,87- SUFRAMED COMÉRCIO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP - R$ 40.975,65.

Água Branca - PB, 26 de Janeiro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ nº 10.719.048/0001-08
DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ nº 16.826.043/0001-60
PHAMAPLUS LTDA

CNPJ nº 03.817.043/0001-52
SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP

CNPJ nº 03.246.587/0001-01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

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 11:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de 
transporte de estudantes. 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, 12 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 007/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de limpeza; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: Comercial Medeiros Ltda - R$ 9.870,00; JBS Distribuidora EIRELI ME - R$ 1.410,00; 
Mayer & Guimarães Ltda - ME - R$ 149.060,00; SOSERV Comércio de Produtos e Serviços - R$ 
470,00; TuttoLimp Distribuidora Ltda - R$ 7.175,00. Ficam os licitantes convocados no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 010/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A Costa Com. 
de Prod. FamacêuticosLtda - R$ 585.363,00; CRM Comercial Ltda - R$ 29.806,25; Distribuidora 
Brasil Coml de Prod. Médicos Hospitalares Ltda - R$ 19.978,72; LarmedDist. de Medicamentos e 
Mat. Médico Hosp. Ltda - R$ 560.780,25; Vida Distribuidora do Nordeste Ltda ME - R$ 51.360,00. 
Ficam os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças diversas, 
destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças diversas, 
destinadas as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, destinado a Secretária de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, destinado a esta Prefeitura. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
IDENTIDADE VISUAL. 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, 12 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE. 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, 12 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO Nº  001/2016
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 

de interessados na licitação, referente ao Edital da TOMADA DE PREÇO Nº  001/2016, destinado 
à : Credenciamento de farmácias para fornecimento de medicamentos especiais não relacionados 
no rol da Farmácia Básica, conforme especificações contidas no Anexo I do edital, e lei 8.666/93.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 
48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 03 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2016

Dispensa de Licitação Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Franklin 
Heleno da Silva CPF nº 072.343.244-96. Objeto: Prestar serviço com 01 (um) Carro Pipa (Placa nº 
CBL-9010/SP), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, de segunda 
a sábado na Zona Urbana. Convênio nº 029/2016-SEIE. Valor: R$ 14.000,00. Vigência: 90 (noventa) 
dias. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 01/02/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) 
e Franklin H. da Silva (Proprietário). 

Desterro/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2016
Dispensa de Licitação Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Fran-

cismar Batista Augusto, CPF  nº 043.584.284-60. Objeto: Prestar serviço com 01 (um) Carro Pipa 
(Placa nº KJV-0036/PB), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, de 
segunda a sábado na Zona Urbana. Convênio nº 029/2016-SEIE. Valor: R$ 14.000,00. Vigência: 90 
(noventa) dias. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 01/01/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite 
(Prefeita) e Francismar B. Augusto (Proprietario). 

Desterro/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

A Prefeita Constitucional do Município de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve 
homologar, o resultado da apuração da Dispensa de Licitação nº 001/2016, E com base no relatório 
apresentado pela CPL, para contratação direta o licitante: Pessoa Física: Franklin Heleno da Silva 
CPF nº 072.343.244-96, com o valor total de R$ 14.000,00, para Prestar serviço com 01 (um) Carro 
Pipa (Placa nº CBL-9010/SP), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por 
dia, de segunda a sábado na Zona Urbana. Convênio nº 029/2016-SEIE. Pessoa Física: Francismar 
Batista Augusto, CPF  nº 043.584.284-60., com o valor total de R$ 14.000,00. para Prestar serviço 
com 01 (um) Carro Pipa (Placa nº KJV-0036/PB), se obrigando por mês a realizar o percurso de 
90 (noventa) km por dia, de segunda a sábado na Zona Urbana. Convênio nº 029/2016-SEIE. 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de fevereiro de 2016.
 Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 
RATIFICO na qualidade de Gestora do Município de Desterro/PB, com base nos pareceres da 

