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Custo de vida

No México
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Cesta básica sobe 
6,58% na capital

Papa celebra missa 
para indígenas

Governador vai 
à CBF contra 
interdição do 
Estádio Almeidão

Ricardo Coutinho 
disse que tomará 
providências para a 
CBF não prejudicar 
clubes.  PÁGINA 21

Marés Hora Altura
DÓLAR    R$ 3,995  (compra) R$ 3,996  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,840  (compra) R$ 4,160  (venda)
EURO   R$ 4,467  (compra) R$ 4,471  (venda)

ALTA

17h34

04h47

0.7m

0.7m

baixa

baixa

11h06 2.0m

Paraíba e EUA vão
acompanhar bebês

O monitoramento de bebês para identificar possíveis relações de fatores ambientais com os casos de microcefalia 
integra a estratégia definida pelo Governo do Estado com os EUA nas pesquisas sobre a doença na Paraíba.  PÁGINA 3

ALTA 23h51 1.9m

Microcefalia no Estado

O governador Ricardo Coutinho reuniu-se ontem com representantes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e com a equipe gestora da Saúde estadual para discutir as ações

FOTO: Secom-PBFOTO: Divulgação FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

A artista plástica paraibana inaugura hoje a ex-
posição Chrysalis, de temática feminina.  PÁGINA 5

2ºCaderno Força-tarefaSegurança

Wanessa Dedoverde expõe em JP 

Policiais militares paraibanos iniciaram ontem 
curso para atuar nos Jogos Olímpicos.  PÁGINA 4

Treinamento para as Olimpíadas 

A Marinha se integrou ontem às forças que 
atuam contra os focos do mosquito.  PÁGINA 13

Combate ao Aedes em Cabedelo 

FOTO: José Marques/Secom-PB



Anualmente prefeitos de todas as regi-
ões do país se encontram em Brasília numa 
marcha que até já entrou para o calendário 
político. Este ano, a Marcha acontecerá na 
primeira quinzena de maio com uma pauta 
recheada de reivindicações. Nem poderia ser 
diferente ante a difícil situação enfrentada 
pelos municípios em meio a esta grave crise 
econômica. Já faz algum tempo que a maio-
ria dos municípios vive um quadro crônico 
de estrangulamento fiscal, onde a rotina do 
prefeito é pagar estritamente os gastos cor-
rentes de custeio da máquina, sem nenhuma 
capacidade de investimento autônomo. 

Não seria exagero dizer que os prefeitos 
se transformam em caixeiros viajantes em 
busca de convênios para poder introduzir 
mudanças qualitativas na vida de suas po-
pulações. Excetuando aqueles que atingiram 
alto grau de industrialização ou que usu-
fruem de royalties de produção mineral, pe-
trolífera ou energética, os demais 5 mil mu-
nicípios dependem exclusivamente do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). Por-
tanto, não só há uma enorme concentração de 
recursos na União (70%) como a distribuição 
dos impostos entre os próprios municípios é 
muito injusta no Brasil.

Não há dúvida que a discussão sobre um 
novo pacto federativo é agenda central no 
Brasil dos nossos dias. Fica cada vez mais 
claro que é impossível abraçar o país a partir 
de Brasília. Vivemos em um país continental 
impregnado por enormes desigualdades eco-
nômicas, sociais e culturais. A centralização 
afasta os centros decisórios do cotidiano da 
população, encarece as ações de políticas pú-
blicas e tenta padronizar autoritariamente o 

que é diverso. Não faz sentido prefeitos dos 
quatro cantos de um país continental ficarem 
de pires na mão nos corredores da burocra-
cia em busca de recursos para comprar uma 
ambulância, reconstruir uma ponte ou ad-
quirir um ônibus para o transporte escolar.

Este ano a Marcha, acontecerá entre 9 e 
12 de maio em Brasília. Desta vez, uma das 
principais preocupações que serão discuti-
das é como os municípios irão garantir rea-
juste a servidores, principalmente os profes-
sores, sem violar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que limita o gasto com folha de servi-
dores. Representantes do Tribunal de Contas 
da União e da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil devem promo-
ver discussão sobre o tema logo no segundo 
dia de encontro.

É para consolidar a pauta do encontro 
que o presidente da Federação das Asso-
ciações de Municípios da Paraíba, Tota 
Guedes, se reúne hoje em Brasília, com 
outros representantes dos municípios 
brasileiros. Mas de antemão já se sabe que 
temas como o reajuste dado a programas 
sociais e possíveis mudanças no Imposto 
Sobre Serviços constarão desta agenda. 
Desde 2013 até agora, a questão muni-
cipal só se agravou, em função do baixo 
desempenho da economia e das desonera-
ções feitas unilateralmente pelo Governo 
Federal no Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), um dos componentes 
do Fundo de Participação dos Municípios.
Este fraco desempenho também afeta o lu-
cro das empresas, impactando no Imposto 
de Renda das Pessoas Jurídicas. E o IR é o 
outro componente do FPM.

Editorial

 A pauta dos prefeitos
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A legalização de jogos ainda oficial-
mente proibida pode quintuplicar 
a arrecadação do País com loterias 
e jogos. A estimativa foi feita, pelo 
vice-presidente de fundos de governo 
e loterias da Caixa Econômica Federal, 
Fábio Cleto, em audiência da comissão 
especial do marco regulatório dos jo-
gos. Em 2014, a arrecadação das lote-
rias da Caixa foi de R$ 13,5 bilhões e 
deve chegar a cerca de R$ 15 bilhões 
neste ano. Segundo Cleto, esse valor 
poderá chegar R$ 50 bilhões.

UNInforme

lígIA fElIcIAnO (II) DO PROS PARA O PTB

“ME DESculPEM O DESABAfO. MAS chEgA!”

“Apoio João Azevedo para 
prefeito de João Pessoa 
por vários motivos. Pri-
meiro, João Azevedo faz 
parte desta nova geração 
de políticos que tem o go-
vernador Ricardo Coutinho 
como líder - e que tenho 
o orgulho de pertencer 
como vice-governadora. 
Segundo, a Prefeitura de 
João Azevedo vai traba-
lhar em sintonia com o 
Governo do Estado.”

“Dentro dos mesmos objetivos 
- e quando Estado e Prefeitura 
estão do mesmo lado, as coisas 
ficam muito mais fáceis de re-
solver, e quem sai ganhando com 
isso é toda população. Terceiro, 
João Azevedo já mostrou, como 
secretário do Governo Estadual, 
que é competente, conhece os 
problemas da capital, tem novas 
ideias e muita vontade de tra-
balhar. Em resumo, quem apoia 
o governador Ricardo Coutinho 
deve apoiar João Azevedo.”

A vice-governadora Lígia Felicia-
na é do Partido Trabalhista Brasi-
leiro - PTB - que ontem recebeu 
a filiação do ex-deputado fede-
ral Major Fábio que por sua vez 
já anunciou o lado que vai ficar 
nas eleições “Eu estou entrando 
em um time, um time que está 
sendo muito bem formado. Estou 
à disposição do PTB para dispu-
tar o que PTB decidir. Para onde 
o PTB for, nós vamos e que o PTB 
decidir nós vamos acompanhar”. 
E o PTB já disse pra onde vai.

Artigo

Aquele olhar de Jesus

Ah, o olhar!... O olhar é tudo 
numa pessoa. Dize-me o que olhas 
e como olhas, e eu te direi quem 
és. Mas há pessoas que têm olhar 
de sonâmbulo. Olham, mas não 
veem... E que dizer de Jesus? Nunca 
houve no mundo um olhar como o 
dele. Sereno, profundo, radiográfi-
co. Ele nos via por dentro. Que pe-
rigo! Certa vez, esteve por alguns 
momentos olhando a multidão e 
sentiu uma profunda compaixão. 
Comparou-a a um rebanho sem 
pastor. Pastor, aqui, no sentido de 
ideal, de objetivo superior. A mes-
ma coisa ele sentiu quando esta-
va para ser pregado na cruz, com 
a coroa de espinhos a lhe fazer o 
sangue escorrer pelo corpo, e a 
multidão pedindo para soltar Bar-
rabás, o perigoso assaltante, ao 
invés dele. Mais ainda: ele sentiu 
sede e lhe deram vinagre. Assim 
mesmo teve pena daquela gente 
que se regozijava com a sua cru-
cificação, indiferente ao seu sofri-
mento. Agora é a vez de lembrar, 
nem sempre a voz do povo é a voz 
de Deus, como se costuma dizer. 

O olhar de Jesus na cruz não 
foi um olhar de ódio, mas de mui-
ta compaixão. E compaixão é 
amor ao próximo, de integração 
no outro. 

Mas que dizer do olhar de Je-
sus, quando proferiu o primei-
ro sermão, o chamado Sermão 

da Montanha? Da montanha, 
sim, monte não. Que me perdoe 
o mestre Celestino. A montanha 
era Jesus. 

Não vi não, mas deveria ter sido 
maravilhoso aquele olhar, naquela 
manhã de luz, em plena Natureza, 
que foi o seu templo preferido. 

Ele foi um apaixonado do campo. 
Daí ter dado aquela recomendação: 
“Olhai os lírios do campo”. E nada de 
andar se preocupando com as mes-
quinharias da vida. Foi uma bela li-
ção aos estressados, aos apressados, 
aos indiferentes à vida espiritual. 

E belo também foi o seu olhar 
perante as crianças, que vieram ao 
templo fazendo barulho e correndo. 
Daí o sublime convite: “Vinde a mim 
as criancinhas por que delas é o Rei-
no dos Céus”. Criança como símbolo 
de inocência, de pureza, de confian-
ça na vida, de alegria. 

Certa vez, chamaram-no de “bom 
mestre”. Ele recusou o título de bom, 
e disse: “Bom é o Pai que está nos 
céus.” Haverá maior humildade do 
que esta? Aquela mesma humildade 
socrática do “só sei é que nada sei”.

E vale, aqui, lembrar aquela sua 
advertência aos discípulos: “Se os 
teus olhos forem bons, todo o teu 
corpo se iluminará.”

Olhar de bondade, olhar de amor, 
olhar de compreensão, olhar de sa-
bedoria, olhar de compaixão. Este, o 
olhar de Jesus. 

E vale, aqui, lembrar aquela sua advertência aos discípulos: “Se os teus 
olhos forem bons, todo o teu corpo se iluminará.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

ESTIMATIvA DA cEf

lígIA fElIcIAnO (I)

OS DIAS cOnTADOS DAS EMISSORAS AM
Agora é pra valer.  A partir do dia 25 de fevereiro, as primeiras emissoras de rádio AM já devem 
começar a migrar para a frequência modulada, ou FM. O assunto foi debatido na manhã dessa se-
gunda-feira (15), no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, representantes do 
Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre outros, 
explicaram que o processo de migração das rádios AM para FM ocorrerá em dois lotes e vai provocar 
a necessidade de adaptação também por parte dos ouvintes dessas rádios.
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A comissão especial que discute o Projeto de Lei 
(PL) 442/91, que dispõe sobre o Marco Regulató-
rio dos Jogos no Brasil realiza amanhã audiência 
pública para ouvir o vice-presidente executivo da 
Fertitta Entertainment, Tobin Prior; o advogado 
- sócio da firma de advocacia Lewis Roca Roth-
gerber, de Las Vegas, Anthony N. Cabot; o sênior 
vice-presidente (Relações Governamentais) da 
Las Vegas Sands Corporation, Andrew (Andy) Ab-
boud; e o diretor de assuntos corporativos da Las 
Vegas Sands Corporation, John T. Foley.

A ROLETA VEM Aí
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o O Botafogo da Paraíba perdeu ontem para o Sport Recife por 

2 a 1, pela Copa do Nordeste. Até aí nada de mais, faz parte 
do esporte, é do jogo. Mas é bom que se diga que não houve 
nenhum problema de insegurança dentro e fora do Almeidão, 
apesar da insistência de alguns de que o local, o estádio, em 
consquência das obras do Viaduto do Geisel em seu entorno, 
causa problemas maiores ao torcedores. Não por acaso o go-
vernador Ricardo Coutinho, que estava em campo, torcedor 
que é do Botafogo foi em favor dos que não tem vez nem voz 
quando as decisões chegam às esferas maiores do futebol 
brasileiro, leia-se a Confederação Brasileira de Futebol - CBF. Essa, atendendo a recomendação do 
Ministério Público Estadual da Paraíba, que proibiu presença de público naquela praça esportiva 
a partir dessa segunda-feira (15), decidiu acatar a sugestão, ou seja, a de probir jogos naquela 
praça esportiva a partir de agora. O motivo dado pelo MP-PB e pela a CBF é que a obra em andamento 
do Viaduto do Geisel oferece insegurança para os torcedores. Ambos concordam que os entulhos da 
construção acabam se tornando armas perigosas. Provocado pela a imprensa antes da partida, e 
em tom de desabafo, o governador Ricardo Coutinho deixou claro que se necessário pessoalmente 
conversará com representantes da  Confederação Brasileira de Futebol para sanar o problema. “Me 
desculpem o desabafo. Mas chega! Não tem ninguém que bote pra frente, é só obstáculo. Chega 
de querer colocar o futebol da Paraíba para trás. Eu particularmente vou entrar em contato com a 
CBF e me posicionar contra isso”, adiantou Ricardo. “Já chamei a Polícia Militar para que ela me diga 
direitinho qual é o componente básico para isso (realização de jogos no Almeidão). Porque se for 
por causa de um isolamento, esse isolamento será feito na obra. Agora, o que não pode é prejudicar 
os times da Paraíba”, concluiu o governador. As informações são do blog Voz da Torcida.
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Governador discute estratégias de 
pesquisa sobre microcefalia com EUA
Objetivo é entender qual 
a influência de fatores 
ambientais com a doença

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, ontem, 
com representantes do Cen-
tro de Controle e Prevenção 
de Doenças do Governo dos 
Estados Unidos (CDC) para 
discutir as estratégias nas 
pesquisas relacionadas à 
microcefalia na Paraíba. A 
proposta do estudo, pionei-
ro no Brasil, é realizar um 
monitoramento de mães e 
bebês, com e sem microcefa-
lia, com o objetivo de buscar 
entender qual a influência de 
fatores ambientais possam 
ter alguma relação com a 
doença.

Também participaram 
da reunião a vice-governado-
ra Lígia Feliciano, a secretá-
ria da Saúde, Roberta Abath, 
a coordenadora da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da Pa-
raíba, Sandra Mattos, o dire-
tor de comunicação do Cen-
tro de Controle e Prevenção 

de Doenças do Governo dos 
Estados Unidos, Dave Daigle, 
o médico do CDC, Fernando 
Arena, além de outras autori-
dades na área da saúde.

O monitoramento de 
mães e bebês, com e sem mi-
crocefalia, na Paraíba será 
feito por meio de uma coleta 
de dados e exames em cerca 
de 150 crianças com micro-
cefalia, além de aproximada-
mente 400 bebês saudáveis 
e suas respectivas mães. As 
cidades onde a pesquisa será 
realizada, bem como os casos 
selecionados para fazer par-
te da pesquisa, serão defini-
dos pela Secretaria de Saúde 
após uma nova reunião com 
o Ministério da Saúde.

Pioneirismo 
O governador Ricardo 

Coutinho enfatizou que o 
Estado está sendo pioneiro 
nas pesquisas em relação à 
microcefalia. “Buscamos dar 
respostas concretas à po-
pulação. Temos uma equipe 
preparada que desenvol-
ve um excelente trabalho e 

já traz resultados, como a 
pesquisa feita pela Rede de 
Cardiologia Pediátrica, que 
estudou 16 mil casos de mi-
crocefalia e descobriu que 
nem todas as situações têm 
relação com o zika vírus. 
Vamos junto com o Ministé-
rio da Saúde e o CDC definir 
encaminhamentos para mais 
uma pesquisa pioneira feita 
aqui no Estado. Dessa for-
ma, em pouco tempo, espe-
ramos trazer respostas para 
os questionamentos sobre a 
microcefalia”, disse.

Ricardo ainda esclareceu 
que a Paraíba vai participar 
ativamente de todas as etapas 
do estudo que será realizado 
em parceria com o CDC dos 
Estados Unidos. “A Paraíba 
terá uma gerência, ligada à 
Rede de Cardiologia Pediá-
trica, que comandará a coleta 
e outras funções que caibam 
a nós. Vamos estar presen-
tes em todos os aspectos da 
pesquisa, temos uma equipe 
de vigilância em saúde efi-
ciente e que está disposta a 
colaborar em tudo. A medi-

A Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (SBAC), por 
meio do Programa Nacional de 
Controle de Qualidade (PNCQ), 
premiou pelo segundo ano 
consecutivo o Laboratório de 
Análises Clínicas do Hospital 
Estadual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa. A avaliação 
atestou que, em 2015, o setor 
da unidade hospitalar atingiu 
98,9% de acertos e qualidade 
dos exames.

Para o diretor técnico da 
instituição, Edvan Benevides, 
o prêmio é um orgulho para 
todos que trabalham na ins-

tituição, tendo em vista que 
mostra a competência e agili-
dade com que os profissionais 
executam suas funções. “Nós 
que fazemos o Hospital de 
Emergência e Trauma estamos 
gratificados pelo reconheci-
mento do trabalho da equipe 
do laboratório, bem como pelo 
investimento feito nas instala-
ções e na compra de equipa-
mentos”, ressaltou.

Para a coordenadora do 
laboratório da instituição de 
saúde, Francisca Estrela, a pre-
miação é um estímulo. “O Pro-
grama Nacional de Controle de 
Qualidade reconheceu o com-

promisso com a excelência por 
parte da direção, bem como 
dos que compõem o setor, o 
que nos impulsiona ainda mais 
para continuarmos no caminho 
traçado. Estamos muito orgu-
lhosos”, comemorou.

Um milhão de procedimentos
Em 2015, o setor realizou 

mais de um milhão de pro-
cedimentos laboratoriais. A 
equipe é formada por 40 fun-
cionários entre bioquímicos, 
biomédicos, biólogo, técnicos 
de laboratório e auxiliares ad-
ministrativos que trabalham 
24 horas.

Laboratório é premiado pela 
SBAC pelo 2º ano consecutivo

Hospital de traUma

A Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio do Cen-
tro Formador de Recursos 
Humanos – Cefor-RH/PB e da 
Comissão de Residência Mé-
dica (Coreme), divulgou o ga-
barito das provas do processo 
seletivo para médicos resi-
dentes do Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, Complexo 
Hospitalar Arlinda Marques 
e Hospital General Edson Ra-
malho, em João Pessoa. 

O certame foi realiza-
do no dia 13, no Campus 
I da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), no Cen-
tro de Ciências Médicas. As 
provas foram específicas 
da área médica, constando 

de 50 questões de múltipla 
escolha.

No total foram disponi-
bilizadas 17 vagas, nas espe-
cialidades Anestesiologia, 
Medicina Intensivista, Or-
topedia e Pediatria. A Resi-
dência Médica terá início no 
próximo dia 1º de março.

informações
Mais informações po-

dem ser obtidas no Centro 
Formador de Recursos Hu-
manos, situado no Com-
plexo Psiquiátrico Juliano 
Moreira, localizado na Av. 
Pedro II, no bairro da Tor-
re ou pelos telefones: (083) 
3218-7501 (Secretaria Esco-
lar) e 3214-1732 (recepção).

Gabarito de residência

cina e ciência são feitas de 
evidências e os estudos estão 
justamente, buscando estas 
evidências concretas”, frisou. 

“Através dessa pesquisa 

teremos a possibilidade de 
conhecer mais sobre a micro-
cefalia, e só assim saberemos 
como lidar melhor com ela. 
Não tenho dúvidas que somos 

pioneiros com este estudo e 
em breve, teremos respostas 
a dar para o Brasil e para o 
mundo”, enfatizou a secretá-
ria de Saúde, Roberta Abath.

Ricardo Coutinho se reuniu com representantes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças

Foto: José Marques/Secom-PB

O procurador-geral elei-
toral, Rodrigo Janot, enviou 
parecer ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pelo arquiva-
mento de uma das ações em 

que o PSDB pede a cassação 
dos mandatos da presidente 
Dilma Rousseff e do vice, Mi-
chel Temer. Para o procura-
dor, as alegações do partido 
não demonstram gravidade 
capaz de autorizar a inelegi-
bilidade de Dilma e Temer.

A ação do partido foi 
protocolada no TSE em ou-
tubro de 2014, antes da 
diplomação da presidente 
para exercer seu segundo 
mandato. O PSDB alegou 
que os mandatos devem 
ser cassados por supostas 

Rodrigo Janot pede ao TSE arquivamento de ação
contra dilma e temer

André Richter
Da Agência Brasil

irregularidades na campa-
nha eleitoral, como o envio 
de 4,8 milhões de panfletos 
pelos Correios sem carim-
bos de franqueamento, uti-
lização de propaganda em 
outdoor com projeção de 
imagens de órgãos públicos, 
utilização de entrevista de 
ministros na campanha elei-
toral, uso das instalações 
de uma unidade de saúde 
em São Paulo em um vídeo 
da propaganda eleitoral e 
suposto uso do pronuncia-
mento de Dilma no Dia do 
Trabalho, em 2014, para 
fins eleitorais.

De acordo com o parecer 
de Janot, o serviço dos Cor-
reios foi devidamente pago 
pela campanha e não houve 
uso indevido da máquina 
pública. Para o procurador, 
a postagem do material de 
propaganda sem o devido 
franqueamento evitou retar-
do no envio e não implicou 
no desiquilíbrio das eleições.

Sobre os outdoors, Ja-
not disse que a irregula-

ridade não é grave para 
configurar abuso de poder 
econômico, por ter sido vei-
culada por pouco tempo. No 
caso do pronunciamento do 
Dia do Trabalho, Janot lem-
brou que Dilma foi multada 
pelo TSE por propaganda 
eleitoral antecipada e que o 
fato não comprometeu a le-
gitimidade da eleição.

“Esta Procuradoria-Geral 
Eleitoral não se convence, a 
partir das alegações e provas 
constantes dos autos, da exis-
tência de gravidade neces-
sária a autorizar a aplicação 
das sanções previstas no Art. 
22, XIV, da Lei Complementar 
64/90 [norma que prevê a 
cassação], fato que seria iné-
dito na história republicana 
deste País em se tratando de 
eleições presidenciais, razão 
pela qual manifesta-se pela 
improcedência dos fatos”, 
concluiu Janot.