Procuradoria, anexo aos autos deste processo os licitantes: Pessoa Física: Franklin Heleno da Silva 
CPF nº 072.343.244-96, com o valor total de R$ 14.000,00. para Prestar serviço com 01 (um) Carro 
Pipa (Placa nº CBL-9010/SP), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por 
dia, de segunda a sábado na Zona Urbana. Pessoa Física: Francismar Batista Augusto, CPF  nº 
043.584.284-60., com o valor total de R$ 14.000,00, para Prestar serviço com 01 (um) Carro Pipa 
(Placa nº KJV-0036/PB), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, 
de segunda a sábado na Zona Urbana. Fundamento: Dispensar na forma do disposto do artigo 24 
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa pela prestação de serviços na execução de 
Socorro e Assistência às vitimas da seca ocorrida no ano de 2016, no município definidos de acordo 
com os Decretos Estaduais nº 35.817 e nº 35.856 de 17/04/2015, e as Portarias nº 71 de 22/04/2015 
e nº 95 de 15/05/2015, do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, e Portaria do Ministério 
da Integração Nacional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil nº 142 de 30/06/2015, ainda 
o Decreto Lei Municipal que visa minimizar os problemas causados pela estiagem que assola o 
município de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 01 de fevereiro de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

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 09:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material 
elétrico. 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, 12 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2016 (2º REUNIÃO)

OBJETO:  Credenciamento de farmácias para fornecimento de medicamentos especiais não 
relacionados no rol da Farmácia Básica, conforme especificações contidas no Anexo I do edital, 
e lei 8.666/93.

REUNIÃO:  29 de Fevereiro de 2016 ás 09:00 horas, na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 12 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 006/2016
OBJETIVO: Contratação de assessoria e consultoria na área da saúde na parte administrativa dos 

seguintes serviços ; assessoria junto ao Município, com acompanhamento de todos os programas 
do sistema único de saúde-SUS, Bem como aplicação correta dos recursos da Saúde ,conforme 
exigência constitucional, conforme especificações contidas no anexo I do edital.

ABERTURA: 24 de Fevereiro de 2016 as 09:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 12 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 007/2016
OBJETIVO: Contratação de 02 (dois) ajudantes de motorista para atender à necessidade tempo-

rária do abastecimento de água deste município feito através de carro pipa em diversas localidade 
no Município, conforme condições estabelecidas no anexo I do Edital.

.ABERTURA: 24 de Fevereiro de 2016 as 11:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 12 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 008/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos 

programas da secretaria de saúde do município, ante as condições estabelecidas no anexo I do Edital.
ABERTURA: 24 de Fevereiro de 2016 as 13:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 12 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário e parcelado de gêneros alimen-

tícios destinado a atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da 
Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 
54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016. 

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Fevereiro de 2016 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário e parcelado de material de limpeza 

destinado a atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa 
Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - 
Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016. 

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Fevereiro de 2016 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Frutas e Verduras para 

atender as necessidades de diversas Secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB.. 
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São 
José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016. 

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Fevereiro de 2016 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha destinados as diversas 

secretaria do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 13:00 
horas do dia 24 de Fevereiro de 2016.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Fevereiro de 2016 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral destinado a diversas 

secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 14:00 
horas do dia 24 de Fevereiro de 2016.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Fevereiro de 2016 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
diversos - de A a Z da Tabela ABCFarma; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO - R$ 80.750,00.

Duas Estradas - PB, 12 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos de consertos /reparos da frota oficial de veículos do Município de Duas Estradas-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Manoel Pessoa Filho 
56811993472 - R$ 18.000,00.

Duas Estradas - PB, 12 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de acessórios 
e equipamentos de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 04 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
destinados atender as necessidades das diversas secretarias deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Fevereiro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada 
para execução de exames laboratoriais diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Fevereiro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medi-
camentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Fevereiro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de refeições diversas: almoços dos tipos self-service e quentinhas a pronta-entrega; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA 
36764914400 - R$ 114.000,00.

Duas Estradas - PB, 12 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional
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28 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS RATIFICAÇÃO  - DISPEN-

SA Nº DV00002/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R 
E S O L V E:nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 
o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00002/2016, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento ao contratante das 
publicações dos diários eletrônicos; RATIFICO o correspondente procedimento o seu objeto a: Lupa 
Leitura e Acompanhamento Processual do Diário Forense -- Ltda – ME R$ 5.020,00.Campina Grande 
- PB, 02 de Fevereiro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

HOMOLOGO E ADJUDICADO  -   DISPENSA Nº DV00002/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJUDICADO  
o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DV00002/2016: Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento ao contratante das publicações que constarem nos seguintes diários eletrônicos: Diário 
da Justiça Eletrônico do Tribunal da Justiça do Estado da Paraíba; Diário da Justiça Eletrônico SSJ/
PB - 5ª Região; Diário Eletrônico Do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - TER e Diário Eletrônico 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba TCE durante o seguinte período de janeiro a 31 de 
dezembro de 2016; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: LUPA 
Leitura e Acompanhamento Processual do Diário Forense - Ltda – ME. CNPJ .05.804.172/0001-31.
Valor: R$ 5.020,00. Publique-se e cumpra-se. Campina Grande - PB, 02 de Fevereiro de 2016. FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento ao contratante das publicações dos 

diários eletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2016.DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 
33.90.39.99 – 000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00007/2016 - 
02.02.16 - LUPA Leitura e Acompanhamento Processual do Diário Forense- Ltda – ME - R$ 5.020,00.

 
RATIFICAÇÃO  -  DISPENSA Nº DV00003/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R 
E S O L V E: Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 
o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2016, que objetiva: Contratação de forma parcelada de combustíveis; RATIFICO o corres-
pondente procedimento  o seu objeto a: Marcia Moura Ramadam - R$ 7.905,50.Campina Grande - PB, 
02 de Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
HOMOLOGO E ADJUDICADO  -   DISPENSA Nº DV00003/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E 
S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso 
VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJUDI-
CADO  o objeto da licitação para Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de 
combustíveis; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: MARCIA MOURA 
RAMADAM.CNPJ 01.106.085/0001-50.VALOR: R$ 7.905,50, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 02 de 
Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de forma parcelada de combustíveis. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00003/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito 04.122.2001.2154 Ações Adminis-
trativas da STTP 3390.30.000 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00004/2016 - 02.02.16 - Marcia Moura Ramadam - R$ 7.905,50.

 
RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R 
E S O L V E: nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 
o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00004/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação serviços gráficos; RATIFICO 
o correspondente procedimento do seu objeto a: IND.& COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA 
- R$ 7.665,00. Campina Grande - PB, 04 de fevereiro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente.

EXTRATO DE CONTRATO - DV00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação serviços gráficos. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 000 Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 Ações Admi-
nistrativas da STTP 3390.39.99.000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 60 
(sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00009/2016 - 04.02.16 - IND.& COM. EDITORA GRÁFICA DAVID 
LTDA - R$ 7.665,00.

       HOMOLOGO E ADJUDICADO -   DISPENSA Nº DV00004/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E 
S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso 
VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAR devendo ser ADJU-
DICADO  o objeto da licitação para Contratação de empresa para prestação serviços gráficos, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: IND.& COM. EDITORA GRÁFICA 
DAVID LTDA - CNPJ nº 01.280.149/0001-34. R$ 7.665,00. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 04 de 
fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

A Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, sediada na Rua Ca-
zuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande – PB, Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina 
Grande - PB, às 14:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: 
Contratação de empresa para locação do Sistema de Gestão Centralizada de Fiscalização de Trân-
sito. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33411278.Email: licitacaosttpcg@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.
br/.Campina Grande - PB, 11 de fevereiro de 2016.Jose Afonso Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

A Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, através do seu pregoeiro Oficial Torna 
público, para conhecimento aos que possa interessar que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016, 
Tipo Menor Preços, que tem como objeto: formar Sistema de Registro de Preços para contratações 
futuras, para: Contratação de empresa para Aquisição de forma parcelada de Combustíveis. Foi 
declarado DESERTO. Maiores informações na Comissão Permanente de Licitação no horário das 
08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278.Email: 
licitacaosttpcg@gmail.com.Campina Grande - PB, 11 de fevereiro de 2016.Jose Afonso Pereira da 
Silva - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE TORNAR SEM EFEITO
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: TORNAR SEM 
EFEITO: a publicação da INEXIGIBILIDADE n° 0015/2015 de 04 de janeiro de 2016, publicado no 
DOE PÁG 15 do dia 17/01/2016 e no JORNAL A UNIÃO PÁG 27 dia 16/01/2016, e EXTRATO DE 
CONTRATO n° 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016 publicado no DOE PÁG 19 no dia 19/01/2016 
E JORNAL A UNIÃO PÁG 27 do dia 16/01/2016 por conveniência e oportunidade. FELIX ARAÚJO 
NETO. Diretor Superintendente.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 12 de Fevereiro de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 11:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS e ACESSÓRIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 12 de Fevereiro de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS e ACESSÓRIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 12 de Fevereiro de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de forma parcelada de combustíveis. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DV00003/2016.DOTAÇÃO: Fonte de Recurso: 000. Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito 04.122.2001.2154 
Ações Administrativas da STTP 3390.30.000 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande 
e: CT Nº 00004/2016 - 02.02.16 - Marcia Moura Ramadam - R$ 7.905,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGO E ADJUDICADO  -  DISPENSA Nº DV00003/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E 
S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso 
VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser ADJU-
DICADO o objeto da licitação para Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada 
de combustíveis; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: MARCIA 
MOURA RAMADAM.01.106.085/0001-50.VALOR: R$ 7.905,50, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 02 
de Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO -  DISPENSA Nº DV00003/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R 
E S O L V E: Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 
o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2016, que objetiva: Contratação de forma parcelada de combustíveis; RATIFICO o corres-
pondente procedimento  o seu objeto a: Marcia Moura Ramadam - R$ 7.905,50.Campina Grande - PB, 
02 de Fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Francisco Pinto, 240 - Centro – Barra de São Miguel - PB, às 10h: horas do dia 19 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE SOFTWEARE PARA APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE NO 
EXERCÍCIO DE 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3358.1199 – (9) 9315.5778.
Convite: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA

Barra de São Miguel - PB, 11 de Fevereiro de 2016.
PRISCILA WALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Francisco Pinto, 240 - Centro – Barra de São Miguel - PB, às 11h: do dia 19 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3358.1199 – (9)9315.5778.

Convite: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
Barra de São Miguel - PB, 11 de Fevereiro de 2016.

PRISCILA WALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Francisco Pinto, 240 - Centro – Barra de São Miguel - PB, às 10h: do dia 26 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: COMPRA DE CONBUSTÍVEIS 
E DERIVADOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO 
DE 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº 10.520/2002. Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 3358.1199.

Edital: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
Barra de São Miguel - PB, 12 de Fevereiro de 2016.

HÉLIO RODRIGUES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2016
PROCESSO ADM Nº 035/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB
O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 

meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 009/2016, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, a ser realizado em Unidade de Saúde no 
município de Santa Rita, para atender as necessidades do Município, com fundamento na Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e Local para 
entrega dos envelopes: * Até o dia 29 de Fevereiro de 2016, às 9h00min, na Comissão Permanente 
de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data e horário 
será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação 
estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 009/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 11/02/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROCESSO N.º 247/2015
PREGÃO N.º 004/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº247/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BRAÇO 

GALVANIZADO E LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA EM ALUMÍNIO, PARA ATENDIMENTO DA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA.

A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico 
emitido pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor da empresa: LUME ENERGIA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, sob o CNPJ Nº 17.561.052/0001-30, itens 01, 02,03 e 04, 
no valor de R$ 669.000,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil reais), classificada pelo critério de 
menor preço por item.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DOE, 03/02/2016, PÁG. 08
Santa Rita, 11 de Fevereiro de 2016. 

Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
A EXMA. JUÍZA DE DIREITO ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA - SUBSTITUTA DA 

QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, EM VIR-
TUDE DA LEI,JUSTIÇA GRATUITA, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITALvirem 
ou dele conhecimento tiverem que, por este, CITA o(a) Sr(a).PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO 
de uma área localizada na localidade conhecida como SÍTIO JOSÉ FERREIRA, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE – PB, CADASTRADA JUNTO AO INCRA SOB Nº 209104011100-2 E NA 
RECEITA FEDERAL SOB Nº 73222844, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento de todos os termos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRA-
ÇÃO – processo nº 0803341-19.2014.8.15.0001, promovida porEXTREMOZ TRANSMISSORA DO 
NORDESTE – ETN S.A em desfavor de PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO E DOMÍCIA LOPES 
DA SILVA (LEGÍTIMA POSSUIDORA), bem como para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
CONTESTAR todos os termos da Peça Exordial, cientificando-o(a)(s), por fim, de que, não opondo 
Contestação à Ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo(s) autor(es) na Petição Inicial, nos termos do rezam os art. 232, V, c/c art. 285, ambos do CPC. 
CUMPRA-SE. Dado e passado neste cartório da 4ª Vara Cível de Campina Grande – PB, aos 16 
Dias do Mês de Julho do Ano de 2015. Eu, Henrique Dantas Alves, ________________, Técnico 
Judiciário, Matrícula 477.477-9, digitei e assinei-o.