Outras ações do PSDB
Dilma e Temer são al-

vos de mais três ações do 

PDSB no TSE. Na defesa 
entregue em uma delas, os 
advogados de Temer alega-
ram que doações declara-
das de empresas que têm 
capacidade para contribuir 
não são caixa dois. Segundo 
a defesa do vice-presiden-
te, o PSDB também recebeu 
doações de empresas que 
colaboraram para a cam-
panha de Temer e Dilma. 
Dessa forma, no entendi-
mento dos advogados, não 
houve “uso da autoridade 
governamental” por parte 
da presidente e do vice.

O prazo para entrega da 
defesa da presidente ainda 
não terminou. Na ação, o PT 
sustenta que todas as doa-
ções que o partido recebeu 
foram feitas estritamente 
dentro dos parâmetros le-
gais e posteriormente de-
claradas à Justiça Eleitoral. 
As contas eleitorais da pre-
sidente e de Temer foram 
aprovadas por unanimidade 
pelo plenário do TSE, em 
dezembro de 2014.Para Janot, alegações não demonstram gravidade capaz de autorizar inelegibilidade de Dilma e Temer

Foto: Reprodução/Internet



Intercâmbio é destinado aos 
Estudantes do 2º ano 
do Ensino Médio na Paraíba
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Últimas

Alunos da rede estadual podem se 
inscrever para estudar no Canadá

Continuam abertas até 
o dia 29 deste mês as ins-
crições para alunos da rede 
estadual de ensino inte-
ressados em participar do 
“Programa Gira Mundo”, de 
intercâmbio internacional, 
em escolas secundaristas 
do Canadá. Poderão se can-
didatar alunos do 2º ano do 
Ensino Médio. A iniciativa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), também 
inscreveu professores, até a 
semana passada.

O objetivo do programa 
é oportunizar o desenvolvi-
mento linguístico e a inte-
ração com novas culturas e 
métodos de ensino, além de 
motivar os alunos e professo-
res na busca por uma melhor 
formação e desempenho na 
escola. Os interessados devem 
se inscrever pelo portal www.
paraiba.pb.gov.br/educacao/, 
atendendo aos requisitos do 
edital. O resultado final vai ser 
divulgado no dia 13 de julho 
e, em agosto, os selecionados 
partirão para o Canadá.

Os professores farão um 
teste de proficiência em in-
glês (TOEFL), a ser realizado 
no dia 5 de março. E, de acor-
do com os melhores desem-
penhos, 20 professores serão 
convocados para exercerem 
a função de tutor, nas classes 
do curso preparatório, distri-
buídas entre as Gerências Re-

gionais de Educação (GRE). 
O tutor fará jus a uma bolsa 
no valor de R$ 400, durante 
o período de duração do cur-
so. Só será permitido, para o 
professor de Inglês, desem-
penhar a função de tutor em 
sua respectiva gerência.

O TOEFL será aplicado 
gratuitamente através de 
parceria firmada entre a SEE 
e a Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacio-
nais do IFPB e Ministério da 
Educação.

Os alunos inscritos serão 
selecionados para participa-
rem do curso preparatório 
de Línguas, por suas respec-
tivas gerências, de acordo o 
número de vagas oferecidas 
para os que obtiveram as me-
lhores médias no 1º ano do 
Ensino Médio em 2015, nas 
disciplinas de Inglês, Portu-
guês e Matemática.

Host family
No Canadá, os alunos 

irão morar em casas de famí-
lias nativas (host family), cur-
sarão um semestre letivo em 
high school e farão um curso 
de imersão em inglês, com 
bolsa-auxílio no valor total 
de R$ 4.200,00 divididos em 
seis parcelas. Já o professor 
vivenciará novas práticas pe-
dagógicas que proporciona-
rão o aperfeiçoamento pro-
fissional, durante três meses, 
em escolas de Nível Médio do 
Canadá. Também terá mo-
radia com host family, com 
bolsa-auxílio no valor total 
de R$ 2.100,00, divididos em 
três parcelas.

Mais de 100 policiais milita-
res da Paraíba iniciaram, ontem, o 
curso de nivelamento do conheci-
mento para grandes eventos, pro-
movido pela Força Nacional de Se-
gurança Pública. Os policiais serão 
capacitados com modernos proce-
dimentos técnicos e táticos na área 
policial, voltados para um único 
padrão de atuação e que serão 
adotados na segurança dos jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 2016. A 
instrução é uma parceria do Go-
verno da Paraíba com o Ministé-
rio da justiça (Mj), por meio da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp).

A solenidade de abertura do 
curso aconteceu no Centro de 
Educação da Polícia Militar da Pa-
raíba (PMPB) e contou com a pre-
sença do subcomandante-geral, 
coronel Almeida Rosas, do diretor 
do Centro de Educação da PMPB, 
coronel Ronildo Souza, do capitão 
Assis Santos, supervisor da Coor-
denação de Treinamento e Capaci-
tação da Força Nacional e demais 
autoridades militares.

Para o coronel Almeida Ro-
sas, esse é um momento histórico 
para a Paraíba. “Nossos policiais 
terão mais uma oportunidade de 
reciclar seus conhecimentos téc-
nicos, e serão também multipli-
cadores de novos procedimentos 
operacionais”, afirmou.

Força Nacional treina PM’s da PB
para atuar nas olimpíadas

O curso é coordenado pelo 
capitão Assis Santos, e ministrado 
por instrutores da Força Nacional 
de 14 estados da Federação. Con-
forme informações do capitão As-
sis, o curso será ministrado para 
112 policiais na Paraíba e terá du-
ração de 60 horas/aulas, tendo ao 
todo 12 disciplinas. “Deveremos 
utilizar mais de nove mil profissio-
nais para garantir a segurança do 
público nas instalações dos jogos 

neste ano”, afirmou o capitão.

Cooperação
A Força Nacional é um pro-

grama de cooperação federativa, 
coordenado pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública do 
Ministério da justiça (Senasp/Mj) 
para prestar auxílio de seguran-
ça pública em qualquer ponto do 
País, com apoio de efetivo dos 26 
estados e do Distrito Federal.

Os policiais serão capacitados com modernos procedimentos técnicos e táticos

Foto: Secom-PB

Cerca de 150 professores 
das Escolas Cidadãs Integrais 
e Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas estão participando 
até sexta-feira (19) da forma-
ção para a nova modalidade de 
ensino que será aplicada em 
oito escolas do Ensino Médio 
da Rede Estadual de Ensino.  
“O objetivo é capacitar estes 
professores, para aplicar es-
sas inovações em sala de aula, 
tornando-os capazes de de-
senvolver trabalhos em cima 
do projeto de vida de cada 
estudante”, ressaltou o secre-
tário de Estado da Educação, 
Aléssio Trindade, ao abrir ofi-
cialmente os trabalhos ontem.

A formação está sendo 
realizada na Pousada Paraí-
so dos Colibris, no município 
do Conde, pela Secretaria 
de Estado da Educação, em 
parceria com o Instituto de 
Corresposabilidade pela Edu-
cação (ICE), Instituto Natura 
e Instituto Sonho Grande. A 
capacitação consta de diver-
sas atividades pedagógicas, 
tais como as bases teóricas e 
metodológicas da Escola Ci-
dadã, o protagonismo e suas 
práticas e vivências, modelo 
de gestão, tutoria, princípios 
educativos e espaço aberto 
para falas e escuta.

Todo esse conhecimento 
os professores que partici-
pam da formação vão aplicar 
nas escolas cidadãs da rede 
estadual, que vão funcionar 
a partir deste ano, tais como: 
as escolas técnicas estaduais 
de João Pessoa, Bayeux e Ma-
manguape, a Escola Padre 

Hildon Bandeira, no bairro 
da Torre, na capital; a Escola 
Helinton Santana, em San-
ta Rita; a Escola Nenzinha 
Cunha Lima, em Campina 
Grande; a Escola Antonio Ba-
tista Santiago, em Itabaiana; e 
a Escola Francelino de Alen-
car Neves, em Itaporanga.

O especialista em ges-
tão do ICE, Roberto Chimen, 
explicou que a Escola Cidadã 
tem um diferencial inovador, 
com foco no modelo peda-
gógico, com a constituição, 
orientação aos estudantes, 
elaboração do seu projeto de 
vida, dando oportunidade a 
todos no sentido de que eles 
possam pensar no seu futuro, 
potencializar e se preparar 
para a vida, ou seja, para que 
ele possa no futuro ser um ci-
dadão completo, íntegro. 

“Quanto ao modelo de 
gestão, é importante para 
que toda a equipe escolar 
possa apoiar esse projeto e 
conduzir o que é necessário 
para oferecer uma educa-
ção de qualidade no Estado. 
Para o professor é necessá-
rio que ele possa se empo-
derar do modelo e transmi-
tir para o estudante o que 
chamamos de princípios 
educativos, fazendo com 
que os estudantes sejam 
ouvidos, expressem suas in-
tenções e sejam atendidos. O 
foco deve ser a demanda das 
necessidades dos estudan-
tes, visando não só mudan-
ças de dentro pra fora da es-
cola, mas de fora pra dentro’, 
assegurou Chimen.

Escolas Cidadãs Integrais 
já oferecem formação

para proFessores

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) divulgou ontem a 
nona chamada da lista de 
espera própria para ingres-
so na Instituição através do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SiSu) do período 2015.2 e a 
terceira chamada das vagas 
remanescentes conforme 
o Edital 17/2015 Prograd/
UEPB. Ao todo, estão sendo 
convocados 116 candidatos 
da nona chamada e 9 candi-
datos da terceira chamada, 
que deverão efetuar matrícula 
nos dias 16 e 17 de fevereiro, 
nas coordenações do curso 

para o qual foram aprovados.
Os convocados devem 

comparecer para a matrícula 
com o formulário de cadastra-
mento preenchido e portando 
os seguintes documentos (com 
as respectivas cópias autenti-
cadas): certificado de conclu-
são do Ensino Médio e Histó-
rico Escolar; RG e CPF; prova 
de quitação com o Serviço Mi-
litar (no caso de candidatos 
do sexo masculino); Registro 
de Nascimento ou Certidão de 
Casamento; prova de quitação 
com o TRE, para maiores de 18 
anos; e uma foto 3×4 recente.

Outras informações pelo 
telefone (83) 3315-3350.

UEPB convoca para as 
vagas remanescentes

sisu 2015.2Orquestra 
Infantil realiza 
audições para 
novos músicos

A Orquestra Infantil do 
Estado da Paraíba (OIEPB) 
começou a inscrever ontem a 
para seleção de novos músi-
cos que irão compor o grupo 
ao longo da temporada 2016. 
Os interessados têm até sex-
ta-feira (19) para se inscrever 
presencialmente na sala de 
administração da orquestri-
nha, no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 17h. A oferta é 
de 42 vagas para os seguin-
tes instrumentos: violino (4), 
viola (8), violoncelo (10), con-
trabaixo (2), flauta (2), clari-
nete (1), oboé (2), trompa (2), 
trompete (2), trombone (1), 
tuba (1), harpa (1), piano (3), 
tímpanos (1), percussão (2). 
As audições acontecerão na 
Sala da Orquestra Infantil, na 
Rampa 4 do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, de 22 a 25 
deste mês, sempre a partir das 
14h30. A inscrição é gratuita.

Estão habilitados a 
participar da convocatória 
crianças e adolescentes de 
até 15 anos, com habilidade 
tanto no instrumento quanto 
na leitura de partitura, salvo 
exceções de alguns instru-
mentos que necessitam de 
crianças com idade superior. 
É necessário que a inscrição 
seja realizada pelo pai ou 
responsável da criança ou 
adolescente, acompanhado 
ou não pelo candidato.

Os documentos necessá-
rios para se inscrição são RG e 
CPF do candidato; RG e CPF do 
responsável; uma foto 3x4 do 
candidato.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) está rea-
lizando a pré-matrícula dos 
convocados na lista de espera 
do Sistema de Seleção Unifica-
da (SiSu) até amanhã. Confi-
ra no endereço abaixo a lista 
com mais de 600 convocados 
para preencher as vagas re-
manescentes nos cursos su-
periores presenciais: http://
processoseletivo.ifpb.edu.br/

O Edital de convoca-
ção com as orientações 
estão nesse link: http://
www.ifpb.edu.br/reitoria/
pro-reitorias/pre/editais/
processos-em-andamento/
sisu-2016-sistema-de-sele-
cao-unificada/sisu-2016.1/
EDITAL%20PRE%20No%20

08-2015_Manifestacao%20
de%20Interesse_1a%20
C H A M A D A % 2 0 D A % 2 0
LISTA%20DE%20ESPERA_
SiSU%202016.1.pdf/view

A convocação é feita com 
base nas cotas que o IFPB ado-
ta para quem estudou em es-
cola pública, para pessoas com 
deficiência e também segundo 
os critérios de inclusão racial 
e socioeconômica. Apesar de 
a inscrição ter sido online no 
site do Sisu, a pré-matrícula 
deve ser realizada com a en-
trega da documentação exigi-
da no respectivo campus em 
que o candidato concorre.

No dia 24 de fevereiro, 
após a análise dos documen-
tos, é divulgada a listagem dos 
efetivamente matriculados.

Mais de 600 no IFPB

seleção Brasileira 
de nado sicronizado

Serão 10 dias de treinamen-
tos para a Seleção Brasileira de 
nado sicronizado, na Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Estados, 
visando as Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro, que ocorrerão no período de 5 
a 21 de agosto. As garotas chega-
ram ontem, e voltam pela segunda 
vez à Paraíba para um período maior 
de planejamento, já que a primeira, 
participaram apenas de uma apre-
sentação, ao lado do selecionado da 
Rússia. Feliz pela escolha do parque 
aquático da Vila Olímpica por parte 
das brasileiras o secretário da Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Sejel), 
Tibério Limeira, ressaltou que a 
estrutura do local é o fator funda-
mental. Ele frisou que é o único da 
América Latina que tem uma pisci-
na exclusiva para o esporte.

Fundação Cdl abre 
vagas para cursos

As atividades do ano de 2016 
na Fundação CDL reiniciaram ontem, 
mas as matrículas seguem abertas 
para quem deseja algum dos cursos 
oferecidos pela instituição. Ao todo 
são nove cursos voltados para crian-
ças, adolescentes, adultos e idosos 
carentes de Campina Grande. Os 
interessados devem apresentar os 
seguintes documentos: Cópia de RG, 
CPF e comprovante de residência para 
adultos. Já a matrícula para menores 
de idade só poderá ser efetivada 
com a presença dos pais ou respon-
sáveis mediante a apresentação da 
cópia do Registro de Nascimento e 
declaração de matrícula em escola 
da rede pública de ensino.Neste 
primeiro semestre a Fundação CDL 
se preocupou em oferecer atividades 
esportivas e culturais e atender um 
público médio de 300 pessoas.
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Divulgadas atrações que 
vão se apresentar em 
projetos em Campina 
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duas oficinas de histórias 
em quadrinhos
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“Chrysalis”
FotoS: Divulgação

n Evento: Projeto Arte na Empresa

n Exposição: Chrysalis

n Artista: Wanessa Dedoverde

n Abertura: Hoje

n Local: Hall de Exposições Energisa, em João Pessoa

n Endereço: BR 230, Km 25, bairro Cristo Redentor

n Horário de visitação: Das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

n Período: Até 23 de fevereiro

n Entrada: Gratuita

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União

Éatravés de uma série de desenhos que 
abordam de maneira intuitiva, a fragilida-
de, liberdade, transformação, juventude, 
efemeridade e beleza da mulher, que a 
artista visual paraibana Wanessa Dedo-
verde apresenta ao público, hoje, mais 
uma exposição de artes visuais dessa 
vez chamada “Chrysalis”. As obras, que 

faz parte do projeto Arte na Empresa, ficam expostas 
no Hall de Exposições Energisa e podem ser vistas, no 
período das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, até 
23 de fevereiro. A entrada é gratuita para o público.

Em seu trabalho, Dedoverde traz imagens feitas 
por meio da técnica do pontilhismo com caneta nan-
quim sobre papel canson. O conceito da exposição faz 
uma analogia entre o estado de maturação da espécie 
com a condição da mulher no mundo. 

Segundo a artista, a exposição demonstra um 
estado de pupa, em que uma lagarta se fecha em um 
casulo, cujo este lugar é de transformações. “O estágio 
transitório do ser, a vida em formação. Antes de ser 
crisálida, esse ser foi uma lagarta e se tornará uma 
borboleta, que é um símbolo do renascimento, segun-
do a psicanálise”, completou Wanessa.

Wanessa disse ainda que, sua exposição tem 
definições no latim e em grego. “Em latim, Chrysalis 
significa “crisálida”, estágio de ninfa de insetos da 
ordem lepidóptera. Já em grego, o termo crisálida 
significa ouro, devido à coloração dourada encontrada 
nas pupas de várias espécies de borboletas.

Mesmo muito nova, com 27 anos de idade, Dedo-
verde já realizou a apresentação de sua exposição em 
outros locais como, por exemplo, em 2015 dez peças 
foram expostas no Sesc Centro João Pessoa, além disso, 
ela expôs junto a Priscila Witch, “Era uma vez”, no 
Centro Cultural Banco do Nordeste Sousa, e participou 
com “Sasha” da I Bienal de Graffiti da Paraíba, no INSS 
Cultural junto a colegas e grandes artistas do graffiti da 
Paraíba. 

Como seu envolvimento com o mundo da arte 
iniciou aos 11 anos, foram os quadrinhos japoneses 
(mangás) e coreanos (manhwas) e todos desse univer-
so que chamou a atenção da artista de tal forma que 
ela começou a estudar e desenhar diariamente. 

“Houve um tempo em que, enquanto minhas 
amigas e amigos estavam brincando na rua, eu estava 
trancada no meu quarto ouvindo música e desenhan-
do. Nas férias, passava o dia inteiro ali, aprendendo. 
Lembro-me das minhas amigas irem me visitar e fica-
rem lá me olhando desenhar”, revela Wanessa.

Embora ainda não tenha uma formação acadêmica 
concluída, já passou pelos cursos de Letras, Moda, Design 
de Interiores e Design Gráfico. “Pretendo concluir o curso 
de Letras”, afirma, pois, “adoro ensinar línguas. Gosto de 
estudar semiótica e linguística. Passei cinco anos minis-
trando uma oficina de Arte de Rua e desenho e, dois anos 
com um atelier de Francês para a comunidade”.

Banda Mona Lisa faz 
show hoje em evento 
gastronômico na capital

A artista Dedoverde abre mostra hoje com desenhos inspirados na mulher

Wanessa Dedoverde 
criou imagens feitas 
com a técnica do 
pontilhismo, usando 
caneta nanquim sobre 
papel canson



Álvaro Lopes Machado, enge-
nheiro militar, na patente de capitão 
do Exército brasileiro, na Velha Re-
pública, por duas vezes, governou a 
Paraíba.  De1892/96, e de 1904/05. 
Nos dois mandatos renunciou ao 
posto Executivo Estadual e passou o 
bastão ao vice-presidente Walfredo 
Leal. Livre do Executivo, por decisão 
do Partido Republicano, candida-
tou-se a senador da República, em 
eleição direta. A vitória coroou a 
manobra politica!...

Na Escola Militar, Álvaro 
Machado, fez carreira como Alferes
-aluno, 2º tenente,1º tenente,  capitão. Nessa patente for-
mou-se em Ciências Físicas e Matemática, que lhe aumentou 
o cabedal de conhecimentos. 

Após a Proclamação da República (15.11.1889) fora 
promovido a major, cotação auferida pelos ensinamentos 
adquiridos, então. Sua carreira militar não estagnou e na 
hierarquia foi tenente-coronel, coronel e reformou-se como 
general, sempre promovido com referências elogiosas por 
seus superiores. 

Como senador teve atuação brilhante nas Comissões da 
Alta Câmara Legislativa. É citado, também, como membro 
efetivo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP).

A partir da conquista como major e em face da renúncia de 
Deodoro da Fonseca à Presidência da República, em novembro 
de 1991, ingressou na política. No novo regime, o republicano 
Venâncio Augusto de Magalhães Neiva, antecessor de Álvaro 
Lopes Machado, alcançou a presidência da Paraíba, por influência 
do general Paraíbano José de Almeida Barreto, junto ao chefe do 
governo Provisório da República, marechal Deodoro da Fonseca. 

Ao assumir Floriano Peixoto a chefia da Nação, destituiu os 
governantes estaduais, indo na enxurrada Venâncio Neiva, Pre-
sidente da Paraíba de 1889/91 e ungido pelo presidente provi-
sório anterior. As intrigas provincianas atuaram e mostraram 
a força das maquinações. Depois do demissionário Vanâncio 
Neiva, juiz de Direito de Catolé do Rocha, o Estado foi gover-
nado por uma junta composta pelo coronel Cláudio do Amaral 
Savaget, Eugênio Toscano de Brito e João Ferreira de Carvalho. 

Designado por Floriano Peixoto, novo presidente do Bra-
sil, aportou na Paraíba  o areense Álvaro Lopes Machado que 
foi empossado no cargo no dia 18 de fevereiro de 1892. Seu 
parentesco pelo lado materno (sobrinho) de Abdon Felinto 
Milanez, areense,engenheiro e músico, autor dos hinos da 
Paraíba e o da  Abolição da Escravatura, foi decisivo para sua 
designação. Outro fator importante e decisório, dera-se, com 
a ascensão do republicano histórico João Coelho Gonçalves 
Lisboa, o mais atuante dos filhos de Areia, na derrocada da 
escravatura e na fidelidade ao governo de Floriano. 

Empossado, Álvaro Machado, em 1892, após eleição 
indireta, no ano seguinte o presidente entregava aos Paraíba-
nos o jornal A União, criado para dar sustentação às delibe-
rações governamentais. Fora uma investida espetacular, ante 
as dificuldades de informação dos atos presidenciais, para 

os Paraíbanos do interior. A sede do 
periódico teve como endereço, in-
cialmente, a Rua Visconde de Pelotas, 
casa que não mais existe.

Registrou-se, naquela época, a 
alegria com o nascimento do jornal 
matutino, que nascera com a sina 
de viver muito. Para sua direção o 
presidente Álvaro Lopes Machado 
convocou os serviços do seu conter-
râneo, o empresário do vinho Celeste, 
Tito Silva, pertencente a uma extirpe 
de homens probos e inteligentes, 
que contava em sua grei o latinista 
Joaquim Silva, de fama nacional.

Em 1908 o presidente João Lopes Machado, irmão de 
Álvaro Machado construiu o prédio de A União, na Praça Fe-
lizardo Toscano de Brito, que em setembro de 1930, recebeu 
o bastismo de Praça João Pessoa, em tumultuada votação na 
Câmara Municipal.

De 1928/30, a Presidencia da Paraíba coube ao ministro 
João Pessoa, que teve em A União a defesa de seus conceitos 
administrativos. Na luta fratricida de Princesa foi o arauto 
das notícias que chegavam do front.

Enquanto se fazia a reforma do Palácio do Governo, bati-
zado em 1930 com a alcunha de “Palácio da Redenção”, pela 
professora Rita de Miranda Henriques, sobrinha do arcebisbo 
dom Adauto e tia de Tarcísio Burity, o prédio de A União abri-
gou o Gabinete Presidencial. Nas quintas-feiras e domingos 
havia a retrata, com os músicos do 22BC e a fanfarra da Polícia 
Militar.  A Orquestra da PM conhecia a preferência musical 
do presidente e ao avistá-lo na janela do prédio de A União, 
tocavam as alegorias que mais o enternecia e ele agradecia a 
gentileza cantando com uma voz bem impostada. O povo lá 
embaixo, acompanhava a cantoria de seu amado presidente.  
(Informação de José Américo, Leonardo Smit e Celso Mariz).

Em 1951 veio governar a Paraíba, José Américo de 
Almeida. Um de seus primeiros cuidados foi reaparelhar o 
Orgão de Imprensa estadual. A Juarez Batista fora confiada à 
missão de modernizá-lo e admitir os “meninos que tivessem 
vocação para o jornalismo”. Por lá passaram naquela época, 
se bem me lembro, Juarez Macedo, José Barbosa de Souza 
Lima e Egídio de Oliveira Lima, o jornalista, sempre convida-
do pelo governador José Américo, para anotar seus editoriais 
indignados, com a malversação, pelos adversários, de seus 
bons propósitos. A Oliveira Lima credita-se a criação do 
epiteto – O “Solitário de Tambaú”, expresso numa crônica de 
1958, segundo sua filha Violeta, de saudosa memória.

A União, desde o nascimento em 1893 aos dias atuais 
tem sido frequentada por escritores, jornalistas, poetas. 
Amantes das letras impressas têm exibido o valor de sua pena 
nos mais variados assuntos. Intelectuais de outras regiões 
assinam suas matérias, o que valoriza a nossa imprensa.
Aprendizes tiveram vez e hoje são intelectuais que honram a 
passagem pelo matutino.  Tem tido sorte com seus diretores 
e auxiliares que amam o jornal, mais idoso do País, e “nossa 
primeira Faculdade de Jornalismo”, segundo José Américo.

Os joelhos não me deixam mais 
brincar o Carnaval. Sofrem de artro-
se avançada, uma patela trincada, 
meniscos falidos. Quer dizer: estão 
sucateados. Quando vou a uma mis-
sa de sétimo dia, não posso mais me 
ajoelhar, como fazia outrora diante 
da beleza. Não posso mais acompa-
nhar a Missa nem o Carnaval. Só as-
sim não peco. Teve uma vez – eram 
cinzas – que saí do clube, manhã 
alta, para uma fabri-
queta de colchões. 
Estava aberta. Eu e 
meu primeiro amor.

Ainda bem que 
não gosto de brincar 
o Carnaval. Prefiro 
acompanhá-lo pela 
televisão. Vejo o 
Carnaval do Rio, São 
Paulo, Salvador, Recife, 
sem sair da cadeira de 
balanço. Os Carnavais 
do Rio e de São Paulo 
são os que oferecem 
mulheres mais boni-
tas, mais despidas. O 
Carnaval do Recife é 
o mais folclórico, com 
seu frevo, maracatu, 
ladeiras verticais, abis-
sais, bonecos gigantes, enormes. Este 
ano, meu aliado Ariano Suassuna (ele 
me chamou assim) virou boneco. 

O Nordeste se fez presente no 
Carnaval do Rio. Aliás, se faz todo 
ano. Um dos sambistas da Impera-
triz Leopoldinense é da Paraíba – o 
Zé Katimba. Ele compõe os enredos 
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O Direito brasileiro, especialmente o Civil, não é 
mais aquele conjunto de normas antiquado, tímido e 
inoperante do início do Século XX. Demoramos quase 
um século sob a tutela de um Código Civil (1916) elabo-
rado sob as bênçãos do Direito Romano e do Código de 
Napoleão (1904). Não, hoje se protege os direitos e ga-
rantias individuais, com o beneplácito da Carta de 1988, 
do Código de Defesa do Consumidor e dos modernos 
princípios da Responsabilidade Civil.

Assim é que, recentemente, uma clínica especia-
lizada em estética foi condenada por resultado insatis-
fatório na aplicação de lipoescultura. O procedimento 
de lipoaspiração de abdômen de natureza estética 
caracteriza obrigação de resultado. Com base nesse 
entendimento, os integrantes da 10ª Câmara Cível do 
TJ-RS mantiveram a condenação da Clínica de Medi-
cina Estética a indenizar dano moral praticado contra 
uma paciente pelos “desastrosos resultados estéticos 
produzidos”.

A autora da ação realizou cirurgia plástica ab-
dominal na clínica ré. Após a intervenção, surgiram 
grandes nódulos na barriga, que permanecem,  apesar 
dos diversos procedimentos realizados para amenizar 
o dano estético ocasionado pela negligência e imperícia 
dos demandados. Na sentença, a juíza determinou que a 
clínica deve responder pelos danos causados à paciente 
em razão dos resultados negativos da cirurgia estética.

Danos materiais e morais
A reparação do dano moral foi fixada em R$ 10 

mil, a serem corrigidos monetariamente, e danos mate-
riais restritos às despesas devidamente comprovadas, 
perfazendo um total aproximado de R$ 9 mil, também 
corrigidos. Insatisfeitas, as partes apelaram da sentença. 
No tribunal o relator do acórdão afastou tanto a preli-
minar de ilegitimidade passiva da clínica demandada, 
quanto à prescrição. No mérito, o entendimento do re-
lator foi o de que “inegavelmente os resultados estéticos 
da lipoescultura realizada na autora foram desastrosos”. 
Segundo reiterada jurisprudência, “em se tratando de 
procedimento puramente estético, como na hipótese, 
objetivando apenas o embelezamento, o contrato médi-
co-paciente é de resultado, não de meio”.

Indenização no futebol
Através de perícia ficou constatado que ocorreu 

um acidente numa partida de futebol profissional 
(choque entre dois atletas por disputa de bola), quan-
do um sofreu lesão no ombro esquerdo (que saiu do 
lugar) e foi recolocado pelo massagista, prosseguindo 
na atuação com muitas dores. O médico do clube não 
pediu exames, mesmo o atleta afirmando que o ombro 
continuava a doer. O atleta foi operado por médico 
particular, graças ao plano de saúde do pai, onde figu-
rava como dependente.

Como ficou sem jogar e sem receber o salário, 
o atleta ajuizou ação de reclamação trabalhista com 
pedido de indenização pelos danos sofridos. Obteve 
sentença favorável, mas o processo subiu até o TRT, que 
condenou o clube a pagar R$ 5 mil por danos morais 
e mais indenização pecuniária correspondente ao pe-
ríodo estabilitário por acidente (o atleta teve perda de 
6,25% da função do ombro e também dano estético).

O acórdão registrou que “a seguridade social 
não exime a responsabilidade civil do empregador”. E 
acrescentou que “o fato de se referir à ocorrência de 
dolo ou culpa não afasta a possibilidade da incidência, 
em algumas hipóteses, da responsabilidade objetiva, 
especialmente porque não se pode descartar certas 
atividades empresariais que colocam o empregado em 
situação de risco”. Verifica-se, pois, que restou incontro-
verso o acidente do trabalho sofrido pelo empregado no 
curso da relação de emprego, que causou fratura no om-
bro esquerdo, procedimento cirúrgico e sequela física, 
inclusive estética.

O caso vai agora ao TST, podendo se constituir 
no primeiro precedente nessa matéria. É bom que os 
clubes de futebol e assemelhados passem a ter mais 
cuidado com a saúde e segurança dos seus jogadores. 
Afinal eles são empregados e totalmente protegidos 
pela legislação trabalhista.

O Direito e as indenizações

Ela toca 
baixo, violão, 
violino, viola 
clássica, viola 
brasileira, 
bandolim, 
cavaquinho; 
teclado, piano, 
sanfona, fole, 
escaleta, 
pandeiro e 
bandoneon

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

da escola. Este ano o samba de Katimba 
foi defendido também por Lucy Alves e 
sua sanfona de dez quilos (e meio). Ela 
também é da Paraíba. Bela moça de belas 
pernas. O samba de Katimba foi eleito 
pela Rede Globo de Televisão como o de 
melhor apresentação. Foi a voz do puxa-
dor? Ou a sanfona e as pernas de Lucy?

A moça tem se apresentado da forma 
que eu diria a ela. Anunciando-se como 
multi-instrumentista, pois toca treze ins-

trumentos: baixo, violão, violino, vio-
la clássica, viola brasileira, bandolim, 
cavaquinho; teclado, piano, sanfona, 
fole, escaleta; e pandeiro (o auxílio 
luxuoso de um pandeiro, como diz 
Luiz Melodia). E está aprendendo 
mais um, o bandoneon, para tocar no 
Sul do Brasil e nos países do pampa: 
Uruguai, Argentina, Paraguai. E na 
serra do Chile, além-Atacama.

Meus joelhos estão como os de 
Mossoró. Foi um cavalo de corri-
das brasileiro. Ele deixou de correr 
por causa da artrose. Lembro-me 
de uma reportagem da revista O 
Cruzeiro, digo, uma entrevista, com 
Mossoró deitado. Cavalos pouco 
se deitam, dormem de pé. A fotole-
genda dizia que o craque não corria 
mais por conta da artrose. Foi meu 
primeiro contato com essa palavra, 

não esqueci mais. Eu era menino, Mossoró 
era velho. Hoje, somos os dois. Corrijo: 
Mossoró na eternidade. 

Depois veio Tirolesa. A égua não per-
dia pra ninguém. Castanha, como convém 
a uma égua de turfe. Voltando a Mossoró: 
parece que era branco, isto é, tordilho. Pois 
dizem que não há cavalos brancos, nem 

o de Napoleão. Os linguarudos 
dizem que Mossoró era mestiço, 
filho de um puro-sangue com uma 
égua de serviço. Que o pai reben-
tou a baia quando a mãe de Mos-
soró passou perto, no cio. O pai 
cobriu a SRD (sem raça definida). 
Não se pode com a língua do povo.

Depois, foi Twist. Era o nome 
de uma dança vinda lá da Amé-
rica do Norte e que invadiu os 
países colonizados, depois do 
rock’nroll. A juventude descere-
brada do meu tempo dançava. 
Botaram esse nome no cavalo, 
mas ele merecia melhor. Nunca 
vi cavalo com o nome de samba, 
ou de frevo, ou baião. Havia um 
cavalo inglês com o nome de FDP, 
por extenso. Deve ter sido um fdp 
que botou esse nome nele. Acho 
que os cavalos merecem respeito.

Não deixaram Lucy cantar e 
tocar o twist da Imperatriz, não 
foi? Ela tocou e cantou, mas sem 
a devida amplificação do som, 
quase à capela. Convidaram a 
moça para tocar e cantar, mas 
não deixaram mostrar seu talen-
to. Mesmo com a presença de Zé 
Katimba, o autor do samba-en-
redo. Porque ela é nordestina? 
Bethania também é, e foi home-
nageada pela Mangueira, a escola 
campeã.

Não sei como deixaram Mos-
soró correr nas avenidas do Sul. 
Ele era pernambucano.

(Esta coluna sai terça, quinta e sábado)

FOtO: Tito Garcez

FOTO: Divulgação
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“O Regresso”

Fiquei um pouco decepcionado com o filme “O Regresso”. 
Esperava mais imaginação na fabulação fílmica da história real 
que ele conta, menos apropriação naturalista da paisagem e mais 
transfiguração idealística do orgânico natural, mais provocações 
político-ideológicas e menos omissão conformista do tipo “isso 
você já sabe”.  Considero, no entanto, que o resultado da integra-
ção de talentos inquestionáveis é fonte de certezas quanto às pos-
sibilidades positivas de realização do cinema industrial.

Concordo com parte da crítica que considera essa obra de 
Alejandro González Iñárritu um êxito quanto ao domínio da téc-
nica a serviço de um cinema de impacto cheio de emoção, ação 
e beleza. Aí, cabe a pergunta: E de que você precisa mais? E eu 
respondo: Nem só do espetacular e do sensacional vive o públi-
co do cinema. Preciso de uma ambiência estética crítica que me 
proponha várias possibilidades de leitura que me comovam, mas 
também informem sobre o tempo: o nosso tempo, o do tema do 
filme e o do próprio filme.

Do cinema, quero também uma narrativa que exponha com 
nitidez parâmetros históricos e formais que referenciem as expe-
riências da linguagem cinematográfica, seus eixos construtivos, 
elementos articulatórios, suas buscas formais;  de um diálogo da 
obra com a própria tradição de onde emerge para que eu possa 
sentir o que ela é capaz de propor contra lugares comuns.   

Discordo, portanto, quanto a ser “O Regresso” uma obra 
“radical” ou mesmo “inovadora” “sobre o homem, sua luta para 
sobreviver e seu desejo por vingança”.  Lembro de uma obviedade 
que aprendi na minha trajetória de observador das possibilidades 
da imaginação artística: estamos todos em busca de beleza e senti-
do na obra de arte, coisas que nem sempre andam de mãos dadas.  
Essa dupla aspiração legítima da consciência que percebe, compara 
e avalia, habita de forma parcial, e inconclusiva, “O Regresso”.

O melhor que ele nos oferece é obviamente a pegada es-
tilística do diretor, um virtuose que consegue surpreender ao 
planejar e desenhar seus espaços cinematográficos. Ele impregna 
a obra que produz com a retórica maneirista para o bem e para o 
mal do fragmento que fundamenta a “figuração” intelectiva e ex-
pressional da pós-modernidade. Desde “Amores brutos” (2000), 
passando por “21 Gramas” (2003), “Babel” (2006) até “Birdman”, 
vencedor do Oscar do ano passado (filme, diretor, roteiro, foto-
grafia), o diretor mexicano conquistou o respeito do público e 
da crítica com a sua linguagem elíptica e poética, fragmentária e 
provocativa. 

Em “O Regresso”, no entanto, ao buscarmos a sua dinâmica 
histórico-processual, encontramos mais repetição sem acrésci-
mos de uma temática com a mesma ambiência mítica, os conflitos 
morais, o mesmo firmamento de desejos e temores, os mesmos 
prodígios imaginativos de clássicos da cinematografia norte-a-
mericana. E eu começaria citando “Fúria selvagem”, (Richard C. 
Sarafian, 1971), que conta a mesma história, a de Hugh Glass 
ferido por um urso e abandonado pelos companheiros; do mesmo 
período, “Pequeno grande homem” (1970, Arthur Penn) apresen-
ta a problemática moral dos conflitos étnicos do final do século 
XIX nos EUA que orquestrou o assassinato de nações indígenas, 
no mesmo diapasão narrativo com feedbacks, janelas várias de 
eventos em épocas distintas; além de “Um homem chamado ca-
valo” (1970, Elliot Silverstein) filme no qual a resistência à dor e 
à humilhação gera o aço da redenção. Em “Fitzcarraldo” (1982, 
Werner Herzog), “Apocalipse now” (Francis Ford Coppola, 1979) 
e “O predador” (1987, John McTiernan), o protagonismo da natu-
reza plena, amoral e indiferente em sua grandeza, embebida em 
névoa onírica, nega qualquer originalidade ao cenário recortado 
no Canadá pelo diretor mexicano para estruturar seu filme tão ad-
mirado, merecidamente. Considero uma obra válida, repito, devi-
do ao ímpeto estilístico diferenciado de Iñárritu. Mas é um ponto 
de inflexão para menor numa cinematografia especial.            

    Humor 
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Exposição ‘Fúria da Sereia’ fica em 
cartaz na Estação Cabo Branco

O público que gosta de moda e do universo expositivo poderá conferir 
até o dia 13 de março na Estação das Artes Luciano Agra, prédio ao lado 
da Estação Cabo Branco, no Altiplano, a exposição do design Ronaldo Fraga 
intitulada “Fúria da Sereia”. As obras, que são parceria firmada entre o design 
e artesãs da comunidade da Praia da Penha conhecidas como Sereias da 
Penha, podem ser vistas no Salão de Artes de terça a sexta-feira das 9h às 
18h e sábados, domingos e feriados das 10h às 18h. Um dos destaques do 
espaço são as bolhas gigantes, sereias flutuantes e peças desenvolvidas pelo 
estilista. A entrada é gratuita ao público de todas as idades. 

FM
0h -  Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

mostra

Funesc inscreve até 4 de março 
para duas oficinas de quadrinhos

Cinema em destaque

Já estão abertas até o próximo dia 4 
de março as inscrições para duas ofici-
nas de quadrinhos. A primeira - com 10 
vagas em oferta - é a de Aquarela, que será 
ministrada por Paloma Diniz e destina-se a 
adultos e adolescentes com idade a partir 
de 13 anos. A outra opção - com 8 vagas - é 
a de Quadrinhos para Crianças na faixa 
etária dos 8 aos 13 anos, que será realiza-
da por Thaïs Gualberto e Igor Tadeu. Os 
interessados devem se dirigir, no período 
de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30, 
para a Diretoria de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural (DDAC), instalada na rampa 
1, no Espaço Cultural José Lins do Rego, 
localizado em João Pessoa. 

Ambos cursos são vinculados à 
Coordenação de Quadrinhos da Funesc. 
No caso da oficina de Aquarela, o pré-re-
quisito é ter noções básicas de desenho e 
as aulas acontecerão no período de 7 a 11 
de março, das 19h às 21h. O preço é R$ 
60 (taxa única). Já o curso de Quadrinhos 
para Crianças, destinado a quem gosta 
de HQ, começará em 5 de março e vai se 
estender até 18 de junho, sempre aos 
sábados, das 10h às 11h.

Em relação à Aquarela, a Oficina é 
de técnica básica de uso desse tipo de 
material artístico para ilustração e HQs 
(Histórias em Quadrinhos). O programa 
apresenta conhecimentos técnicos e bási-
cos de pintura com aquarela sobre papel; 
noções de cor, paleta cores da aquarela, 
bem como de monocromia, isocromia 
e policromia com aquarela; manuseio, 
conservação e limpeza do material. Serão 
cinco dias consecutivos de aulas teóricas 
e práticas, ou seja, de segunda a sexta-fei-
ra, e cujo objetivo é oferecer formação a 

quadrinistas interessados na técnica.
Já a Oficina de Quadrinhos para 

Crianças de 8 a 13 anos será ministrada 
por Thaïs Gualberto e Igor Tadeu, com 
aulas aos sábados, no período de março 
a junho, das 10h às 11h. O valor total do 
curso é R$ 240, quantia que pode ser 
paga em parcela única ou dividida em 
duas de R$ 120. O curso abordará os 
preceitos básicos da construção de uma 
história em quadrinhos de forma prática 
e atrativa para as crianças, realizando 
uma introdução à produção literária 
de narrativas gráficas, priorizando a 
construção criativa e desenvolvimento de 
uma história por uma ideia.

Além de apresentar algumas técnicas 
de trabalho e estilos, a Oficina de Quadri-
nhos para Crianças de 8 a 13 anos ainda 
ajudará a desenvolver a liberdade criativa 
singular de cada criança. Com carga total 

FOtO: Divulgação

A quadrinista Paloma Diniz é quem irá ministrar o curso sobre Aquarela 

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). 

de 16 horas, o curso tem como objetivo 
oferecer uma formação a crianças que 
gostem de desenhar, estimulando o surgi-
mento de novos quadrinistas na Paraíba. 

n eventos: Oficina de aquarela
n Data: 7 a 11 de março, das 19h às 21h
n Faixa etária: A partir de 13 anos
n Valor: R$ 60
n Vagas: 10
 
Oficina de quadrinhos para crianças
n Data: 5 de março a 18 de junho, das 10h às 11h
n Faixa etária: 8 a 13 anos
n Valor: 1 parcela de R$ 240 ou 2 de R$ 120
n Vagas: 8
inscrições: Presencialmente, na DDAC da Funesc, 
no Espaço Cultural, em JP, de segunda a sexta, das 
13h às 16h30 

Serviço

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com
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O Teatro Severino Cabral divulga as atrações selecionadas para se apresentarem de 
março a junho, nos Projetos Quartas Acústicas e Popularização do Teatro e Dança

Diversidade artística

Kubitschek Pinheiro 
Especial para A União

O Balé Cidade de Campina e o 
Grupo Paralelo Companhia de 
Dança, de João Pessoa, com 
os espetáculos “Lebenswelt” 
e “Sobrevivência dos Vagalu-
mes”, estão entre os selecio-
nados para se apresentarem, 
entre março e junho,  no 

Projeto Popularização do Teatro e Dança, 
no Teatro Severino Cabral, em Campinha 
Grande. Os grupos e artistas escolhidos - 
que inclui, também, atrações para o Pro-
jeto Quartas Acústicas - foram divulgados 
ontem pela Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Cultura do Município, Teatro Muni-
cipal Severino Cabral e Associação Amigos 
do Teatro Municipal Severino Cabral. Em  
ambos casos, os valores dos ingressos 
continuam sendo de R$ 10 (antecipado) e, 
na data dos eventos, R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia entrada).

“A qualidade alcançada, em apenas 
dois anos de existência, confere aos proje-
tos o reconhecimento precoce do trabalho 

desenvolvido nos palcos do Teatro Muni-
cipal Severino Cabral. Mais notável ainda 
é constatar que a produção e difusão de 
belíssimos espetáculos de música, teatro 
e dança são apenas parte de um projeto 
mais amplo, imbuído das diretrizes estabe-
lecidas pela Prefeitura Municipal. Além de 
encantar plateias com suas apresentações, 
os projetos realizam um trabalho exemplar 
de formação de público”, disse o diretor do 
Teatro Severino Cabral, Erasmo Rafael. Ele 
informou que os shows do Projeto Quartas 
Acústicas ocorrerão a partir das 20h, na 
Sala Paulo Pontes. 