DRA. ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA
Juíza de Direito

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

8ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE
EDITAL - PROCESSO: 0803342-04.2014.815.0001 AÇÃO: CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA - PRAZO: 30 DIAS.
O MM Juiz de Direito da Vara supra, em virtude da lei, etc. Faz saber a todos que o presente 

Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por este Juízo e Cartório se processam os autos 
da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão na Posse 
Inaudita Altera Pars, em que EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE - ETN S.A., empresa 
concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n 14.029.911/0001-56, com sede na Rua Jacó Velosino, n 290, 3º andar, Casa Forte, Recife, PE, 
promove contra PROPRIETARIO DESCONHECIDO de imóvel localizado no bairro das Cidades, 
BR 230, KM 156, próximo a Rua Manoel Batista, em Campina Grande, PB, área de 0,07808 HA, 
com limites: partindo do ponto 1, Km 7,3280 situado no eixo da LT, distante 849,01m do MV04 do 
KM 6,4789; deste, com o azimute de 83°23”46’; deste segue com o azimute de 297°26”39’, numa 
distancia de 26,79m, confrontando com o Sr. Renato Luiz de Freitas, até o ponto 2; deste, segue 
com o azimute de 83°23”46’, numa distância de 54,61m, confrontando com o próprio, até o ponto 3; 
deste segue com o azimute de 205°27”38’, numa distancia de 17,70m, confrontando com a Estrada 
Municipal, até o ponto 4; deste, segue com o azimute de 205°27”38’, numa distancia de 12,90m, 
confrontando com a Estrada Municipal, até o ponto 5; deste, segue com o azimute de 297°26”39’, 
numa distância de 19,52m, confrontando com o Sr. Renato Luiz de Freitas, até o ponto 1. Este Edital 
servirá para CITAR PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO em lugar incerto e não sabido, para, em 15 
(quinze) dias contados a partir do prazo de afixação deste Edital, se manifeste sua aquiescência com 
o preço oferecido e depositado para a servidão, hipótese em que o acordo deverá ser homologado 
por sentença, ou, não sendo aceito o montante, apresente contestação (art. 221, I, 222, e 223 e 
231, II do CPC, Decreto-Lei 3.364/41, art. 20), sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor na inicial (art. 285 e art. 319 do CPC). Fica advertida a parte de que, em caso 
de revelia, o feito terá prosseguimento independentemente de novas intimações, podendo haver, 
inclusive, o julgamento antecipado da lide, desde que a isso a prova dos autos de suporte. E, para 
que ninguém alegue ignorância, mandou a MM Juíza expedir o presente Edital, que será publicado 
na forma da Lei e afixado no local de costume. Ao 01 de Janeiro de 2016. Eu, Analine Borges Cirne, 
Técnica Judiciária, digitei-o e fiz imprimir.

DRA. ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA,
Juíza de Direito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 247/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANI-

ZADO E LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA EM ALUMÍNIO, PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 274/2015, que adjudicou, realizado 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) Nº 004/2016, o certame a empre-
sa LUME ENERGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita sob o nº CNPJ 17.561.052/0001-30, 
no valor total de R$ 669.000,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil reais), com fulcro no inc. VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 11 de Fevereiro de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROCESSO N.º 014/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2016
 TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SANTA RITA-PB.
Com base nas informações constantes no Processo n.º 014/2015, referente à Dispensa de Licitação 

n.º 002/2016, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão de Licitação, e 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO 
E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÃO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.347.973/0001-80, no valor total de R$ 335.160,00 (Trezentos e trinta 
e cinco mil, cento e sessenta reais); para contratação do objeto em referência, com base no Art. 24, Inciso 
IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 11 de Fevereiro de 2016.
Jacinto Carlos de Melo

Secretário Municipal de Saúde



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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2015

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e Transportes Públicos 
de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e 
Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, 
de 05 de setembro de 2007, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 
3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00014/2015 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de 
gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da SSTP (Superintendência de Transito e Transportes Públicos); resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 
CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.
VENCEDOR: BRENO VASCONCELOS TOME EPP
CNPJ: 17.312.837/0001-79
TOTAL: 16.000,00
1 - Lote Único (Gêneros Alimentícios)

Item Discriminação Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

1 Água mineral natural – sem gás – acondicionada em botijão de 
20lts 

UND 2500 5,24 13.100,00

2 Açúcar cristal branco, acondicionado em embalagem transparente 
atóxico, 1kg, com data de fabricação e validade na embalagem 