De acordo com a relação divulgada, irão 
se apresentar no Projeto Quartas Acústicas, 
no dia 2 de março, Gabi da Pele Preta, com o 
show “Gabi da Pele Preta In Sessions”; dia 9, 
Larissa Benevides e “O amor é Brega, e... Bre-
ga é Massa!”; dia 16, Sound Preto e o show 
“Batalha”; dia 23, Tom Subjetivo e “Terceira 
Estação” e, encerrando o mês, dia 30, Lara 
Sales com o show “Vinte anos Blues”. 

No dia 6 de abril estarão se apresen-

tando Adília Uchôa, com o show “Todos os 
lugares”; Sócrates Gonçalves e “Pedaço de 
Mim” (13), Toninho Borbo, com “Toninho 
Borbo Voz e Violão” (20), e, dia 27, Tryá, com 
o show “Trilhando Caminhos”. No mês de 
maio, o Teatro Severino Cabral receberá, no 
dia 4, Arly Arnoud com o “Musical: Drama, 
Um Ato”; dia 11, Thaís Soares com “Do sin-
fônico ao jazz”; dia 18, Romero Coelho e, dia 
25, a Banda Cá Entre Nós, ambos com show 
homônimo.

Já os selecionados para se apresentar na 
4ª Campanha de Popularização do Teatro e 
Dança, que tem início em março, são: no dia 
4, o espetáculo “Álbum de Família” do Núcleo 
de Artes Cênicas da Estação Cabo Branco, de 
João Pessoa; “Natal no Egito” do Grupo de 
Teatro Carmela Veloso, de Campina Grande 
(11) e “A História do Choro em Música e 
Prosa”, do Grupo Choro Novo, de Campina 
Grande, no dia 18. 

Em abril se apresentam, dia 1º o espe-
táculo “O Nordeste Encantado” da Cia de 
Teatro Cordel em Canto, de Campina Grande; 

dia 8, “Lebenswelt” e “Sobrevivência dos Va-
galumes”, do Grupo Paralelo Companhia de 
Dança, de João Pessoa; dia 15 “Pastoril Pro-
fano” da Cia Paraibana de Comédia, de João 
Pessoa; dia 22, “Beijo Molhado” do Grupo 
de Teatro Heureca, de Campina Grande; dia 
29, “Loteamento Tchekhov” do Laboratório 
de Poéticas Cênicas e Audiovisuais, da UFC 
Fortaleza/CE. 

Já em maio a programação é toda com 
grupos e companhias campinenses e tem 
início dia 6, com o espetáculo “Encalhadas 
do Além”, da Cia Cobra de Teatro; dia 13 “No 
Plural” do Grupo Mosaico Studio de Dança; 
dia 20 “As Danadinhas” da  Cia. de Teatro 
Alexandre Fialho; dia 27 “Frestas, Fôlego e 
Pele” do  Balé Cidade de Campina Grande.

No mês de junho - data do Maior São 
João do Mundo - estarão se apresentando, 
no dia 3, “Dance Now”, do Let’s Go Grupo de 
Dança;  dia 10, “A Feira”, do Balé Cidade de 
Campina Grande, e, encerrando as atividades 
do primeiro semestre, dia 17, “Caminhos”, do 
Balé Popular da UFPB, de João Pessoa.

A banda paraibana 
Mona Lisa vai se apresen-
tar na noite de hoje, às 
20h15, no 1º Food Park do 
Iesp, evento gastronômico 
promovido pela faculdade 
para marcar a abertura do 
semestre. A banda é com-
posta pelos músicos Valter 
Pedrosa e Hossein Albert 
(guitarras/vocais), Watson 
Bulhões (teclados), Nielsen 
Silva (bateria), Higo Braga 
(baixo) e Edu Ramos (vo-
cal). No show de hoje, no 
estacionamento do Bloco F 
da faculdade, com entrada 
franca, eles vão tocar os 
clássicos dos anos 80 e 90 
e fazer releituras de rock 
com hits de Madonna a 
Britney Spears, de Depeche 

Mode a Legião Urbana, 
passando por Katy Perry, 
Ricky Martin e The Smiths.

Segundo o bateris-
ta Nielsen, a banda foi 
criada o ano passado e 
a proposta é avançar. 
“Sim,  a Mona Lisa é uma 
banda nova, tem mais ou 
menos um ano de criada. 
E com essa formação a 
gente vem tocando desde 
setembro do ano passado 
e o público tem gostado 
do nosso som”. Essa varie-
dade e ecletismo traduz 
no nome da banda, lem-
brou Nielson Silva. “Exa-
to e nossa banda é uma 
referência à obra mais 
popular de Leonardo Da 
Vinci, que ganhou ver-
sões, reproduções e relei-
turas de artistas de todo o 
mundo”, disse.

Banda Mona Lisa se apresenta hoje, em evento gastronômico na capital 

Registro de Lebenswelt, um dos espetáculos do Grupo Paralelo Companhia de Dança, de João Pessoa, que foi selecionado para se apresentar no próximo dia 8 de abril, em Campina     

Criado há um ano, o grupo mantém repertório caracterizado pelo ecletismo e a variedade das músicas 

Foto: Rafael Passos

Foto: Divulgação
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JP tem a cesta básica 
mais alta dos últimos 
17 anos, aponta o Ideme 

Combate ao Aedes aegypti
Governo estuda multa para quem mantiver focos em casa

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Jaques Wagner, disse 
ontem que o Governo Federal 
estuda uma multa para quem 
continuar a manter focos do 
mosquito Aedes aegypti em 
seu imóvel. Segundo ele, a 
presidente Dilma Rousseff en-
comendou um estudo à Advo-
cacia-Geral da União para sa-
ber se cabe esse tipo de multa 
em nível federal já que o país 
está em uma situação de 
emergência de saúde. A medi-
da foi discutida em reunião na 
manhã dessa segunda-feira 
da presidente com nove mi-
nistros para fazer um balanço 
do Dia Nacional de Mobiliza-
ção contra o Mosquito Aedes 
aegypti, que ocorreu em todo 
o País no sábado (13).

“Dentro dessa reunião 
veio a possibilidade de esta-
belecimento de multa como 
forma de acionar os proprie-
tários de terrenos baldios, re-
sidências ou casas fechadas. 
A multa seria para os casos 
em que as pessoas se recu-
sassem ou reincidissem em 
manter focos do mosquito 
dentro das residências. Se o 
proprietário do imóvel não 
deixa entrar, o agente públi-
co] entra por força da medi-
da provisória. Se tiver foco 
do mosquito, então a pessoa 
está infestando a sua rua e 
seu município. Cabe multa 
pela irresponsabilidade na 
manutenção do seu imóvel, 
seja terreno, seja casa fecha-
da”, disse Jaques Wagner.

Permissão
O governo publicou no 

dia 1º de fevereiro medida 
provisória (MP) que permite 
o ingresso forçado de agentes 
de saúde em imóveis públi-
cos e particulares abandona-
dos para ações de combate ao 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, da febre chikun-
gunya e do vírus zika.

O texto autoriza, ainda, 
a entrada do agente público 
em casas onde o proprietá-
rio não esteja para garantir o 
acesso e quando isso se mos-
tre “essencial para contenção 
de doenças”. O agente poderá, 
nestes casos, solicitar auxílio 
de autoridade policial.

A MP estabelece como 
imóvel abandonado aquele 
com flagrante ausência pro-
longada de utilização, situa-
ção que pode ser verificada 
por características físicas do 
imóvel, por sinais de inexis-
tência de conservação, pelo 
relato de moradores da área 
ou por outros indícios.

Já a ausência de pessoa 
que permita o acesso do agen-
te de saúde ao imóvel fica ca-
racterizada, conforme o texto, 
pela impossibilidade de locali-
zação de alguém que autorize 
a entrada após duas visitas de-
vidamente notificadas, em dias 
e períodos alternados, dentro 
do intervalo de dez dias.

“Naquelas residências 
que estiverem fechadas ou 
abandonadas, nós vamos en-
trar à força pelo império da 
lei e da medida provisória”, 
completou o ministro da Saú-
de, Marcelo Castro.

Dia da mobilização
O Dia Nacional de Mo-

bilização contra o Mosquito 
Aedes aegypti, no sábado 
(13), ocorreu em 428 muni-
cípios brasileiros e 2,865 mi-
lhões de residências foram 
visitadas. Desse total, 295 
mil estavam fechadas e em 
15 mil casas a entrada dos 
militares não foi autorizada. 
O balanço da mobilização foi 
divulgado ontem pelo minis-
tro da Saúde. Segundo ele, 
220 mil integrantes das For-
ças Armadas, 46 mil agentes 
de combate às endemias e 
266 mil agentes comunitá-
rios de saúde participaram 
da mobilização.

Desde ontem, até quinta-
-feira (18), 55 mil militares 
treinados percorrem 270 
cidades do País dando con-
tinuidade à terceira fase de 
ações de combate ao Aedes 
Aegypti. Nesta etapa, o refor-
ço das Forças Armadas é uma 
ação direta de eliminação de 
criadouros do mosquito e 
envolve a aplicação de larvi-
cidas e inseticidas com acom-
panhamento dos agentes de 
saúde. O mosquito é o trans-
missor da dengue, da chikun-
gunya e do vírus zika.

Do próximo dia 19 a 4 
de março, as ações serão nas 
escolas, em uma parceria en-
tre os ministérios da Defesa 
e da Educação. Militares vão 
percorrer escolas públicas e 
privadas, além de universi-
dades, levando informações 
aos alunos. 

(Leia mais na página 13).

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Combate ao Aedes aegypti está sendo feito por 55 mil militares em 270 cidades brasileiras

FOTO: Reprodução/Internet

O horário de verão aca-
ba no próximo domingo (21), 
quando os relógios devem ser 
atrasados em uma hora nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro
-Oeste. Pessoas que costumam 
sofrer com as alterações no ho-
rário devem começar a se pre-
parar desde já para não sentir 
tanto os efeitos da mudança.

A principal medida para 
minimizar os efeitos do fim 
do horário de verão é anteci-
par gradualmente a hora de 
dormir, de acordo com o neu-
rologista Ricardo de Campos. 
Segundo ele, o ideal é fazer a 
mudança de forma fraciona-
da, indo dormir cinco minutos 
mais cedo a cada dia, durante, 
pelo menos, uma semana.

“Aí, quando chegar a hora 
da mudança, o corpo não vai 
sentir. O fracionamento pro-
gressivo talvez tenha menos 
impacto do que uma mudan-
ça abrupta de uma hora, que 
pode levar a  um sono anor-
mal”, explica. Outra dica do 
especialista é evitar alimentos 
e bebidas estimulantes duran-
te a noite, como refrigerantes 
com cafeína.

Pessoas com problemas 
cardíacos, endócrinos ou pres-
são alta podem sofrer mais 
com as alterações de horário, 
de acordo com o especialista. 
“Ou a pressão sobe, ou a arrit-
mia pode ficar mais sintomá-

tica, ou até mesmo alterações 
do rendimento de trabalho 
por irritação, alterações do 
humor, tudo o que a gente 
conhece com o sono alterado 
para mais ou para menos”, diz.

Idosos podem enfren-
tar maiores obstáculos para 
a adaptação, levando até um 
mês para se adequar ao novo 
horário. “Boa parte dos idosos 
tem dificuldade para se bene-
ficiar de um sono mais repara-
dor, e, com qualquer alteração 
mínima, ele pode ter proble-
mas para a  mudança por até 
um mês”, afirma Campos.

O principal objetivo do 
horário de verão é aproveitar 
melhor a luz solar durante 
o período do verão, além de 
estimular o uso consciente 
da energia elétrica. Entre os 
meses de outubro e feverei-
ro, os dias têm maior duração 
nas regiões subtropicais, por 
causa da posição da Terra em 
relação ao Sol. Com o adian-
tamento de uma hora nos 
relógios, há uma redução no 
consumo de energia elétrica 
durante o período de maior 
demanda de energia.

A atual edição do horário 
de verão começou no dia 18 
de outubro nos estados das 
regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste. A expectativa do 
governo é economizar R$ 7 bi-
lhões, que representa o valor 
que teria de ser investido no 
sistema elétrico para aten-
der a um consumo maior.

Médico dá dicas para 
fim do horário de verão

FASE DE ADAPTAÇÃO

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Diante da freada da economia 
chinesa, da brusca queda do preço 
do petróleo e da expansão do fenô-
meno dos juros negativos em países 
ricos, alguns economistas têm de-
fendido que uma nova crise como a 
de 2008 estaria se avizinhando.

O megainvestidor George So-
ros, por exemplo, levantou essa 
possibilidade durante um even-
to no Sri Lanka, no mês passado. 
“Quando olho para os mercados 
financeiros há um sério desafio que 
me faz lembrar da crise de 2008”, 
disse. – Ou mesmo perigosas, como 
afirmou o secretário do Tesouro 
americano, Jacob Lew.

“Adoto um otimismo caute-
loso ao olhar essas muitas áreas 
(da economia global) em que há 
riscos”, disse Lew em entrevista a 
BBC News. “Acho importante não 
permitir que esses riscos se tornem 
profecias autoanunciadas.”

No entanto, mesmo autorida-
des e economistas mais céticos so-
bre um novo crash global admitem 
que 2016 começou com um perigo-
so “coquetel” de ameaças econô-
micas – como definiu recentemente 
o ministro das Finanças britânico, 
George Osborne.

Mas, afinal, quais são os sinais 
que estão gerando tanta incerte-
za no que diz respeito à economia 
internacional? E como essas turbu-
lências poderiam afetar o Brasil em 
um momento em que o País tenta 
superar dificuldades internas? Para 

o professor de economia da PUC 
Antônio Carlos Alves dos Santos, a 
economia internacional enfrenta 
uma espécie de “tempestade per-
feita”. As dificuldades começaram 
com o desaquecimento da China 
e seu impacto sobre os preços das 
commodities.

No início do ano, uma grande 
instabilidade da Bolsa de Xangai 
reforçou as suspeitas de que a eco-
nomia chinesa poderia ter uma de-
saceleração drástica – o que no jar-
gão econômico é conhecido como 
“hard landing”.

Soros, ao fazer o paralelo com 
2008, mencionou justamente as in-
certezas sobre o gigante asiático.

“A China tem um grande pro-
blema de adaptação”, disse, ex-
plicando que o país está com difi-
culdades para encontrar um novo 
modelo de crescimento.

A queda do preço do barril de 
petróleo para abaixo dos US$ 30 
também foi um fator que ampliou 
o clima de incertezas em 2016.

O produto já acumula uma 
desvalorização de 70% desde 2014. 
Primeiro, em função de uma de-
manda fraca – para a qual também 
contribuiu o desaquecimento chi-
nês. Segundo, porque o período de 
bonança do setor impulsionou uma 
série de investimentos em novas 
áreas de exploração e fontes alter-
nativas de combustível fóssil - o que 
acabou levando a uma superprodu-
ção. “Agora, a incógnita é como as 
empresas do setor e seus credores 
serão afetados por esse novo pa-
tamar de preços”, diz Santos. “Te-

mos rumores, por exemplo, de que 
produtoras de gás de xisto nos EUA 
estão passando por sérias dificulda-
des financeiras”, completa Wilber 
Colmerauer, diretor do Emerging 
Markets Funding, em Londres. “E 
também há dúvidas sobre o impac-
to desse novo cenário nos bancos 
que emprestam para empresas e 
países produtores.” A terceira fon-
te de incertezas no cenário global 
são as taxas de juros negativas ado-
tadas por alguns países para seus 
títulos e depósitos das instituições 
financeiras nos Bancos Centrais.

Colmerauer explica que essas 
taxas negativas comprimem as mar-
gens de lucro dos bancos - então há 
quem acredite que alguns deles po-
dem ter problemas.

“A verdade é que nunca vimos 
tantos países adotarem essa políti-
ca de juros negativos, trata-se de 
um fenômeno novo. Então há mui-
ta incerteza sobre quais podem ser 
suas consequências”, diz.

Segundo o Banco J.P. Morgan, 
há hoje cerca de US$ 6 trilhões em 
títulos públicos com juros negativos, 
o dobro do que há dois meses. Na 
semana passada, até o FED, o Ban-
co Central americano, anunciou que 
deixaria em aberto a possibilidade 
de adotar os juros negativos em 
função das adversidades da econo-
mia global, gerando grande alvoro-
ço nos mercados que esperam um 
aumento da taxa este ano. Já prati-
cam juros negativos em seus títulos 
ou como taxa de referência o Banco 
Central Europeu, a Suécia, a Dina-
marca e a Suíça, além do Japão.

Mundo pode ter outra crise global
rumOS DA ECOnOmIA

Ruth Costas
Da BBC Brasil em São Paulo



O preço da cesta básica 
da cidade de João Pessoa 
subiu em média 6,58% no 
mês de janeiro, índice mais 
alto desde maio de 1998 
(11,91%), segundo pes-
quisa do Instituto de De-
senvolvimento Municipal e 
Estadual (Ideme) – órgão 
responsável pelo estudo na 
Paraíba. 

Esse índice também foi 
mais alto para o mês de ja-
neiro desde o ano de 2013, 
quando alcançou 5,77%. E 
no acumulado dos últimos 
12 meses a inflação da ces-
ta básico foi de 16,98%.

Com isso, o custo total 
da cesta básica em janeiro 
passado foi de R$ 336,77, 
passando a representar 
aproximadamente 38,27% 
do salário mínimo. Para 
um trabalhador que nesse 
período ganhou um salá-
rio mínimo de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta re-
ais), foi preciso trabalhar o 
equivalente a 84 horas e 11 
minutos para adquirir sua 
alimentação individual. 

Uma família composta 
por quatro pessoas teria 
que dispor de R$ 1.347,08 
para isso. A ração essencial 
mínima (cesta básica) utili-
zada pelo Ideme é definida 
pelo Decreto-Lei nº. 399, de 
30.04.1938, que estabelece 
13 produtos alimentares 
básicos (arroz, feijão, car-
nes, farinha de mandioca, 
café, pão, leite, açúcar, mar-
garina, óleo de soja, legu-
mes, frutas e raízes) e suas 
respectivas quantidades. 
Para conferir detalhes da 
pesquisa, acesse: www.ide-
me.pb.gov.br

Geral
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Alta é a maior dos últimos 17 anos
Índice também foi o mais 
alto para o mês de janeiro, 
segundo pesquisa do Ideme

Guarda presidencial 
toca rock no DF

Esqueça apresentações formais 
e restritas a hinos nacionais e militares 
de bandas marciais das Forças Arma-
das. O público, presente na cerimônia 
de troca da bandeira, na manhã no últi-
mo domingo, na Praça dos Três Poderes, 
ouviu mais do que a execução de temas 
protocolares de eventos militares. Após 
o encerramento da cerimônia, a Banda 
de Música do Batalhão da Guarda Pre-
sidencial iniciou um repertório de rock, 
punk e temas dançantes. O público se 
juntou para filmar e tirar fotos quando 
a banda tocou The Final Coundown, mú-
sica de 1986, da banda de rock Europe. 
Em seguida, a banda surpreendeu  ao 
executar a trilha sonora da série de TV 
Game of Thrones, além de Get Lucky, do 
grupo de música eletrônica Daft Punk.

Após a violência, 
guarda é exonerado

A Guarda Municipal do Rio (GM) 
exonerou o responsável pela equipe 
que reprimiu violentamente um bloco 
de Carnaval na madrugada do útimo 
sábado (13), no centro da cidade. A 
Corregedoria abriu sindicância para 
investigar se houve uso despropor-
cional da força na confusão, que dei-
xou foliões feridos e terminou com 
quatro pessoas detidas. “O comando 
da GM-Rio não tolera este tipo de vio-
lência por parte de seus agentes, e irá 
apurar com rigor o caso, o que pode 
resultar na demissão dos envolvidos”, 
disse em nota à imprensa.

‘Star Wars VIII
começa a ser filmado

Star Wars - Episódio VIII já está 
sendo filmado e incluiu Benicio del 
Toro e Laura Dern ao elenco. Os traba-
lhos começaram nessa segunda, 15, 
no Pinewood Studios, em Londres, in-
formou a Disney. Escrito e dirigido por 
Rian Johnson, o filme é a continuação 
de O Despertar da Força, blockbuster 
de J.J. Abrams. O filme deve estrear 
em dezembro de 2017. Ao anunciar 
o início das filmagens, os produtores 
divulgaram um breve vídeo mostran-
do a gravação começando onde O Des-
pertar da Força parou.

Dj brasileiro vai tocar 
no Lollapalooza 2016

Considerado o melhor DJ do 
Brasil pelos leitores da House Mag e o 
único brasileiro a figurar no Top 100 
da revista inglesa DJ Mag, o DJ Alok vai 
tocar no Lollapalooza Brasil, de acordo 
com um comunicado divulgado pelo 
festival nessa segunda-feira. O evento 
acontece nos dias 12 e 13 de março, 
no Autódromo de Interlagos, em São 
Paulo. Natural de Brasília, Alok Petrillo é 
filho de Ekanta e Swarup, dois DJs pio-
neiros das raves no País. Com apenas 
24 anos o DJ já se apresentou ao lado 
de nomes como David Guetta e Armin 
Van Buuren, além de participar de fes-
tivais como Electric Daisy Carnival - EDC 
Brasil, Tomorrowland Brasil 2015, Rock 
In Rio 2015 Las Vegas, Green Valley, Ha-
ppy Holi, entre outros.

Família morre 
afogada em córrego 

Cinco pessoas - quatro da 
mesma família - morreram afogadas 
na tarde deste domingo, 14, na Zona 
Rural de Bauru, no Centro-Oeste de 
São Paulo, quando caminhavam den-
tro do córrego Rio Verde. As vítimas 
são Newton Avante, de 44 anos, e 
seus filhos Thallysson Avante, de 17 
anos, Gabriela Avante, de 17 anos, e 
Natália Avante, de 13 anos, e o na-
morado de Gabriela, Luick Claro, de 
15 anos. Segundo o Corpo de Bom-
beiros, eles teriam sido surpreendi-
dos ao entrarem em um trecho do 
córrego onde a profundidade aumen-
tou de 1 para 4 metros por causa das 
últimas chuvas. 
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Reajustes de preços médios de produtos básicos 
de João Pessoa ocorreram nos seguintes itens:

Feijão..........................................................................................................19,57%
Legumes (abóbora, beterraba, batata-inglesa, cenoura e tomate)....... 17,29%
Raízes (inhame, batata-doce e macaxeira)..............................................12,75%
Farinha de mandioca....................................................................................7,93%
Açúcar...........................................................................................................6,44%
Margarina.....................................................................................................6,38%
Leite pasteurizado.......................................................................................5,54%
Óleo de soja.................................................................................................4,55%
Café moído...................................................................................................2,72%
Carnes..........................................................................................................2,52%
Arroz............................................................................................................1,79%
Frutas (banana e laranja)...........................................................................0,75%

Alta de preços individuais
Feijão        mulatinho.............................................................................................28,14%
Batata- inglesa...............................................................................................27,98%
Cenoura...........................................................................................................27,04%
Inhame.............................................................................................................18,69%
Beterraba........................................................................................................12,85%
Feijão  carioquinha.........................................................................................11,54%
Farinha de mandioca grossa..........................................................................11,46%
Açúcar   refinado.............................................................................................10,21%
Carne de boi de 1ª..........................................................................................10,18%
Banana Prata....................................................................................................8,47%
Farinha de mandioca fina.................................................................................6,36%
Abóbora............................................................................................................6,26%
Batata-doce......................................................................................................6,15%
Açúcar  cristal..................................................................................................5,65%
Tomate..............................................................................................................5,62%

Principais aumentos de preços médios em janeiro

Preço do feijão teve aumento de 19,57% e liderou a alta na cesta básica calculada pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual 

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil

Os estudantes pré-sele-
cionados na segunda chama-
da do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) têm até 
a próxima quinta-feira (18) 
para comprovar, nas institui-
ções de ensino, as informa-
ções prestadas no momento 
da inscrição. O resultado da 
segunda chamada está dispo-
nível desde o dia 12, na página 
do programa.

Nesta etapa, é de respon-
sabilidade do candidato verifi-
car na instituição os horários 
e o local para apresentação 
dos documentos necessários. 
Quem perder o prazo ou não 
comprovar as informações é 
automaticamente reprovado. 
Entre os documentos a serem 
apresentados estão um de 
identificação, comprovantes 
de residência, de rendimento 
do estudante e de integrantes 
do grupo familiar e compro-
vantes do Ensino Médio.

Em reunião ordinária da 
Diretoria Executiva Estadual 
e Secretarias Sindicais Adjun-
tas do SintesPB, realizada na 
última sexta-feira, no auditó-
rio da entidade, foi aprovada 
por ampla maioria a posição 
do sindicato contrária à mi-
nuta de resolução que regula-
menta a eleição para Reitoria 
da UFPB, proposta pela atual 
reitora, professora Margareth 
Diniz, e que prevê a inclusão 
dos trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-

talares - Ebserh, no universo 
de votantes para a consulta 
que escolherá o reitor para os 
próximos quatro anos. Duas 
propostas foram apresentadas 
na reunião, sendo uma que era 
favorável ao voto do pessoal da 
Ebserh neste processo eleito-
ral, e a outra, que foi a vencedo-
ra, que defende que a inclusão 
dos trabalhadores da Ebserh 
não ocorra neste momento, às 
vésperas do pleito, transferin-
do essa decisão para um Con-
gresso Estatuinte paritário.

Prazo para comprovar 
dados vai até 5a feira

SintesPB rejeita servidor 
da Ebserh no processo

pRÉ-SELECIoNADoS Do pRoUNI

ELEIÇão DE REIToR DA UFpB

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Intensificar a fiscalização da pes-
ca predatória da lagosta no período 
defeso. Informou o advogado Ansel-
mo Castilho, ao assumir na manhã 
de ontem pela segunda vez a supe-
rintendência do Ibama, na Paraíba, 
reafirmando o seu compromisso com 
o meio ambiente e destacando a sua 
primeira entre as diversas ações admi-
nistrativas que vai desenvolver à fren-
te do órgão.

“Nós estamos no período defeso 
da pesca da lagosta e vamos coibir 
essa ação predatória contando com 
ajuda da Sudema e da Secretaria do 
Meio Ambiente Municipal, porque 
nós atuaremos sempre em conjunto 
com os órgãos estadual e municipal 
que lidam com o meio ambiente”, re-
velou. A nomeação foi publicada na 
edição do dia 29 de janeiro do Diário 
Oficial da União, cuja portaria é assi-
nada pela ministra Izabella Teixeira, 
do Meio Ambiente.

Conforme ele, em sua primeira 
gestão no Ibama, que vai do período 
de outubro de 2008 a agosto de 2009, 
foram realizadas importantes ações, 
entre elas a implementação de ques-
tões na educação ambiental. “Em mi-
nha primeira passagem pelo Ibama 
nós implementamos algumas questões 

na área ambiental e na reintrodução 
dos animais silvestres apreendidos du-
rantes as fiscalizações e encaminhadas 
para Centro de Triagem de Animais Sil-
vestres e, posteriormente ao seu habi-
tat natural”, disse.

Anselmo Castilho tem vasto currí-
culo e já ocupou diversos cargos públi-
cos. Recentemente esteve à frente da 
Emlur (Autarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana de João Pessoa), 
mas também já dirigiu a Fundação de 
Educação Tecnológica e Cultural da 
Paraíba, foi Conselheiro de Desenvol-
vimento Social e Econômico do Esta-
do da Paraíba, secretário de Estado 
e diretor-secretário-adjunto da OAB, 
além de procurador-geral do Municí-
pio de Cabedelo.

Saiba Mais
O Ibama tem como principais atri-

buições exercer o poder de polícia am-
biental; executar ações das políticas 
nacionais de meio ambiente, referen-
tes às atribuições federais, relativas ao 
licenciamento ambiental, ao controle 
da qualidade ambiental, à autorização 
de uso dos recursos naturais e à fiscali-
zação, monitoramento e controle am-
biental; e executar as ações supletivas 
de competência da União de confor-
midade com a legislação ambiental vi-
gente.” (NR). Conforme Lei nº 11.516, 
de 28 de agosto de 2007. 

Novo gestor do Ibama afirma 
que vai intensificar fiscalização

pESCA pREDATÓRIA DA LAGoSTA
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Número de consumidores aumenta em todo o País

Inadimplência 
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2016

Mário Braga
Da Agência Estado

Superávit da balança 
ficou em US$ 131 mi

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 131 mi-
lhões na segunda semana de feverei-
ro (de 8 a 14). De acordo com dados 
divulgados nessa segunda-feira, 15, 
pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
as exportações somaram US$ 1,976 
bilhão e as importações, US$ 1,845 
bilhão no período. No ano, a balança 
comercial brasileira acumula um su-
perávit de US$ 2,215 bilhões, resul-
tado de vendas externas que somam 
US$ 16,825 bilhões e importações 
de US$ 14,610 bilhões.

Vendas no varejo 
tem queda de 10,2% 

As vendas no comércio varejis-
ta brasileiro tiveram queda de 10,2% 
em janeiro ante janeiro de 2015, de 
diz a MasterCard SpendingPulse. A 
queda média dos últimos três me-
ses foi de 10,1%, mostrando uma 
deterioração em relação ao trimestre 
encerrado em dezembro (-8,9%). 
Dos sete setores, cinco tiveram de-
sempenho acima do índice cheio em 
janeiro: artigos farmacêuticos; mate-
rial de construção; supermercados; e 
vestuários e artigos de uso pessoal e 
doméstico. Os segmentos de móveis/
eletrodomésticos e combustíveis fi-
caram abaixo da média geral.

BC lança moedas 
dos Jogos Rio 2016

O Banco Central lançará, na 
próxima sexta-feira (19), no Rio de 
Janeiro, o quarto conjunto de nove 
moedas comemorativas do progra-
ma numismático dos Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016: uma de 
ouro, quatro de prata e quatro de cir-
culação comum. O evento encerrará o 
programa dos Jogos, que contém, ao 
todo, 36 moedas. A moeda de ouro 
homenageia o Cristo Redentor e a To-
cha Olímpica, símbolo dos Jogos que 
percorre diversos países até chegar 
à cidade-sede, onde acende a pira, 
dando início às competições.

App captura pontos 
de áreas rurais

O Banco do Brasil lançou o 
aplicativo GeoMapa Rural, que permi-
te aos produtores rurais capturar e 
transmitir ao banco as coordenadas 
geodésicas de áreas de cultivo que 
serão financiadas. O Banco Central es-
tabeleceu a obrigatoriedade dessas 
coordenadas para financiamentos de 
custeio agrícola e de alguns financia-
mentos de investimento (formação 
de lavouras permanentes e reflores-
tamento, por exemplo) de valor supe-
rior a R$ 300 mil. A partir do dia 1º de 
julho de 2016, essa obrigatoriedade 
vai abranger as operações .

Mineral: superávit 
é de US$ 15,3 bi

O comércio exterior do setor 
mineral brasileiro alcançou superávit 
de US$ 15,3 bilhões em 2015. A área 
de mineração (indústria extrativa, 
sem petróleo e gás), além da indústria 
da transformação mineral (metálicos, 
não metálicos e compostos químicos 
inorgânicos), registrou exportações 
de US$ 39 bilhões e importações de 
US$ 23,7 bilhões, segundo dados da  
Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, órgão vinculado 
ao Ministério de Minas e Energia (MME). 
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Contas em atraso de água e luz de consumidores foram os destaques, diz pesquisa do SPC e CNDL

O número de consumi-
dores brasileiros com contas 
atrasadas registrou um cres-
cimento nas regiões Centro
-Oeste, Nordeste, Norte e Sul 
em janeiro e as contas bási-
cas, como água e luz, são o 
destaque, segundo o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Os especialistas res-
ponsáveis pelo levantamento 
estimam que com a crise eco-
nômica e a alta do desempre-
go, a inadimplência seguirá 
avançando em 2016, mesmo 
com o aumento da seletivida-
de na concessão do crédito. 

Das quatro regiões pes-
quisadas pelo SPC Brasil, a 
Nordeste foi a que registrou 
avanço mais expressivo no 
total de consumidores com 
contas em atraso na compa-
ração com janeiro de 2015, 
com alta de 6,86%, seguido 
por Sul (4,77%), Centro-Oes-
te (4,59%) e Norte (3,71%). 
Em relação a dezembro do 
ano passado, todas as re-
giões mostraram aceleração, 

com elevações de 0,93% no 
Sul, 0,92% no Norte, 0,59% 
no Nordeste e 0,26% no Cen-
tro-Oeste. Segundo o SPC, o 
aumento do ritmo de cresci-
mento do número de inadim-
plentes em janeiro é decor-
rente de fatores sazonais.

Na abertura por segmen-
tos econômicos, a inadim-
plência nas contas de água e 
luz foi mais alta em duas das 
quatro regiões estudadas, 
com aumentos de 17,01% 
no Sul e de 13,30% no Cen-
tro-Oeste em janeiro de 2016 

ante igual mês de 2015. “Esse 
fato demonstra que o aperto 
financeiro já impactou a ca-
pacidade de pagamento até 
mesmo das contas do dia a 
dia”, avalia a economista-che-
fe do SPC Brasil, Marcela Ka-
wauti. Já nas demais regiões, 

A projeção de institui-
ções financeiras para a infla-
ção este ano subiu pela sé-
tima vez consecutiva. Desta 
vez, a estimativa para o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) passou 
de 7,56% para 7,61%. Para 
2017, a estimativa segue em 
6%, conforme boletim Focus, 
publicação divulgada pelo 
Banco Central (BC), com base 
em projeções de instituições 
financeiras para os principais 
indicadores econômicos.

As estimativas de inflação 
estão distantes do centro da 
meta de 4,5%, e neste ano su-
peram o teto de 6,5%. O limite 
superior da meta em 2017 é 
6%. Mesmo com inflação alta, 

as instituições financeiras não 
esperam que o BC suba a taxa 
básica de juros, a Selic, neste 
ano de retração da atividade 
econômica. A projeção para 
o final de 2016 permanece 
em 14,25% ao ano, há duas 
semanas. No próximo ano, a 
expectativa é de redução da 
taxa Selic. Mas a projeção para 
o fim de 2017 foi ajustada de 
12,50% para 12,75% ao ano.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (Selic) e serve como 
referência para as demais taxas 
de juros da economia. Ao rea-
justá-la para cima, o BC con-
tém o excesso de demanda que 
pressiona os preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando reduz os juros bá-

sicos, o Copom barateia o cré-
dito e incentiva a produção e o 
consumo, mas alivia o controle 
sobre a inflação. A pesquisa do 
BC  divulgada nessa segunda-
feira também traz a projeção 
para a inflação medida pelo 
Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-
DI), que subiu de 7,72% para 
7,98% este ano. A estimativa 
para 2017 segue em 5,50%.

Para o Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), a 
estimativa passou de 7,29% 
para 7,72% este ano, e per-
manece em 5,50% em 2017. 
A estimativa para o Índice 
de Preços ao Consumidor, da 
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (IPC-Fipe), foi 
alterada de 7% para 7,04%, 
em 2016, e de 5,30% para 
5,40%, no próximo ano.

Instituições financeiras elevam 
projeção da inflação para 7,61%

Vendas por consórcios no 
ano passado cresceram 13,9%

o aumento mais intenso se 
deu nas contas de telefone, 
TV por assinatura e internet, 
com avanços de 12,39% no 
Nordeste e 9,89% no Norte, 
segundo a instituição.

A projeção do SPC Brasil é 
que 2016 registre aumento da 
inadimplência. Além da piora 
das condições macroeconômi-
cas e da elevação da taxa de de-
semprego, outros fatores tam-
bém devem pesar para o atraso 
nas contas. “A aceleração da in-
flação tem feito com que o pla-
nejamento financeiro dos con-
sumidores fique prejudicado, 
já que há perda constante do 
poder de compra. Além disso, a 
escalada nas taxas de juros en-
carece as parcelas das compras 
realizadas a prazo e dos finan-
ciamentos, dificultando assim 
o pagamento em dia dos com-
promissos financeiros”, afirma 
Marcela.

Região Sudeste
O levantamento não 

analisa dados da região Su-
deste, devido aos efeitos da 
Lei Estadual 16.569/2015, 
que muda o processo de ne-
gativação de inadimplentes 
no Estado de São Paulo.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

 

Foi só ultrapassar a mar-
ca de 2 milhões de clientes 
para que o Banco BMG lide-
rasse, em janeiro, a lista do 
Banco Central que enumera as 
instituições financeiras com 
maior volume de reclamações 
de clientes em relação a seu 
porte. Desde que o BC mudou 
a metodologia, em julho de 
2014, separando, entre outras 
mudanças, as instituições por 
dois grupos (acima e abaixo 
de 2 milhões de clientes), o 
BMG, que anteriormente figu-
rava na lista de bancos mais 
reclamados, voltou a receber 
o título indesejável entre as 
maiores instituições do País.

De acordo com o BC, em 
dezembro do ano passado, o 
banco contava com 1,992 mi-

lhão de clientes. Em janeiro, 
passou a ter 2,198 milhões. 
Com 158 críticas consideradas 
procedentes pelo regulador no 
mês passado, a instituição ob-
teve índice de 71,85. A pontua-
ção é inédita para essa posição 
também desde que o BC mu-
dou a metodologia. Geralmen-
te, o indicador não ultrapassa 
uma dezena. A classificação é 
gerada por um índice que leva 
em conta instituições que rece-
beram o maior volume de críti-
cas de usuários de seu serviço 
em relação ao total de clientes. 
Todas são avaliadas pelo BC 
pelo seu conglomerado.

Na segunda posição, com 
um índice bem menor, está 
a Caixa Econômica Federal, 
com 10,73 pontos prove-
nientes de 842 queixas ava-
liadas como procedentes 
pelo regulador.

BMG lidera as queixas 
em janeiro, aponta o BC

Tentativas de fraude 
caem 4,7% em 2015

Célia Froufe
Da Agência Estado

Mário Braga
Da Agência Estado

Os negócios feitos por 
meio de consórcios envolven-
do aquisições de bens (imó-
veis e veículos) e de serviços 
aumentaram 13,9% no perío-
do de janeiro a dezembro do 
ano passado, com o fechamen-
to de contratos no valor total 
de R$ 89,61 bilhões, superan-
do o montante registrado em 
2014 (R$ 78,68 bilhões). Os 
dados são da Associação Bra-
sileira de Administradoras de 
Consórcios (Abac).

Os consórcios em geral 
fecharam 2015 com 7,17 mi-
lhões de participantes ativos, 
1,4% superior a 2014. O nú-

mero de contemplados cres-
ceu 3,7%, com 1,41 milhão, e 
o volume de créditos teve alta 
de 8,3%, somando R$ 40,94 
bilhões. Só as vendas de no-
vas cotas no setor de imóveis 
cresceram 41,7%, com 251,2 
mil adesões e contratos no 
valor de R$ 28,9 bilhões, 
43,4% maior do que no ano 
anterior. Ao longo de 2015, 
71 mil consorciados tiveram 
acesso aos imóveis, 2,9% 
mais do que em 2014. 

A quantia de crédito dis-
ponibilizado cresceu 7,6%, 
atingindo R$ 7,05 bilhões. 
Para o presidente da Abac, 
Paulo Roberto Rossi, ao optar 
pelos consórcios, os clientes 
mostraram ser esta uma es-

tratégia contra os efeitos da 
inflação, dos juros altos, do 
desemprego e da crise de con-
fiança na política econômica.

“Parcela significativa dos 
consumidores, depois de re-
ver e ajustar seus orçamentos 
mensais, continuou assumin-
do compromissos financeiros 
mais coerentes com o mo-
mento, sempre levando em 
conta disponibilidade e res-
ponsabilidade de consumo”, 
afirmou o executivo, por meio 
de nota.

Em todos os segmentos 
comercializados, as novas 
adesões subiram 2,1%, pas-
sando de 2,35 milhões de 
clientes, em 2014, para 2,40 
milhões, no ano passado.

Com menos gente fazendo 
compras, caíram também as 
chances de fraudadores atua-
rem em 2015, segundo informa 
a Serasa Experian, que estimou 
em 1.944.200 o total de tentati-
vas de roubo de dados pessoais 
para compras ou contratação 
de crédito indevidamente no 
ano passado. O número equi-
vale a 16,3 tentativas de roubo 
de identidade por segundo, re-
dução de 4,7% na comparação 
com 2014, quando a estimativa 
ficou em 15,5 por segundo, ou 
2.039.588 ocorrências. A expli-
cação para a queda na atuação 
de fraudadores está diretamen-
te ligada à dinâmica da econo-

mia. “A estagnação econômica 
e a menor disposição do consu-
midor em ampliar seus gastos e 
compromissos financeiros du-
rante o ano passado reduziram 
a ida ao mercado, diminuindo o 
universo potencial aos frauda-
dores para aplicar seus golpes”, 
diz a empresa, em nota. 

O setor de telefonia não 
só é o que responde pela 
maior parcela das tentativas 
de fraude, com 41,5% do to-
tal, como também foi o único 
a registrar aumento, de 4,5%, 
na comparação com 2014, 
para 808.451 registros. O 
segmento de serviços é o 
segundo mais visado pelos 
criminosos, com 29,2% das 
ações para fraudar a identi-
dade de consumidores.



Professora Linda Susan 
Araújo, fotógrafa Hilma 
Braga, juíza federal Helena 
Delgado Ramos Fialho Morei-
ra, empresários Stanley Dore 
e Luiz Augusto Nóbrega de 
Oliveira, cirurgião plástico 
João Ronaldo Claudino Braga, 
Sras. Ana Kalina Mendonça 
Lemos, Socorro Rezende e 
Cláudia Ligia Almeida Melo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   A companhia aérea American Airlines anunciando que vai cancelar seus voos de 
Miami para Curitiba e Porto Alegre. Também para Salvador corre o risco de ser cancelado,  
continuando por enquanto o de Recife-Miami.

FOTO: Goretti Zenaide

   Os estúdios da Disney vão transformar a história das princesas Anna e Elsa 
num musical da Broadway para estrear no primeiro semestre de 2018. Trata-se das 
personagens da animação “Frozen: uma aventura congelante” que são a coqueluche 
do momento de dez entre dez meninas.

Porta estandarte do bloco Piabas: artista plástica Aninha Mesquita

Para o álbum de família: João Ernesto, Rogério e Helena Fialho, que hoje aniversaria e Ana Catarina

FOTO: Divulgação

Na folia pelas ruas de Olinda: Mônica e Júnior, Roziane e Leconte Coelho

“Viver é ficar
se equilibrando 
entre escolhas e 
consequências”

“Felicidade é a 
combinação de sorte 
com escolhas 
bem feitas”

PAULO COELHO MARTHA MEDEIROS

Presenças bacanas no Appetito Trattoria: Lúcia Bezerra, Gláucia Silveira e Cely Furtado

FOTO: Goretti Zenaide

Hotelaria
SEGUNDO a 

Associação Bra-
sileira da Indústria 
Hoteleira da Paraí-
ba, foi de cerca de 
83,68% a ocupação 
nos hotéis em João 
Pessoa e Costa do 
Conde no período 
do Carnaval.

O percentual 
demonstra que a 
Paraíba atrai como 
destino familiar 
e para descanso 
durante a festa de 
Momo, ao contrário 
de Olinda que atrai 
mais pela folia.

A PRAÇA do Coqueiral, em Mangabeira, foi um dos 
pontos escolhidos para a ação em João Pessoa na luta 
nacional contra o Aedes aegypti e, no último sábado, o 
governador Ricardo Coutinho e o ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Lyra Alves participaram da mobilização, 
juntamente com secretários de Estado, gerências regionais 
de Saúde, Bombeiros, Exército e outros órgãos.

Na Paraíba, a mobilização nacional acontece em todo 
o Estado, especialmente em 12 municípios prioritários por 
apresentarem casos registrados de dengue e microcefalia. 
As cidades são Conde, Cacimba de Dentro, Campina Grande, 
Picuí, Monteiro, Malta, Santana de Mangueira, São Bento, 
Cajazeiras, Sousa, Manaíra e Juripiranga.

É fundamental que cada paraibano faça sua parte 
nessa luta que é de todos.

Mobilização nacional

Dois Pontos
  Seguindo na trilha do 
Netflix e da Amazon, a Apple 
está gravando seu primeiro 
seriado.
  O seriado - de título “Vital 
Signs” será uma semibiografia  
do rapper Dr Dre, co-fundador da 
marca de fones de ouvido Beats 
que foi comprada pela Apple em 
2014.