KG 1300 1,00 1.300,00

3 Café torrado e moído, embalagem de 250gr com selo da ABIC
PCT 1600 1,00 1.600,00

Total do Lote: R$  16.000,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2015, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração 
e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00014/2015, que fizerem adesão a esta Ata, 
mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00014/2015 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: BRENO 
VASCONCELOS TOME EPP. lote(s): 1. Valor: R$ 16.000,00. (Dezesseis Mil Reais).
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande. Campina Grande - PB, 02 de 
Fevereiro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2015
Aos 02 dias do mês de Fevereiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições 
contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, 
de 05 de setembro de 2007, Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto 
Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00015/2015 que objetiva o registro de preços para: Contratação 
de empresa para aquisição parcelada de material de higiene, limpeza, descartáveis e consumo em 
geral. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.  

VENCEDOR: XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.949.494/0001-06
TOTAL: 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes 

Publicos de Campina Grande firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços 
ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é 
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua 
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00015/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00015/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Lote: 01.Valor: R$ 33.700,00(trinta e três mil e 

setecentos reais).
BRENO VASCONCELOS TOME EPP. lote: 02.Valor: R$ 108.000,00(cento e oito mil reais)
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comar-

ca de Campina Grande. Campina Grande - PB, 02 de fevereiro de 2016.FELIX ARAUJO NETO. 
Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas 
inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, 
EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 25 de Fevereiro de 2016 as 09h00min, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores infor-
mações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 28 de Janeiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço 
por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 26 de Fevereiro de 2016 as 
09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS , PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 29 de Janeiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 003/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas 
inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, 
EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 25 de Fevereiro de 2016 as 11h00min, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores infor-
mações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 28 de Janeiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 003/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna 

público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 
n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 
7892/13 e alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item,EXCLUSIVO para ME e 
EPP, no dia 29 de Fevereiro de 2016 as 11:00 horas, tendo como objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guarabira, comunica aos interessados que o Pregão 

Presencial n.° 00022/2016, tendo como objeto: Aquisições parceladas de Carnes e Peixe diversas 
para atendimento de diversos setores da Administração / complementação da Merenda Escolar e 
outros. Fica adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 17.02.2016 as 
15h00min. A nova data da sessão para abertura da licitação fica para o dia 25.02.2016 as 08h00min. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR - Pregoeiro

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE-
ZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 26 de Fevereiro de 2016 as 08h00min, tendo como objetivo: LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 11 de Fevereiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 004/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto 7892/13 e alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor 
preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP no dia 29 de Fevereiro de 2016 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA MECÂNICA E DIGITAL E 
ANTRÔPOMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2015, que objetiva: Aquisição de Material 
Permanente para atender as necessidades da Secretária de Educação e da Ação Social do Município 
de; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NE REMANUFATURA DE 
CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - R$ 41.662,00.

São João do Cariri - PB, 15 de Dezembro de 2015
COSME GONÇALVES DE FARIAS

Prefeito

29A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00016/2015
Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da  Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições 
contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, 
de 05 de setembro de 2007, Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto 
Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00016/2015 que objetiva o registro de preços para: Contratação de 
empresa para aquisição de forma parcelada de material de expediente e para escritório em geral.; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes 

Públicos de Campina Grande firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços 
ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é 
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua 
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00016/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00016/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SAN-
TOS. lote(s): 01.alor: R$ 70.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Campina Grande. Campina Grande - PB, 02 de fevereiro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - 
Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes de alunos e professores da rede de ensino municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de expediente e didáticos diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos 
diversas, destinados a frota veicular desta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baia da Traição - PB, 12 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº00024/2015
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTER-

NET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 39MBPS INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM REGIME 
DE COMODATO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar por mais 10 (dez) meses o prazo de vigência e proceder a 

pactuação contratual. 
Fundamentação Legal do Aditivo: Inciso IV, art. 57da lei 8666/93.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e BRISANET SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
Data de Assinatura: 03 de fevereiro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material de limpeza e de consumo destinados a merenda 
escolar as diversas secretárias e ao fundo municipal de saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado 
de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras e Protetores destinados às diversas 
Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais 
Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos éticos, 
genéricos e similares, Material médico hospitalares, solicitação da Secretária de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
para o SAMU do Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2016-CPL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60001/2016, Tipo Menor Preço.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAP´S AD III NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
A Comissão Permanente de Licitação solicitou à Secretaria Municipal de Planejamento (SE-

PLAN) que emitisse Parecer Técnico acerca da completude dos projetos necessários à realização 
do certame que visa à contratação de empresa para a construção de uma Unidade de Acolhimento 
no município de Cajazeiras/PB.