FOTO: Goretti Zenaide
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A aniversariante de hoje Socorro Rezende e o estilista Rogério Rufino

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho, recebeu, na última 
sexta-feira, a visita do português João Rocha, prefeito da 
cidade de Beja, capital do Alentejo, em Portugal.

O ilustre visitante veio conhecer as potencialidades da 
Paraíba com o objetivo de estreitar laços, em especial, no 
âmbito cultural entre o Estado e aquela cidade portuguesa. 
O secretário de Estado da Cultura, Lau Siqueira, também 
participou do encontro.

Laços culturais

Saúde
O SERVIÇO de 

Saúde Ocupacional da 
Unimed João Pessoa 
está de endereço novo 
desde ontem, agora 
atendendo na Av. Cami-
lo de Holanda, 1170 na 
Praça Pedro Gondim, 
no bairro da Torre. O 
serviço é específico 
para empresas.

Esportes
DEPOIS das se-

leções da Alemanha e 
Estados Unidos de saltos 
ornamentais treinarem 
até o último domingo na 
Vila Olímpica Parahyba, 
agora é a vez da Seleção 
Brasileira que desde 
ontem ocupa aquele 
espaço. 

A Copa do Mundo da 
modalidade vai ser realizada 
dias 19 a 26 deste mês 
no Rio de Janeiro.

Online
AS SECRETARIAS 

de Turismo e de Comu-
nicação de Cabedelo 
lançaram a Agenda Cul-
tural online para divul-
gar artistas e eventos 
naquela cidade.

A agenda pode ser 
acessada através do 
endereço http://cabe-
delo.pb.gov.br/agen-
da_cultural.asp.

Cidadão
O CABELEIREIRO 

Gera Pereira será ho-
menageado nesta quin-
ta-feira pela Câmara 
Municipal de João Pessoa 
com a outorga do título 
de cidadão paraibano. A 
propositura foi da ve-
readora Raissa Lacerda e 
a solenidade deverá ser 
prestigiada pelos seus 
inúmeros clientes.

O GRUPO português Douro Azul está construindo 
mais três navios-hotel sendo dois para navegar o Rio 
Douro, em Portugal e o outro para a Amazônia.

O investimento será de 51 milhões de euros e o 
navio-hotel na Amazônia terá 90 cabines de luxo e ca-
pacidade para 180 passageiros, operando em cruzeiros de 
oito dias, com base no Peru, navegando até a Colômbia 
e o Brasil. Os navios ficarão prontos em 2017.

Cruzeiros pela Amazônia
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Câmeras são instaladas 
no Centro e pontos 
passam a ser monitorados
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Ontem foi iniciada a 3a 
etapa, com vistoria e 
aplicação de larvicida

Força-tarefa visitou 47 mil imóveis 
COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA PB

Os órgãos de saúde fede-
rais, estaduais e municipais ini-
ciaram ontem mais uma etapa 
de combate ao Aedes aegypti. 
Na Paraíba, a Força-tarefa in-
clui integrantes do Exército 
Brasileiro, Capitania dos Por-
tos (Marinha), agentes das Se-
cretarias de Saúde do Estado e 
dos municípios visitados com 
a missão de combater o mos-
quito transmissor dos vírus da 
dengue, zika e chikungunya.

Ontem, a Seção de Co-
municação Social do 1º Gru-
pamento de Engenharia in-
formou que 47 mil imóveis 
foram visitados na Paraíba. Os 
militares e agentes envolvidos 
distribuíram 150 mil folders, 
panfletos e cartazes  para cons-
cientização da população acer-
ca da eliminação dos focos do 
mosquito. O Exército conside-
rou importante o apoio dos re-
servistas voluntários dos Tiros 
de Guerra da Paraíba (Cajazei-
ras, Patos, Pombal e Rio Tinto), 
além da União dos Escoteiros, 
Lions Clube e Correios.

 Ontem foi iniciada a 3ª 
etapa, com a vistoria dos imó-

veis por parte dos agentes de 
saúde e dos militares, com a 
aplicação de larvicida, quando 
necessária. Esta ação se es-
tenderá até o dia 18. Para esta 
etapa foi criado um mutirão 
com 55 mil homens em 270 
municípios contra o mosquito 
Aedes aegypti. 

Durante todo o dia de sá-
bado (13), várias localidades 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Cajazeiras, Patos, Pom-
bal e Rio Tinto receberam a 
visita de 1.500 militares do 
Exército, Capitania dos Por-
tos (Marinha), ex-atiradores 
voluntários (reservistas dos 
Tiros de Guerra), agentes de 
saúde do Estado e municí-
pios visitados.

Além das ações de enfren-
tamento do mosquito, também 
foram realizadas atividades 
cívico-sociais ao longo do dia, 
com atendimento médico-hos-
pitalar, apresentação da Banda 
de Música do Exército e brinca-
deiras para crianças. Em João 
Pessoa, as atividades aconte-
ceram nos bairros da Torre 
(Praça da Independência) e 
Mangabeira (Praça Coqueiral). 
Em Bayeux, no pátio da prefei-
tura. Em Santa Rita, nas Praças 
Getúlio Vargas e Centenário. E 
em Cabedelo, na Praça central 
da cidade.

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

Foto: Divulgação

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O governador Ricardo Coutinho e o 
ministro do Turismo, Henrique Eduardo 
Lyra Alves, participaram no sábado (13), 
em João Pessoa, da mobilização nacio-
nal contra o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor de doenças como a dengue, 
chikungunya e zika vírus, um dos causa-
dores da microcefalia em bebês.

A Praça do Coqueiral, no bairro de 
Mangabeira, foi um dos pontos escolhi-
dos para a atividade, que contou com a 
participação de secretários de Estado, Ge-
rências Regionais de Saúde, Bombeiros, 
Exército, escoteiros e outros órgãos.

O governador enfatizou a importância 
das atividades que estão sendo realizadas 
para eliminar os focos do mosquito em todo 
o País. “O Brasil está se movimentando nes-
ta luta, o combate a esse mosquito é uma 
responsabilidade de todos. Por mais que os 
agentes públicos trabalhem para a erradica-
ção dos focos, é preciso a colaboração da po-
pulação. Cada um tem que olhar para den-
tro da própria casa, peço que não deixem 
nenhum possível foco. Só acabaremos com 
a dengue, zika e chikungunya quando não 
deixarmos o mosquito nascer” disse.

Alô Mãe 
Ricardo ainda falou sobre o Projeto 

“Alô Mãe” que será lançado em breve 
com o objetivo de acompanhar as ges-
tantes. “Trata-se de um call center que vai 
monitorar as gestantes, o andamento do 
pré-natal e também os bebês. Faremos um 

Governador e ministro destacam ações para eliminar o mosquito
DIA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Dia D é lembrado com passeata pelas ruas do Centro de Patos

Vários órgãos da gestão 
pública municipal e estadual, 
clubes de serviços e empre-
sas da iniciativa privada e 
representantes da socieda-
de civil se uniram e realiza-
ram, na manhã de sábado, 
13, uma passeata em alusão 
ao Dia “D” de Combate à 

Dengue. A concentração do 
evento aconteceu na Praça 
Edvaldo Motta, e em seguida 
a passeata saiu em direção 
à Praça Getúlio Vargas, pas-
sando pelas principais ruas 
da cidade.

De acordo com o se-
cretário de Saúde de Patos, 
José Francisco de Sousa, o 
objetivo da ação foi sensibi-
lizar a população em relação 

aos perigos oferecidos pelo 
Aedes aegypti, focando nas 
medidas de prevenção para 
o combate ao mosquito e a 
eliminação dos criadouros.

“Gostaria de agradecer 
a parabenizar a todos aque-
les que se fizeram presentes. 
Este momento é um desper-
tar para o momento que o 
País vem passando. Precisa-
mos ter essa preocupação 

que nos levará a uma condu-
ta de combate ao Aedes ae-
gypti durante os 365 dias do 
ano”, afirmou Zeca.

Já a coordenadora da Vi-
gilância Ambiental do Muni-
cípio de Patos, Gorete Batista, 
disse que é importante que 
cada cidadão tome para si a 
responsabilidade de comba-
ter o mosquito, até porque é 
preciso a união de forças do 

poder público com a inicia-
tiva privada, mas, principal-
mente, da população, que é a 
mais prejudicada.

Com cartazes, faixas e 
distribuição de folders, os 
agentes orientavam a po-
pulação que passava pelas 
ruas do centro e que esta-
vam nas lojas sobre a im-
portância de ficar atento 
aos possíveis criadouros e 

eliminação dos focos.  A mo-
bilização contou com a par-
ticipação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Vigilância 
Ambiental, Tiro de Guerra 
07-002, STTrans, Corpo de 
Bombeiros, IFPB, Rotary, 
Rotaract, Interact, Defesa 
Civil, 6ª Gerência Regional 
de Saúde e 6ª Gerência Re-
gional de Educação, além de 
empresas privadas.

CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO

Militares e agentes distribuíram 150 mil folders, panfletos e cartazes para conscientizar a população sobre a eliminação dos focos

trabalho preventivo, que pode contribuir 
para a diminuição da mortalidade mater-
na, bem como diagnosticar precocemente 
a microcefalia e outras doenças, como já 
acontece no caso das cardiopatias, com a 
ação da nossa Rede de Cardiologia Pediá-
trica”, frisou Ricardo Coutinho. 

O ministro do Turismo, Henrique 
Eduardo Lyra Alves, também pediu a co-
laboração de todos na luta contra o Ae-
des aegypti. “O Governo Federal está hoje 
com 220 mil pessoas trabalhando na erra-
dicação do Aedes, em todo o País. Não 
faltarão recursos para eliminar este mos-
quito, causador de tantas doenças. Mas é 
fundamental que todos nos ajudem. Essa 
guerra é vencer ou vencer”, enfatizou.

Henrique Alves ainda falou sobre as 
Olimpíadas que vão acontecer este ano 
no País. “O Brasil vai sediar um evento 
grandioso e quer se mostrar ao mundo 
como um País organizado, então esse mo-
mento único não pode ser atrapalhado 
por um mosquito. Vamos nos unir para 
acabar com o Aedes aegypti”, disse.

Visita 
O governador e o ministro do Turismo 

visitaram a casa do senhor José Medeiros, 
que está tomando todos os cuidados para 
evitar os focos do Aedes. “Tenho que fa-
zer a minha parte para que este mosquito 
não venha transmitir doenças para minha 
família e todos os moradores. Se cada um 

cuidar da sua casa, não deixando água 
parada em nenhum lugar, vamos acabar 
com este mosquito”, falou.

A dona de casa Joseja Maria disse 
que também já sabe como eliminar os 
focos. “Todos os dias eu faço uma ron-
da na varanda e no quintal para ver se 
tem água parada. Se tiver eu tiro logo, 
pra não dar dengue. Esse mosquito tá 
trazendo muita dor de cabeça e não po-
demos deixar ele nascer”, enfatizou.

Estratégia 
O Plano de Combate ao Aedes ae-

gypti na Paraíba foi lançado no dia 16 
de dezembro de 2015 e conta com ações 
como a criação de uma Sala de Situação 
Estadual, que foi visitada logo após o 
evento pelo governador e o ministro. A 
Sala de Situação está montada na sede 
da Secretaria de Saúde (SES). 

Casos 
De 1 a 25 de janeiro de 2016 foram 

notificados 1.256 casos prováveis de den-
gue, destes 371 confirmados, os demais 
seguem em investigação. A Paraíba é o 
Estado com o maior número de imóveis 
visitados dentro das ações de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, desenvolvi-
das por meio de parceria da SES, com o 
Exército Brasileiro, o Corpo de Bombeiros 
e as prefeituras. Até a última sexta-feira 
(12), 931.820 imóveis foram visitados, o 
que equivale a mais de 79%. 

Ricardo e Henrique Alves visitaram a Sala de Situação Estadual, instalada na Secretaria de Saúde

Foto: Secom-PB
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Câmeras são instaladas no Centro 
e pontos passam a ser monitorados 
Ruas de João Pessoa
receberam 20 câmeras 
para reforçar a segurança

O Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Campus I, 
em João Pessoa, Polo Santa 
Rita e Polo Mamanguape, 
iniciou ontem a entrega das 
carteiras de identificação 
estudantil 2016 ao preço 
de R$ 10,00. A entidade foi 
a primeira a confeccionar 
e entregar as carteiras aos 
estudantes. Mas segundo o 
Procon Municipal, não há 
necessidade de pressa por-
que as carteiras estudantis 
do ano passado continuam 
valendo até o dia 31 de 
março. Para adquirir a nova 
identidade estudantil, basta 
o aluno levar sua declaração 
ou comprovante de vínculo 
com a instituição (UFPB), 
documento com Foto (RG, 
Carteira de Motorista, Re-
servista ou Carteira de Tra-
balho) e CPF. 

Para a confecção das 
carteiras estudantis no mu-
nicípio de João Pessoa foi 
assinado no mês de janeiro 
na sede da Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP), 

um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) que define 
os critérios do processo de 
confecção e emissão do do-
cumento e só foram habilita-
das as entidades que presta-
ram contas sobre a emissão 
do documento estudantil do 
exercício anterior.

Segundo secretário do 
Procon-JP, Helton Renê, a 
novidade este ano nas car-
teiras é a certificação digital 
para todos os documentos, 
valendo, inclusive, para a 
meia-passagem nos ônibus 
que circulam na capital. Ele 
disse também que o valor 
máximo a ser cobrado pela 
confecção da carteira estu-
dantil será R$ 20,00, ficando 
a critério de cada entidade 
praticar um valor abaixo 
desse teto. 

Prisão
Pelo TAC assinado só 

poderão confeccionar os 
documentos as entidades 
estudantis que cumpriram 
as exigências previstas em 
lei, ou seja, que mostraram 
as prestações de contas do 
ano passado e que assina-
rem o TAC. “As entidades 
que confeccionarem as car-
teiras sem que tenham feito 

prestação de contas na sede 
do Procon-JP, estão desau-
torizadas a confeccionarem 
o documento estudantil e 
podem ser penalizadas com 
multa e até prisão dos res-
ponsáveis”, disse Renê. 

O titular do Procon-JP 
afirmou que a secretaria con-
tinuará a avaliar a documen-
tação de outras entidades 
que também são candidatas 
ao processo. “A Consultoria 
Jurídica do Procon-JP está 
analisando todos os docu-
mentos que nos foi apresen-
tado com base nas exigências 
da legislação em vigor. As en-
tidades que não cumprirem 
o que está previsto nessas 
leis não poderão ser habili-
tadas. A documentação que 
nos chega às mãos também 
está sendo encaminhada ao 
Ministério Público Estadual”.

Helton Renê informou 
ainda que o processo de ha-
bilitação das entidades es-
tudantis para confecção das 
carteiras teve início em julho 
de 2015, com o Procon-JP 
notificando todas as enti-
dades para apresentarem a 
documentação exigida em 
lei para se candidatarem à 
emissão da carteira de estu-
dante 2016.

Começou ontem o traba-
lho de videomonitoramento 
do Centro da capital. Para 
reforçar a ação em segurança 
pública e mobilidade urba-
na, a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) instalou 
20 câmeras em pontos estra-
tégicos da cidade. A intenção 
é garantir mais tranquilidade 
para quem trabalha ou circu-
la pela região.

“Esse será um grande 
reforço na segurança pelo 
Centro e a intenção é inibir 
ou aumentar a capacidade 
de ação com relação a crimes 
e também ao uso de drogas”, 
explicou o prefeito Luciano 
Cartaxo. “Além disso, pode-
remos detectar gargalos no 
trânsito e agir para garantir 
mais mobilidade. A intenção 

é melhorar a qualidade de 
vida das pessoas”, comple-
mentou. 

As imagens serão mo-
nitoradas pela Guarda Civil 
Municipal por meio de uma 
base móvel. Os agentes res-
ponsáveis passaram por trei-
namento especial, e estarão 
prontos para acompanhar as 

demandas e repassa-las para 
os órgãos competentes, como 
é o caso da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros. 

No que se refere à mo-
bilidade urbana, o monito-
ramento atuará em apoio às 
ações da Superintendência 

Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob), informando 
ao órgão sobre casos de co-
lisões ou engarrafamentos, 

por exemplo. Com isso, espe-
ra aumentar a capacidade de 
ação na resolução dos pro-
blemas. 

Entre os pontos que pas-
sam a ser vistoriados estão 
a Praça da Independência, o 
Parque Solon de Lucena, o 
Mercado Central, a Rua Vis-
conde de Pelotas e o Terminal 
de Integração. Já a base móvel 
vai alternar seu ponto de per-
manência, variando entre o 
Pavilhão do Chá, o Paço Muni-
cipal e o Mercado Central. 

O veículo também é 
equipado com câmeras de 
monitoramento em sua parte 
externa, o que permite ações 
em pontos onde as câmeras 
fixas não estão instaladas. “A 
intenção é ampliar sua ação, 
podendo acompanhar tam-
bém os grandes eventos da 
cidade”, explicou o secretá-
rio municipal da Segurança 
Urbana e Cidadania, Geraldo 
Amorim.

As imagens  
captadas pelas 
câmeras serão 

monitoradas 
pela Guarda Civil 

Municipal por meio 
de uma base móvel 

FotoS: Secom-JP

DCE da UFPB inicia entrega 
das carteiras estudantis 2016

CAMPUS I
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No município de Cam-
pina Grande, o coordenador 
Executivo do Procon, Paulo 
Porto, explicou que a Cartei-
ra de Identidade Estudantil 
(CIE) somente poderá ser 
emitida após a disponibiliza-
ção do modelo nacional. “As 
entidades só poderão emitir 
a CIE após o Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da Infor-
mação (ITI) divulgar o novo 
modelo. Caso haja emissão, o 
estudante deverá formalizar 
reclamação na sede do Pro-
con”, declarou Paulo Porto.

Ele informou que  o diretor
-presidente do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da Informação 
(ITI), Renato Martini, se reuniu 
com o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias Toffoli. 
O objetivo foi aprimorar os de-

bates sobre a padronização e a 
especificação do modelo único 
da Carteira de Identidade Es-
tudantil (CIE), conforme de-
termina a Lei 12.933/13.

Para Renato Martini, a 
nova identidade estudantil 
deverá seguir um modelo 
único, padronizado e publi-
camente disponibilizado. A 
carteira deverá possuir cer-
tificação digital no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP -Brasil). 
Segundo ele, a tecnologia ga-
rante a segurança e a autenti-
cidade do documento.

Seguindo com os traba-
lhos para disponibilização 
do novo modelo da CIE, o ITI 
abrirá uma Consulta Pública, 
nas próximas semanas, para 
que todos os interessados te-

nham a oportunidade de ava-
liar o modelo proposto pelo 
instituto e enviar sugestões 
para o projeto.

O modelo da nova Car-
teira de Identificação Estu-
dantil (CIE) está sendo con-
feccionado pelo ITI seguindo 
o disposto que trata das no-
vas regras para concessão 
de meia-entrada para estu-
dantes, idosos, pessoas com 
deficiência e jovens de 15 a 
29 anos comprovadamente 
carentes em espetáculos ar-
tístico-culturais e esportivos. 
O novo padrão do documento 
será disponibilizado no site 
do ITI, após a publicação no 
Diário Oficial da União (DOU), 
e estará acessível para todas 
as entidades que têm direito 
a emitir o documento.

Fesmip abre inscrições 
para curso preparatório

CIE depende de novo modelo em CG

MINIStÉRIo PÚBLICo Receita Federal 
em JP inscreve 
estagiários de 
cinco cursos

Estudantes dos cursos de 
Informática, Administração, 
Secretariado, Comunicação 
Social e Jornalismo terão uma 
oportunidade de estágio na 
Receita Federal em João Pes-
soa. Os interessados têm de 
22 a 26 de fevereiro, das 9h 
às 11h30 e das 14h às 16h30, 
para se inscreverem gratui-
tamente na Escola Superior 
de Administração Fazendária 
(Esaf), Polo Paraíba, na Aveni-
da Epitácio Pessoa. nº 1.705.

O edital pode ser consul-
tado no hall do Prédio do Mi-
nistério da Fazenda, no mesmo 
endereço. A bolsa de estágio 
terá o valor de R$ 364,00 
mensais, mais R$ 132,00 a tí-
tulo de auxílio-transporte, por 
uma jornada de estágio de 20 
horas semanais.

Serão duas vagas para 
Administração, sendo uma 
para preenchimento imediato. 
Para quem cursa Ciências da 
Computação, uma vaga está 
disponível. Duas vagas, sendo 
uma para preenchimento ime-
diato, serão destinadas para 
os candidatos que cursam 
Comunicação Social ou Jorna-
lismo. Já para Secretariado, as 
duas vagas serão de preenchi-
mento imediato. Poderão con-
correr às vagas os estudantes 
dos respectivos cursos de ins-
tituições de Ensino Superior 
reconhecidas pelo Ministério 
da Educação, desde que cur-
sem, à época da inscrição, ao 
menos o terceiro período e, no 
máximo, o antepenúltimo.

A primeira etapa, de ca-
ráter eliminatório, consistirá 
na habilitação do quantitativo 
de candidatos especificado na 
Tabela do item 1.2, coluna D, de 
acordo com os Coeficientes de 
Rendimento Escolar, cujo valor 
não poderá ser menor do que 
5,00, em ordem decrescente. A 
segunda etapa, de caráter clas-
sificatório e eliminatório, con-
sistirá em prova objetiva, que 
terá início às 9h do dia 13 de 
março, no auditório do edifício-
sede do Ministério da Fazenda, 
em João Pessoa. O resultado 
das provas será divulgado no 
dia 16 de março.

Estão abertas, até o pró-
ximo dia 24, as inscrições 
para o Curso de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu “Preparatório 
para as Carreiras do Ministé-
rio Público”, que será ofereci-
do pela Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público 
da Paraíba (Fesmip), de mar-
ço de 2016 a junho de 2017, 
na Unidade de João Pessoa. O 
curso, integralmente concluí-
do com aprovação, é conside-
rado como um ano de ativi-
dade jurídica para concursos 
de ingresso nas Carreiras do 
Ministério Público.

As inscrições devem ser 
feitas diretamente na Secreta-
ria da Fundação Escola Supe-
rior do Ministério Público da 
Paraíba, na Avenida Monse-
nhor Walfredo Leal, bairro de 
Tambiá, em João Pessoa. Com 
o requerimento de inscrição, 
o candidato deverá apresen-
tar cópia do certificado de 
conclusão de curso superior 
ou graduação plena, reconhe-
cido pelo MEC, e comprovante 
de depósito do valor da ins-
crição – R$ 60,00 – na conta-
corrente da Fesmip (Banco do 
Brasil S.A., Agência 1618-7, 
conta nº 11.237-2).

Vagas
Estão sendo oferecidas 

40 vagas, cujo preenchimento 
se dará por meio de processo 
seletivo composto por reda-
ção, entrevista estruturada e 
avaliação de histórico esco-
lar da graduação. A prova de 
redação tem caráter elimina-
tório e classificatório e será 
realizada no dia 25, às 9h, na 
sede da Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público 
da Paraíba. A responsabili-
dade pela escolha do tema, 
assim como sua aplicação e 
correção, é da Fesmip. 

Já a entrevista estrutu-
rada tem caráter classifica-
tório e ocorrerá no dia 26, 
às 9, também na Fesmip. Ela 
buscará aferir interesse e 
comprometimento do candi-
dato com o desenvolvimento 
do processo ensino-apren-
dizagem e sua realização é 
responsabilidade da Direção 

Pedagógica da Fundação.
A avaliação do Histó-

rico Escolar da Graduação, 
também de responsabilida-
de da Direção Pedagógica da 
Fesmip, será utilizada como 
critério de desempate na 
classificação final. O Curso de 
Ingresso se destina a bacha-
réis em Direito que, no ato 
da inscrição, apresentem có-
pia do diploma, devidamente 
registrado em órgão compe-
tente, ou do certificado de 
conclusão de curso superior 
ou graduação plena, reco-
nhecido pelo Ministério da 
Educação.

Curso
O curso se desenvolverá 

em duas etapas: a primeira 
será composta por 12 mó-
dulos, com aulas expositivas, 
estudo dirigido, seminários 
e exercícios com questões 
dos concursos mais recentes 
para promotor de Justiça na 
Paraíba e em outros estados 
da Federação. Já a segunda 
etapa compreende a elabo-
ração e defesa de trabalho 
monográfico que verse sobre 
um dos temas do conteúdo 
programático do curso, sob a 
orientação de um dos profes-
sores ministrantes.

Serão ministradas dis-
ciplinas de Direito Penal, Di-
reito Constitucional, Direito 
Civil, Direito Processual Civil, 
Direito Processual Penal, Di-
reito Administrativo, Direito 
Tributário, Direito Eleitoral, 
Direitos Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos, Re-
solução Não Adversarial de 
Conflitos, Organização Políti-
co-Administrativa do Ministé-
rio Público, Organização Judi-
ciária do Estado da Paraíba.

O curso será desenvol-
vido em 420 horas-aulas, 
sendo 390 horas-aulas para 
a ministração dos módulos e 
mais 30 horas-aulas para ela-
boração e defesa do Trabalho 
Monográfico de conclusão. O 
curso funcionará na sede da 
Fesmip, de segunda a sex-
ta-feira, das 19h às 22h. Ao 
todo, são 16 mensalidades de 
R$ 400,00. Mais informações 
sobre o curso podem ser ob-
tidas através do telefone (83) 
3222-8320.
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Detran apreende 29 CNHs e flagra 
37 motoristas sob efeito de álcool
Ações foram realizadas 
durante o fim de semana 
na orla de João Pessoa

Sine-JP oferta 100 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empre-
go de João Pessoa (Sine-JP) disponi-
biliza 100 vagas no mercado de tra-
balho. As oportunidades são para 
vários setores e para todos os níveis 
de escolaridade, com destaque para 
a função de vendedor pracista (24). 
O comércio ainda contrata demons-
trador de mercadorias (3), embala-
dor (1) e promotor de vendas (1). 
No segmento de alimentação fora 
do lar, há postos de trabalho para 
garçom (8), auxiliar de cozinha (3), 
cozinheiro (3), lavador de pratos 
(3), cumim (1) e pizzaiolo (1). Na 
área de beleza, há vagas para ma-
nicure (7) e cabeleireiro (1). Confira 
a lista completa de vagas no link 
http://goo.gl/NUfnJl.

Procon-JPmóvel 
atende no Esplanada

O Procon-JPmóvel atende hoje 
ao morador do bairro do Esplanada, 
por trás do PSF, das 13h às 17h. 
Para a abertura de reclamação 
são necessários originais e cópias 
do CPF, identidade, comprovante 
de residência e a documentação 
referente ao bem ou serviço recla-
mado, a exemplo de nota fiscal e 
contrato. Desde a inauguração do 
serviço, o Procon-JPmóvel já visitou 
os bairros do Geisel, Funcionários II, 
Grotão e Valentina de Figueiredo. O 
Procon-JPmóvel realiza aberturas 
de reclamação, audiências e orienta 
aos consumidores, estando ligado 
ao Sistema Nacional de Informações 
e Defesa do Consumidor (Sindec). 
As associações de bairro da capital 
também podem solicitar o serviço. 

Inscrições abertas 
para curso de Libras

A Secretaria de Educação de 
João Pessoa abriu inscrições, até 4 
de março, para o curso de Libras. As 
aulas têm início no dia 8 de março 
com uma aula inaugural na Escola 
Municipal Cônego Mathias Freire, no 
bairro da Torre, das 19h às 21h. As 
inscrições podem ser feitas pelo te-
lefone 3218-5934 ou 3218-9285.
Para o curso básico e intermediário 
estão sendo oferecidas 60 vagas. 
As aulas acontecem nas terças e 
quintas-feiras. Para o curso inter-
mediário é necessário apresentar 
o certificado de conclusão do nível 
básico.  Os cursos estão sendo ofe-
recidos para qualquer pessoa inte-
ressada em aprender Libras e serão 
ministrados por professores de 
Libras surdos com o apoio da Coor-
denadoria de Educação Especial.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba prevê para 
hoje, na faixa litorânea, chuva a qual-
quer hora do dia, além de céu com 
muitas nuvens. Para as regiões do 
Brejo e Agreste, a previsão é de ne-
bulosidade variável com chuvas iso-
ladas. Ainda de acordo com a Aesa, 
a região do Cariri-Curimataú deverá 
ter uma terça-feira de nebulosidade 
variável com possibilidade de chuvas 
em pontos isolados. Para o Alto Ser-
tão, previsão de nebulosidade variá-
vel com chuvas isoladas no fim do dia, 
assim como para o Sertão. 

Confira como devem ficar as 
temperaturas em cada região do Es-
tado: Litoral, máxima de 32ºC e míni-
ma de 25ºC; Brejo, máxima de 29ºC e 
mínima de 21ºC; Agreste, máxima de 
30ºC e mínima de 22ºC; Sertão, má-
xima de 35ºC e mínima de 23ºC; Alto 
Sertão, máxima de 34ºC e mínima de 
23ºC e Cariri-Curimataú, máxima de 
34ºC e mínima de 22ºC. 

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), por meio da 
Operação Lei Seca, notificou 
37 condutores por dirigir 
sob efeito de álcool em ações 
realizadas durante o fim de 
semana, na orla de João Pes-
soa. Ainda de acordo com o 
Detran, dois condutores fo-
ram levados à delegacia por 
consumo excessivo de álco-
ol, caracterizando crime de 
trânsito. 

As equipes do Detran re-
alizaram ao todo 483 testes de 
etilômetro – o popular bafô-
metro -, sendo apreendidas 29 
Carteiras Nacionais de Habili-
tação (CNHs), além de 14 veí-
culos. O Detran ainda autuou 
46 motoristas por diversas 
infrações cometidas contra o 
Código Brasileiro de Trânsito.

Punições previstas
Proprietários de veícu-

los flagrados sob condução 
de motorista alcoolizado 
devem pagar multa de R$ 
1.915,00 e o condutor res-
ponderá processo adminis-
trativo para a cassação da 
CNH por um ano. Em caso 
de reincidência, o dono do 
veículo pagará multa de R$ 
3.860 e o condutor respon-
derá ao processo adminis-
trativo para a cassação da 
CNH pelo período de dois 
anos.

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha@hotmail.com

A 52ª Campanha da Fraterni-
dade foi aberta oficialmente na 
manhã de sábado, dia 13, com 
uma celebração no lixão da cida-
de de Patos, escolhida pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) para sediar a aber-
tura do evento, que esse ano traz 
como tema “Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade”, e como lema 
“Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual ria-
cho que não seca”. 

A celebração teve início às 
7h30 e foi aberta pelo padre Jor-
ge Luiz, da Paróquia de Santana 
dos Garrotes e presidida pelos 
bispos dom Eraldo Bispo da Sil-
va, da Diocese de Patos e dom 
Fernando Saburido, da Arquidio-
cese de Olinda e presidente do 
Regional Nordeste II da CNBB.

O bispo de Patos, dom Eral-
do, classificou a celebração no 
lixão como significativa porque 
servirá de ponto de partida para 
outras iniciativas a respeito do 

tema proposto pela campanha 
este ano. “A celebração em si 
é um momento que começa e 
termina agora, mas daqui certa-
mente ficarão algumas propos-
tas que a partir do texto-base da 
campanha, com esta visão con-
creta da realidade que nós em-
prestamos para todo o Nordeste 
II, a gente poderá então estar 
refletindo nas comunidades e 
contribuindo direta ou indireta-
mente com iniciativas que façam 
valer este objetivo da CNBB”, 
afirmou dom Eraldo.

O presidente do Regional 
Nordeste II da CNBB, dom Fer-
nando Saburido, bispo da Ar-
quidiocese de Olinda (PE), disse 
que a cada ano é escolhido um 
dos quatro estados que fazem 
parte do Regional Nordeste II 
para sediar a abertura oficial da 
campanha e este ano foi a vez 
da Paraíba, sendo a Diocese de 
Patos a escolhida. “Ficamos con-
tentes porque, de fato, esse am-
biente favoreceu muito para o 
diálogo, para provocação que a 
Campanha da Fraternidade está 

nos propondo”, relatou dom Fer-
nando.

De acordo com dom Fernan-
do, o tema escolhido este ano 
para Campanha da Fraternidade 
visa suscitar o debate sobre a fal-
ta de saneamento básico no País, 
que atinge grande parte da popu-
lação e também no que tange aos 
cuidados com o meio ambiente, 
visando um consumo consciente. 
A proposta da ação é estimular 
na sociedade o conhecimento da 
realidade local e incentivar po-
líticas públicas que resolvam o 
problema do saneamento básico 
e melhorem a qualidade do meio 
ambiente.

Com a presença do arcebispo 
da Paraíba, dom Aldo Pagotto, 
e de 20 bispos de várias dioceses 
que compõem os estados da Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas e 
Rio Grande do Norte, que fazem 
parte da Regional Nordeste II, a 
celebração contou com padres e 
diáconos de diferentes dioceses, 
além de políticos e fiéis que foram 
assistir a celebração de abertura 
da Campanha da Fraternidade.

Campanha da Fraternidade 2016 é 
aberta em lixão na cidade de Patos

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

Emater ensina 
agricultores de 
Sousa a evitar 
erosão em açude

A barragem que atende 
as comunidades do Cedro e 
São Pedro, no município de 
Sousa, que ganhou bom volu-
me de água durante as chuvas 
de janeiro, foi visitada por ex-
tensionistas da Emater que 
sugeriram fazer um plantio 
de grama na parede externa 
do taludo do açude, para pro-
teger e evitar erosão.

Segundo o coordenador 
regional da Emater em Sousa, 
Francisco de Assis Bernardi-
no, esta barragem tem uma 
grande função social. Sua 
construção foi um investi-
mento da Emater, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimen-
to da Agricultura e da Pesca, 
em parceria com o Banco do 
Nordeste do Brasil.

A barragem vai permitir a 
melhor convivência com o se-
miárido durante o período de 
longas estiagens, dando condi-
ções ao plantio de culturas que 
usem o sistema de irrigação. 
Os técnicos demonstraram 
como os agricultores devem 
preparar corretamente o solo 
para o plantio de culturas de 
subsistência. Os agricultores 
também foram esclarecidos 
sobre os benefícios oferecidos 
pela Energisa para redução da 
tarifa de energia.

A extensionista Fátima 
Pinto foi à Unidade Familiar 
de João Martins, na Comu-
nidade Malhada da Pedra, 
para dar orientação sobre a 
condução da cultura do sor-
go forrageiro pelo sistema de 
irrigação por gotejamento, 
cujo projeto foi elaborado 
pela Emater.

Começa hoje, em Fa-
gundes, o cadastramento 
para o “Projeto Nossa Ener-
gia”, que trocará geladeiras 
antigas por modelos novos 
e mais eficientes. O progra-
ma, que leva serviços gra-
tuitos à população de todo 
o Estado, fará um levanta-
mento para selecionar 100 
famílias aptas a receber os 
eletrodomésticos. O cadas-
tramento acontece hoje, 
amanhã e quinta-feira.

As equipes do proje-
to visitarão as casas dos 
candidatos para verificar 
as condições do eletrodo-
méstico e selecionar os 
contemplados, que devem 
atender alguns requisitos 

como estar regularmente 
inscrito nos programas so-
ciais do Governo Federal, 
por exemplo.

No ato do cadastro, o 
candidato deverá apresen-
tar o Número de Inscrição 
Social (NIS) que comprova a 
participação nos programas 
sociais do Governo Federal, 
e após essa etapa receberão 
a visita dos funcionários da 
Energisa para que possam 
avaliar a condição da gela-
deira dos inscritos. A divul-
gação dos beneficiados está 
prevista para o dia 24 e a 
entrega do eletrodomésti-
co, para o dia 25. 

 “O programa quer jus-
tamente combater o des-

perdício de energia elétri-
ca nas residências desses 
consumidores e ampliar a 
consciência na mudança de 
hábitos e comportamento 
no uso eficiente e seguro da 
energia elétrica por meio 
de ações educacionais, ge-
ração de renda, troca de 
geladeiras e substituição 
de lâmpadas eficientes com 
Selo Procel”, disse a coor-
denadora do projeto, Carla 
Petrucci.

O caminhão do proje-
to “Nossa Energia” ficará 
estacionado na Avenida 
Irineu Bezerra, em frente 
ao anexo Laurita de An-
drade, para a realização 
do cadastro.

“Nossa Energia”
O projeto, que faz parte 

do programa de Eficiência 
Energética  regulado pela 
Aneel e desenvolvido pela 
Energisa, percorre várias ci-
dades do Estado oferecendo 
diversos serviços à popula-
ção, como substituição de 
geladeiras e lâmpadas por 
equipamentos mais eficien-
tes que economizam ener-
gia, ações educativas e pa-
lestras sobre o combate ao 
desperdício. A Energisa já 
investiu nessas ações R$ 5,4 
milhões, com a substituição 
de 370 mil lâmpadas, troca 
de mais de 18 mil geladei-
ras e realização de mais de 
quatro mil palestras.

Energisa inicia cadastramento para 
entrega de geladeiras em Fagundes

PROJETO NOSSA ENERGIA

Celebração contou com bispos de dioceses da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, além de padres e diáconos

FOTO: Divulgação
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CNBB pede empenho 
ao Legislativo para que 
País tenha saneamento

Câmara abre ano legislativo de 2016
CAMPINA GRANDE

Prefeito Romero Rodrigues 
participou da solenidade e 
fez um balanço da gestão

Chico José
chicodocrato@gmail.com

As atividades do ano 
legislativo de 2016 foram 
abertas na manhã de ontem 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande. 
A sessão de abertura dos 
trabalhos contou com a pre-
sença do prefeito Romero 
Rodrigues e de parte dos in-
tegrantes do secretariado. O 
prefeito aproveitou a opor-
tunidade para fazer uma es-
pécie de prestação de contas 
das ações desenvolvidas por 
sua gestão em 2015 e nos 
anos de 2014 e 2013.  Ain-
da na reabertura dos traba-
lhos da Câmara, o presidente 
Pimentel Filho, inaugurou 
junto com o prefeito Romero 
Rodrigues, o elevador pano-
râmico da Casa, resultado de 
uma parceria com o Institu-
to de Previdência dos Servi-
dores Municipais (Ipsem). O 
equipamento servirá para fa-
cilitar o acesso ao plenário, a 
pessoas com dificuldades de 
locomoção.

O primeiro a falar foi 
o presidente da Câmara de 
Vereadores, Antônio Alves 
Pimentel Filho, que fez um 
balanço das atividades do Le-

gislativo campinense duran-
te o ano passado. Segundo 
ele, a Casa discutiu, analisou 
e aprovou  434 projetos de 
autoria dos vereadores, 13 
Projetos de Lei Complemen-
tar, 47 Projetos de Resolução, 
22 pedidos de informação, 
uma emenda à Lei Orgânica e 
1.904 requerimentos.

No entendimento do 
presidente da Câmara, Pi-
mentel Filho, o ano de 2015 
“foi repleto de êxito, na trans-
formação estética, estrutural, 
e de funcionalidade da Casa, 
pois, além da reforma física, 
muitas outras ações foram 
implementadas objetivando 
uma melhor transparência e 
participação popular”.

Crise hídrica
Ainda de acordo com 

Pimentel,  o Legislativo cam-
pinense contribuiu muito 
para o debate  acerca da 
segurança pública e sobre 
a crise hídrica na região. 
Esse tema esteve na pauta 
das discussões da Câmara 
Municipal em 2015.  “A Câ-
mara debateu através de di-
versas audiências públicas 
e sessões especiais os dois 
principais assuntos que vêm 
tirando o sono de nós cam-
pinenses. Tivemos grandes 
debates, diversos outros as-
suntos que repercutem dire-
tamente na vida do cidadão 
campinense, a exemplo do 

Foto: Claudio Goes

fechamento da pediatria da 
FAP que culminou com apa-
relhamento de um andar in-
teiro no Hospital da Criança 
para assumir a demanda da 
FAP”, ressaltou Pimentel.

Balanço 
O prefeito Romero Ro-

drigues dirigiu sua men-
sagem aos vereadores na 

abertura das atividades le-
gislativas de 2016 e desta-
cou as realizações do seu go-
verno nos últimos três anos 
no comando do Município 
de Campina Grande. Romero 
destacou o Polo Educacio-
nal e Tecnológico, Complexo 
Aluísio Campos que está sub-
dividido em: comercial, in-
dustrial, habitacional, espa-

ço para uma tecnópolis e um 
parque botânico. No setor 
habitacional, o maior desta-
que é de fato, para a constru-
ção das primeiras unidades 
das 4.100 casas projetadas 
para a área. com pavimenta-
ção e equipamentos sociais,  
representando  investimento 
de R$ 300 milhões.

O chefe do Executivo 

também fez referência  ao 
Plano Municipal de Mobili-
dade Urbana; à municipali-
zação do Hospital Pedro I e 
do Hospital Dr. Edgley, com  
implantação 39 novos lei-
tos;  construção da UTI Ma-
terna no Isea (Instituto de 
Saúdee Elpídio de Almeida); 
e a construção da Policlínica 
das Malvinas.

A posse do advogado 
Anselmo Castilho na Supe-
rintendência do Ibama na 
Paraíba, segundo o deputado 
estadual e presidente da Co-
missão de Desenvolvimento 
Turismo e Meio Ambiente 
da ALPB, Jeová Campos, vai 
possibilitar que as duas ins-
tituições somem forças e tra-
balhem em parceria na im-

plantação de ações e na busca 
de soluções das questões ine-
rentes ao meio ambiente em 
todo o Estado. A nomeação 
de Castilho foi publicada na 
edição do dia 29 de janeiro, 
do Diário Oficial da União, e 
a posse aconteceu na manhã 
dessa segunda-feira, 15. Jeová 
e outras autoridades presti-
giaram a solenidade.

A Corregedoria-Geral do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) reiniciou, nessa segun-
da-feira, 15, na Promotoria de 
Justiça de Areia as inspeções de 
2016. Participam da inspeção o 
corregedor-geral do MP, Lucia-
no de Almeida Maracajá, e os 
promotores-corregedores Leo-
nardo Pereira de Assis, Paulo 
Lavor e Eny Nóbrega. Também 
participa o promotor de Justiça 
de Areia, Newton Chagas.

Nesta semana, haverá ins-

peção ainda nas Promotorias 
de Bananeiras, hoje; de Pilões, 
na quarta-feira, 17; e de Solâ-
nea, na quinta-feira, 18.

A Corregedoria-Geral do 
Ministério Público é um órgão 
orientador e fiscalizador das 
atividades funcionais e da con-
duta dos membros da institui-
ção, tendo entre suas atribui-
ções a realização de inspeções 
e correições de interesse do 
Ministério Público, inclusive 
nas Procuradorias de Justiça.

AL e Ibama pretendem 
trabalhar em parceria

Corregedoria realiza 
inspeção em Areia

MEIo AMBIENtE

MINIStÉRIo PÚBLICo

A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realiza sessão ordinária nesta ter-
ça-feira (16), após o recesso carnavalesco. 
Em pauta, diversos temas importantes 
a exemplo da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), e da prevenção e combate ao 
mosquito Aedes aegypti. Os trabalhos da 
Casa de Epitácio Pessoa foram retoma-
dos já nessa segunda, com as atividades 
da área administrativa.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, Adriano Galdino, 
solicitou empenho da população pa-
raibana no combate ao mosquito. “Na 
Paraíba, quase 80% dos imóveis já fo-
ram visitados. Mas é preciso que cada 
um faça sua parte e elimine diariamen-
te todos os possíveis criadouros. Nós, e 
toda a Assembleia Legislativa da Paraí-
ba, também estamos nessa campanha 
de combate. Um mosquito não pode 
ser mais forte que um país inteiro”, sa-
lientou o presidente.

Já o secretário legislativo Washin-
gton Aquino informa que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação e a 
Comissão de Acompanhamento e Con-
trole da Execução Orçamentária, terão 

reuniões deliberando sobre a pauta da 
semana. “Para a próxima semana o pre-
sidente Adriano Galdino está convocan-
do uma sessão especial para debater o 
combate ao mosquito e discutir o zika 
vírus, a microcefalia”, destacou o secretá-
rio Washington. Esta sessão também terá 
a participação da Comissão Saúde, Sa-
neamento, Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional, presidida pelo 
deputado Ricardo Barbosa.