O Parecer Técnico expedido pelo engenheiro da SEPLAN apontou as seguintes pendências 
no Projeto Básico:

a.       Ausência dos projetos de instalações elétricas e hidro sanitárias;
b.      Ausência do memorial de cálculo dos quantitativos dos serviços;
c.       Ausência de Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) de todos os projetos;
d.      Ausência de Data Base de preços no SINAPI.
Diante das ausências apontadas no Parecer Técnico da SEPLAN, decido por REVOGAR o 

Processo de licitação TP nº 60001/2016, para fins de correção do processo.
Em consequência disso, o Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, 

Jornal a União,  Portal da Transparência da Prefeitura de Cajazeiras, assim como  nos murais da 
área interna da  Prefeitura (térreo e sala da CPL),  resta CANCELADO, devendo os interessados 
desconsiderar o Aviso.

A CPL informa que no mais breve espaço de tempo possível, um novo certame será publicado.
Cajazeiras, 12 de fevereiro de 2016.

PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 26 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos e material 
permanente para atender as Unidades Assistidas de saúde básica dos ESF I,II e III do Município 
de Marizópolis-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizopolis - PB, 12 de Fevereiro de 2016

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016-CPL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60002/2016, Tipo Menor Preço.
OBJETO: Construção de uma Unidade de Acolhimento no município de Cajazeiras/PB.
A Comissão Permanente de Licitação solicitou à Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

que emitisse Parecer Técnico acerca da completude dos projetos necessários à realização do certame 
que visa à contratação de empresa para a construção de uma Unidade de Acolhimento no município 
de Cajazeiras/PB.

O Parecer Técnico expedido pelo engenheiro da SEPLAN apontou as seguintes pendências no 
Projeto Básico:

a.       Ausência dos projetos de instalações elétricas e hidro sanitárias;
b.      Ausência do memorial de cálculo dos quantitativos dos serviços;
c.       Ausência de Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) de todos os projetos;
d.      Ausência de Data Base de preços no SINAPI.
Diante das ausências apontadas no Parecer Técnico da SEPLAN, decido por REVOGAR o Processo 

de licitação TP nº 60002/2016, para fins de correção do processo.
Em consequência disso, o Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, Jornal 

a União,  Portal da Transparência da Prefeitura de Cajazeiras, assim como  nos murais da área interna da  
Prefeitura (térreo e sala da CPL),  resta CANCELADO, devendo os interessados desconsiderar o Aviso.

A CPL informa que no mais breve espaço de tempo possível, um novo certame será publicado.
Cajazeiras, 12 de fevereiro de 2016.

PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO CARIRI –; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO 
DE COMSBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA - R$ 512.840,00.

São João do Cariri - PB, 11 de Fevereiro de 2016
COSME GONÇALVES DE FARIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2015, que objetiva: Aquisição de Material 
Permanente para atender as necessidades da Secretária de Educação e da Ação Social do Município 
de; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NE REMANUFATURA DE 
CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - R$ 41.662,00.

São João do Cariri - PB, 15 de Dezembro de 2015
COSME GONÇALVES DE FARIAS - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATOS DOS ADITIVOS DE PRAZOS E DE VALOR AOS CONTRATOS 

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2013-IN. Contratante: Prefeitura de Livramento/
PB. Contratada: Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 
17.262.153/0001-00. Objeto: Prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal 
e Previdência. Parágrafo Primeiro: Considerando a prorrogação do contrato a vigência passou de 
04/02/2015 a 04/02/2016, para o período de 04/02/2016 a 04/02/2017. Data da ass.: 02/02/2016. 
Partes Ass.: Carmelita Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e Alexandre Aureliano Oliveira Farias (Pela 
Contratada).

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa- Prefeito

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2013-IN. Contratante: Prefeitura de Livra-
mento/PB. Contratada: Danyel de Sousa Oliveira, CPF: 009.079.974-73. Objeto: Prestar serviço na 
consultoria jurídica em favor da Prefeitura de Livramento/PB. Parágrafo Primeiro: Considerando a 
prorrogação do contrato a vigência passou de 11/02/2015 a 11/02/2016, para o período de 11/02/2016 
a 11/02/2017. Data da ass.: 02/02/2016. Partes Ass.: Carmelita Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e 
Danyel de Sousa Oliveira (Contratado).

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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

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

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00004/2016 - 12.02.16 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 

- R$ 33.600,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS/FUNDEB 40%/PNAE/ E 
OUTROS. 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.306.2002.2013/12.361.2008.2015
/12.361.2008.2016/12.366.2006.2024/13.392.2017.2026 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00011/2016 - 12.02.16 - FRANCISCO 
A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 313.125,80; CT Nº 00012/2016 - 12.02.16 - JOÃO PAULO ARAÚJO 
DOS SANTOS - ME - R$ 495,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS/FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/PETI/
PROJOVEM/CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/CRAS/ IDG SUAS/ IDG BOLSA FAMÍLIA E 
OUTROS. 02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
08.244.2014.2038/08.244.2014.2039/08.244.2014.2075/08.244.2014.2076/08.244.2014.2077/08.244.
2014.2078 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00013/2016 - 12.02.16 - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 20.350,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, 

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ RECURSOS FEDERAIS/FUNDEB 40%/MDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/EJA/PETI/PROJOVEM/
CRAS/IGD SUAS/IGD BOLSA FAMILIA E OUTROS. 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO. 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20.606.2009.2011 - ELEMENTO DE 
DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA: 12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2008.2018/12.366.2006.2024/13.392.2017.
2026 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.07 - SECRETARIA 
DE SAÚDE E SANEAMENTO: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067/10.301.2005.2070 - ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.08: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL: 
08.243.1003.2084/08.244.2014.2038/08.244.2014.2039/08.244.2014.2075/08.244.2014.2076/08.244
.2014.2077/08.244.2014.2078 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSU-
MO. 02.09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002.2041 - ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.11: SECRETARIA DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER: 27.812.2015.2045 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00014/2016 - 12.02.16 - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR 
- ME - R$ 78.052,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNI-

CIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00008/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RE-
CURSOS FEDERAIS/RECURSOS ESTADUAIS. 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 
12.361.2022.2020 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riachão e: CT Nº 00015/2016 - 12.02.16 - EVERALDO JACINTO DA CUNHA - R$ 19.965,00; CT Nº 
00016/2016 - 12.02.16 - FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 19.965,00; CT Nº 00017/2016 - 12.02.16 
- JOSÉ ESTEVÃO DE AQUINO - R$ 38.599,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09028/2016;
Objeto: Aquisição de fardamento escolar, para o atendimento das demandas da Rede Publica 

Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA.;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000279; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09003/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Odinaldo 

Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA;
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5200.2510;
Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Global: R$ 235.338,00 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais).

João Pessoa, 28 de janeiro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09029/2016;
Objeto: Aquisição de Fardamento Escolar, para o atendimento das demandas da Rede Publica 

Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa PBF GRÁ-

FICA E TÊXTIL LTDA.
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000279, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09003/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Edvaldo 

Vieira da Silva, pela empresa PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA.
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5200.2510; 
Natureza: 3.3.90.30/00; 
Fonte: Recursos Ordinários;
Valor Global: R$ R$ 1.057.148,00 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais).

João Pessoa, 27 de janeiro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Palco, Som e Baú Palco, para atendimento nos festejos carnavalescos, em 

praça publica de Mataraca-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00001/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00003/2015, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Sobrado.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0209 - Secretaria de ind. Com. Turismo e 
Meio Ambiente; 13 695 0247 2.028 - Manter o programa de desenvolvimento das atividades turísticas 
e realização de eventos; 0210 - Secretaria de Obras Públicas e serviços urbanos; 04 451 0021 2.029 - 
Manutenção das atividades da secretaria de obras públicas e serviços urbanos; 3.3.90.39.00 - Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00013/2016 - 04.02.16 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 126.600,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de uma HOME PAGE para 

Câmara Municipal/FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2016.DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 01010.01.031.2001.2001 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 3390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00001/2016–12/02/2016 - Paulo Sergio de Vasconcelos - R$ 2.750,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Contratação de consultoria 
pessoa jurídica especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, na 
elaboração de editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de im-
prensa e alimentação das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Especifico: 
QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 33.600,00.

Joca Claudino - PB, 12 de Fevereiro de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

João Pessoa > Paraíba > sábado, 13 de fevereiro de 2016Publicidade
30 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Cultura
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Diversidade
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Paraiba
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Politicas
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