O secretário legislativo ressalta ain-
da que a sessão vai ser importante para 
debater formas de combater o Aedes 
aegypti e ouvir os anseios da população 
sobre o assunto, através de especialistas 
no assunto, na população em geral e dos 
parlamentares, que representam o povo 
paraibano e levam para o debate relatos 
de todas as regiões do Estado.

A Assembleia Legislativa está en-
gajada na campanha “Zika zero” - um 
mosquito não é mais forte que um país 
inteiro. A médica paraibana, Adriana 
Melo, a primeira profissional a relacionar 
a microcefalia com o zika vírus, é uma 
das convidadas para participar da sessão 
especial que ainda terá data marcada.

ALPB realiza sessão nesta terça e 
combate ao Aedes ganha destaque

VoLtA Do RECESSo

TJPB finaliza 
projeto para 
captação de 
recursos

Criado com a finalidade 
de incrementar o orçamento 
do Poder Judiciário Estadual, 
o projeto ”Captação de Re-
cursos Extraorçamentários”, 
que compõe o Planejamento 
Estratégico do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, foi con-
cluído e aguarda a inscrição 
do TJPB no Siafi (Sistema 
Integrado de Administração 
Financeira do Governo Fe-
deral) para ser executado. 
A ideia é conseguir captar 
linhas de crédito fora do or-
çamento do TJPB, criando 
um setor específico para a 
captação dessas verbas, pro-
movendo uma mudança na 
estrutura administrativa do 
tribunal.

O projeto foi apresenta-
do à presidência na última 
reunião da avaliação da es-
tratégia, ocorrida em 14 de 
dezembro de 2015. Algumas 
das áreas que ele abrange 
são: infraestrutura, pessoal e 
treinamento.

De acordo com o gestor, 
juiz Fábio José de Oliveira 
Araújo, para que o projeto 
seja colocado em prática é 
preciso que a presidência do 
Tribunal se inscreva primei-
ramente junto ao Siafi.

“Depois disso, é preci-
so que alguém seja respon-
sável de fazer a verificação 
dos projetos que têm re-
cursos à disposição e fazer 
o cadastro. Posteriormen-
te, existe toda uma prepa-
ração específica de cada 
caso. Cada um apresentará 
um projeto explicando o 
que necessita”, informou o 
gestor.

Parlamentares da Assembleia Legislativa da Paraíba estão engajados na campanha “zika zero”

Foto: Divulgação/ALPB

Posse de Anselmo Castilho (C) foi prestigiada pela classe política

Foto: Divulgação

Presidente da Câmara, vereador Pimentel Filho, destacou as discussões acerca da segurança hídrica ao longo do ano de 2015



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2016

NACIONAL

Censura em favor 
da Rede Globo

A palavra liberdade aparece 19 vezes na Constituição 
Federal de 1988. Logo de cara a liberdade está lá, no 
preâmbulo. Em seguida, no Art. 5º, o texto assegura 
aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. A quarta citação, no inciso XVII, só para falar 
mais uma, garante que “é plena a liberdade de associação 
para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. O mesmo 
artigo diz que deve ser punida qualquer restrição à 
liberdade. 

O texto constitucional foi escrito quando o Brasil se 
livrava de um trauma. A ditadura militar, estado de exceção 
instaurado no país, perseguiu as liberdades individuais 
por 21 anos. Nem a imprensa, nem professores, ninguém 
tinha voz. Censura tinha força de lei. Por isso tanto valor à 
liberdade quando se pensou na nova Constituição, em um 
novo estado democrático de direito. 

Mais de 27 anos após a reunião da Assembleia 
Nacional Constituinte, vemos novos casos de censura. No 
último domingo, 14, em partida válida pelo Campeonato 
Paulista de Futebol, o Corinthians recebeu o São Paulo 
em seu estádio, a Arena Itaquera. A torcida organizada do 
clube, Gaviões da Fiel, decidiu estender faixas em protesto 
na arquibancada. 

“Ingresso mais barato”, cobrava uma das faixas; “CBF, 
FPF, a vergonha do futebol”, dizia a outra. As duas em 
ataque direto à Confederação Brasileira de Futebol e à 
Federação Paulista de Futebol. Só com essas primeiras a 
Gaviões da Fiel já teria pano suficiente para duas mangas 
inteiras de confusão. Mas eles queriam mais. 

Em outra faixa, torcedores corinthianos cutucaram 
onça com vara curta, nesse caso não um felino, mas 
um tucano. “Quem vai punir o ladrão da merenda?”, 
questionavam. O ataque era endereçado ao presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado 
Fernando Capez (PSDB), que defende a extinção das 
torcidas uniformizadas e foi citado por delatores como 
um dos beneficiários de um esquema de pagamento de 
propina em contratos superfaturados de merenda escolar, 
no chamado escândalo Alba Branca. 

A Gaviões da Fiel achou pouco. Foi pouco atacar a 
CBF, a FPF e um deputado do PSDB. O último ataque foi 
dirigido à toda-poderosa ‘mandante’ da comunicação no 
Brasil. “Futebol refém da Rede Globo”, dizia a quarta faixa 
de protesto. Como não podia ser diferente, houve censura. 
A Polícia Militar confiscou as faixas dos corinthianos em 
uma ação que mais parecia estar acontecendo em 1964, 
ano em que explodiu o golpe militar. Não, em 2016 é 
absurdo, ilegal, imoral.

O futebol brasileiro é refém da Rede Globo. A 
TV manda no calendário, manda na permanência dos 
estaduais, divide cotas entre clubes de forma desigual, 
manda nos horários das partidas, há mais de 30 anos 
sempre depois da novela. Em tudo a Rede Globo manda, 
em nada é para benefício do torcedor. E sempre que uma 
concorrente tenta furar o monopólio, a gigante corre por 
fora e fecha com os clubes. Mas novos modelos de negócio 
estão surgindo e canais como o Esporte Interativo, de TV a 
cabo e streaming pela internet, ameaçam o império. Vamos 
aguardar. 

De volta aos corinthianos, foi ou não censura? Para 
mim foi claramente uma forma de cerceamento da opinião. 
Vale lembrar que em um estado democrático de direito 
cassar a liberdade de manifestação é o primeiro passo 
para o surgimento de um regime totalitário. Direitos civis e 
políticos devem ser intocáveis.

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

CNBB vai ao Congresso pedir que
saneamento seja direito fundamental
Sessão solene foi realizada 
para homenagear a 
Campanha da Fraternidade

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil

O presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), dom Sérgio da 
Rocha, pediu nessa segunda-
-feira (15) empenho do Exe-
cutivo – em níveis municipal, 
estadual e federal – e, mais 
ainda, do Legislativo, para a 
Campanha da Fraternidade 
2016. O religioso participou 
nessa segunda-feira (15) de 
uma sessão solene do Con-
gresso Nacional em homena-
gem à ação deste ano.

Com o tema “Casa co-
mum, nossa responsabilida-
de”, que trata, principalmente, 
do direito à saúde e ao sane-
amento básico, a Igreja quer 
chamar atenção para o fato 
de o Brasil ser a sétima maior 
economia do mundo, mas ain-
da ter em seu território 100 
milhões de pessoas sem servi-
ços básicos de tratamento de 
esgoto e coleta de lixo. Além 
disso, também é feita alusão 
ao combate do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor do 
zika vírus, da dengue e da fe-
bre chikungunya. 

Dom Sérgio da Rocha 
lembrou que a campanha tem 
produzido muitos frutos, des-
de 1964, quando foi criada. O 
religioso disse que esse ano 
o tema escolhido é de grande 
atualidade e urgência e, por 
isso, ressaltou que o assunto 
não pode ser descuidado, dei-
xado para depois ou para os 
outros. O cardeal fez um apelo 
de empenho dos governantes 
na área de saneamento.

Renan chama atenção para os dados oficiais: 100 milhões estão sem coleta de esgoto no Brasil

“O tema deste ano, pela 
natureza do saneamento bá-
sico, exige ainda mais a ação 
efetiva do governo nos níveis 
municipal, estadual e federal, 
assim como uma participação 
maior do Poder Legislativo. 
Por isso, nós apelamos aos se-
nhores senadores e deputados 
para que nos ajudem a realizar 
a Campanha da Fraternidade, 
assegurando o saneamento 
básico como um direito funda-
mental. Incluam na pauta das 
discussões esse tema, insis-
tam na necessidade do devi-
do investimento no campo do 
saneamento básico e na saúde 
pública”, pediu.

Autor do requerimento 
da sessão, junto com o depu-

tado Raul Jungmann (PPS-PE), 
o senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF) disse que, ao trazer 
o saneamento como seu tema, 
a CNBB também trouxe outra 
reflexão. “A de que há outros 
saneamentos que o Brasil pre-
cisa fazer. Para ele, a falta do 
saneamento, no sentido tradi-
cional da palavra, é decorren-
te da falta de saneamento na 
política ao longo dos séculos 
e ao longo dos últimos anos. 
“É a falta de uma política que 
não tenha nem a corrupção no 
comportamento de nós, polí-
ticos, e nem a corrupção nas 
prioridades do uso dos recur-
sos públicos, que nós termina-
mos usando para outros fatos 
que não são tão importantes 

quanto o saneamento onde vi-
vem as pessoas.”

Os números da falta de sa-
neamento básico foram destaca-
dos pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). Na 
avaliação de Renan Calheiros, 
o tema não poderia ser mais 
oportuno. “De acordo com da-
dos oficiais, há no Brasil 35 mi-
lhões de pessoas sem abaste-
cimento de água, 100 milhões 
sem coleta de esgoto e quase 
40% dos esgotos não são tra-
tados. Diante desse quadro, 
fica cada vez mais difícil a pre-
venção e o controle da salubri-
dade humana, a promoção de 
hábitos higiênicos e saudáveis 
e a qualidade de vida da popu-
lação”, afirmou.

Carla Araújo e Isadora Peron
Da Agência Estado

Após ter participado da con-
versa entre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a presidente 
Dilma Rousseff, na última sexta-
-feira, 12, o ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner afirmou nessa se-
gunda-feira, 15, que o encontro 
entre a presidente e seu anteces-
sor “foi extremamente positivo, 
sem nenhuma novidade”, mas 
confirmou que os dois conversa-
ram sobre as recentes denúncias 
envolvendo Lula, as quais o minis-
tro classificou como “uma caça”.

“Evidentemente se falou so-
bre esse ataque sistemático que 

está sendo feito em torno do ex-
-presidente. Eu acho que é uma 
coisa clara. É uma caça a uma li-
derança nacional”, disse. “Pode-
ria ser uma caça a um bandido. 
Nesse caso é uma caça pratica-
mente constante”, afirmou.

O ministro disse, entretanto, 
que o ex-presidente não fez ape-
los para que Dilma e o governo 
o defendessem. “Não é próprio 
dele”. Segundo o ministro a con-
versa entre Dilma e Lula tratou 
ainda da conjuntura política e 
econômica e ainda abordou a 
questão da mobilização em torno 
do combate ao mosquito Aedes 
aegypti.

Um dia depois da conversa 

com Lula, durante uma visita à Fa-
vela Zeppelin, na Zona Oeste do 
Rio, durante a campanha contra 
o zika vírus, Dilma pela primeira 
vez se manifestou publicamente a 
respeito das suspeitas contra Lula 
na Operação Lava Jato.

“Acho que ele está sendo ob-
jeto de uma grande injustiça. Eu 
respeito muito a história do pre-
sidente Lula e tenho certeza que 
este processo será superado, por-
que acredito que o País, a Améri-
ca Latina e o mundo precisam de 
uma liderança com as caracterís-
ticas do presidente Lula”, disse a 
presidente quando questionada 
sobre o encontro que teve na sex-
ta-feira com seu antecessor.

Lula é vítima de ‘caça a uma liderança 
nacional’, afirma ministro Jaques Wagner

“ATAQUE SISTEMÁTICO”

Com o início efetivo dos tra-
balhos do Congresso esta sema-
na, a oposição pretende explorar 
o avanço das investigações que 
envolvem o ex-presidente para 
tentar desgastá-lo, enfraquecer o 
nome do petista como candidato 
ao Palácio do Planalto em 2018 e 
ainda reacender o debate sobre o 
afastamento da presidente Dilma 
- seja pela via do impeachment ou 
por uma decisão do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) de cassação da 
chapa composta com o vice-presi-

dente Michel Temer (PMDB).
A primeira iniciativa concreta 

da estratégia será propor a con-
vocação de Lula para depor na 
CPI que investigará denúncias de 
fraudes contra a Receita Federal 
por bancos e grandes empresas. 
As suspeitas são de que houve 
pagamento de propinas para 
manipular julgamentos do Con-
selho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) em casos de sone-
gação fiscal. A criação da CPI foi 
autorizada no início do mês pelo 

presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), adversário do 
governo Dilma

Lula é alvo de uma série de 
apurações formais. A Operação 
Zelotes investiga, além das irre-
gularidades no Carf, um esque-
ma de “compra” de medidas 
provisórias em seu governo. O 
Ministério Público de São Paulo 
apura a suspeita de ocultação de 
patrimônio relacionada à com-
pra de um tríplex no Guarujá, no 
litoral paulista.

Novas investidas por mais desgaste

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

FOTO: Marcello Zambrana/Estadão conteúdo
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Políticas

Moro informa ao TSE que delatores
confirmaram propina em doações
O juiz remeteu cópia das 
delações e demais provas 
sobre o suposto repasse

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelas 
investigações da Operação 
Lava Jato, informou ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) que delatores confir-
maram desvio de dinheiro 
da Petrobras para doações 
eleitorais registradas e não 
registradas. O ofício foi en-
viado em outubro do ano 
passado ao TSE e tornou-se 
público ontem.

No documento, Moro 
aceitou pedido de compar-
tilhamento das provas das 
investigações, mas informou 
que não é possível enviar ao 
TSE cópias de centenas de 
processos. No entanto, o juiz 
remeteu cópia das delações 
e demais provas sobre o su-
posto repasse de propinas 
para campanhas eleitorais.

“Saliento que os crimi-
nosos colaboradores Alber-
to Youssef [doleiro], Paulo 
Roberto Costa, [ex-diretor 
da Petrobras] Pedro Barus-
co [ex-gerente da estatal], 
Augusto Mendonça Neto 
[empresário], Milton Pas-
cowitch [lobista] e Ricardo 
Pessoa [executivo da em-
preiteira UTC] declararam 
que parte dos recursos acer-
tados no esquema criminoso 
da Petrobras era destinada a 
doações eleitorais registra-
das e não registradas”, infor-
mou o juiz.

As informações foram 
solicitadas no ano passado 
pelo então corregedor da 
Justiça Eleitoral, João Octá-
vio de Noronha, na ação de 
investigação eleitoral em 
que o PSDB pleiteia a cas-
sação do mandato da presi-
dente Dilma Rousseff e do 
vice, Michel Temer.

As contas eleitorais 
da presidente e de Temer 
foram aprovadas por una-
nimidade pelo plenário do 
TSE, em dezembro de 2014. 
Em fevereiro do ano passa-
do, a ministra Maria There-
za de Assis Moura arquivou 
o processo, por entender 
que não havia provas sufi-
cientes para o prossegui-
mento da ação.

No entanto, o TSE se-
guiu voto divergente do 
ministro Gilmar Mendes e 
aceitou recurso protocolado 
pela Coligação Muda Bra-
sil, do candidato derrotado 
à Presidência da República 
Aécio Neves. A legenda ale-
gou que há irregularidades 
fiscais na campanha relacio-
nadas a doações de empre-
sas investigadas na Opera-
ção Lava Jato.

Em defesa enviada ao 
tribunal na semana passada, 
os advogados de Temer ale-
garam que doações declara-
das de empresas, que têm ca-
pacidade para contribuir, não 
são caixa dois. Para a defesa, 
o PSDB recebeu doações de 
empresas que doaram para 
a campanha de Temer e Dil-
ma. Dessa forma, no enten-
dimento dos advogados, não 
houve “uso da autoridade 
governamental” por parte da 
presidente e do vice.

No processo, o PT sus-
tenta que todas as doações 
que o partido recebeu foram 
feitas estritamente dentro 
dos parâmetros legais e pos-
teriormente declaradas à 
Justiça Eleitoral.

Da Agência Brasil

BRASIL

A CPI dos Fundos de Pen-
são da Câmara deverá votar 
na quinta-feira, 18, os reque-
rimentos de convocação do 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Jaques Wagner, e do ex-pre-
sidente da empreiteira OAS, 
Léo Pinheiro, informou o pre-
sidente do colegiado, deputa-
do Efraim Filho (DEM-PB). Os 
pedidos para que os dois de-
ponham à CPI foi apresentado 
por Raul Jungmann (PPS-PE).

Wagner e Pinheiro entra-
ram na mira da CPI dos Fundos 
de Pensão após o jornal O Es-
tado de S. Paulo divulgar men-
sagens de celular nas quais o 
ministro da Casa Civil suposta-
mente atua na Funcef, fundo 
de pensão dos funcionários 
da Caixa Econômica Federal, 
para favorecer a OAS. Na épo-
ca, Wagner era governador da 
Bahia.

Segundo Efraim, a ideia 
era votar os requerimentos já 
nesta terça-feira, 16. Entretan-
to, não deverá haver tempo 
possível, pois os presidentes 
do Trandbank, Adolpho Júnior 
Neto, e da Engevix, José An-
tunes Sobrinho, confirmaram 
presença na sessão de ama-
nhã, para prestarem depoi-
mento à CPI. 

“Pensamos em convocar 
uma reunião extraordinária 
para quarta-feira, mas como 
haverá eleição para líder do 
PMDB, fica difícil ter quórum”, 
explicou.

 O presidente da CPI lem-
brou que o resultado da esco-
lha para liderança do PMDB 

CPI quer ouvir o ministro Jaques Wagner
FUNDOS DE PENSÃO

Igor Gadelha
Da Agência Estado

poderá afetar a composição do 
colegiado e, consequentemen-
te, a votação dos requerimen-
tos. Caso o deputado Hugo 
Motta (PB) seja eleito, a expec-
tativa é de que haja mudança 
nos integrantes indicados pela 
sigla. 

Hugo Motta se diz “inde-
pendente” do governo, mas 
teve sua candidatura articula-
da pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de-
safeto do Palácaio do  Planalto.

 De acordo com a Secreta-

ria-Geral da Mesa Diretora, um 
líder partidário recém-eleito 
pode mudar as indicações fei-
tas pelo antigo líder, com exce-
ção dos membros que ocupam 
cargos na comissão, como pre-
sidente e relator. Ou seja, se 
vencer o atual líder do PMDB, 
Leonardo Picciani (RJ), que 
tenta reeleição, Hugo Motta 
poderá mudar os integrantes 
indicados pela liderança na 
CPI, com exceção do deputado 
Sérgio Souza (PMDB-PR), que é 
relator. 

Delação premiada
O presidente da CPI dos 

Fundos de Pensão acredita que 
o depoimento do presidente 
da Engevix dará uma sinaliza-
ção se José Antunes Sobrinho 
está em tratativas de delação 
premiada, como vem sendo es-
peculado. “Se ele estiver nego-
ciando delação, ele vai alegar 
isso para ficar calado, porque 
na delação tem o acordo de 
confidencialidade até que saia 
a sentença”, comentou Efraim 
Filho.

O ministro Jaques Wagner está na mira da CPI dos Fundos de Pensão após matéria publicada envolvendo o seu nome

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Aliado do presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), o líder do PTB 
na Casa, Jovair Arantes (GO), 
indicou o deputado Nilton Ca-
pixaba (RO) para a vaga a que 
o partido tem direito no Con-
selho de Ética, após Arnaldo 
Faria de Sá (SP) renunciar ao 
posto. A substituição vai fa-
vorecer Cunha, que é alvo de 
processo por quebra de deco-
ro parlamentar no colegiado. 

 Com a mudança, o presi-
dente da Câmara perderá um 
dos 11 votos contrários que 
contabilizava no processo 
contra ele, passando a conta-
bilizar 10 votos a seu favor. 
Isso porque Arnaldo Faria de 
Sá, que deixou o conselho, já 
tinha declarado voto pela cas-
sação do mandato de Cunha, 
enquanto Nilton Capixaba 
tende a seguir orientação do 
líder de seu partido e votar 
contra a perda de mandato do 
peemedebista.

“O líder do meu partido 
me pediu a vaga e eu estou 
disponibilizando”, justificou 

Arnaldo Faria de Sá. Segundo 
apurou o Broadcast Políti-
co, serviço em tempo real da 
Agência Estado, o deputado 
aceitou renunciar ao posto 
em troca de Jovair Arantes 
manter a indicação dele para 
três comissões: Constituição 
e Justiça (CCJ), Segurança Pú-
blica e principalmente de Se-
guridade Social, da qual deve 
ser o presidente. 

O líder do PTB confir-
mou ao Broadcast Político 
que deverá indicar Arnaldo 
Faria de Sá para presidência 
da comissão de Seguridade 
Social, que já era presidida 
pelo PTB no ano passado. O 
posto tem relevância espe-
cialmente neste ano, quando 
está prevista a discussão da 
reforma da Previdência So-
cial que o governo pretende 
mandar para o Congresso.

Manobra
O presidente do Conse-

lho de Ética, deputado José 
Carlos Araújo (PSD-BA), cri-
ticou a substituição feita pelo 
PTB. Ele classificou a mudan-
ça como mais uma manobra 

de Cunha para tentar se sal-
var. “Ele está usando a má-
quina para pressionar seus 
aliados e passar por cima do 
processo”, reagiu. 

Araújo lembrou que Capi-
xaba, que está em seu quarto 
mandato de deputado, já foi 
alvo de processo no Conselho 
de Ética em 2006, por acusa-
ção de envolvimento com o 
caso da “máfia dos sanguessu-
gas”, escândalo de compra de 
ambulâncias superfaturadas 
com emendas parlamentares. 
O processo, contudo, não teve 
continuidade, porque a legis-
latura terminou e o deputado 
não foi reeleito.

 Nesta terça-feira, 16, o 
Conselho de Ética volta a se 
reunir. Na ocasião, o colegia-
do deverá formalizar a con-
cessão de vista ao processo 
contra Cunha feita por aliados 
dele. A formalização foi neces-
sária após o vice-presidente 
da Câmara, Valdir Maranhão 
(PP-MA), anular a votação do 
parecer preliminar que pedia 
a cassação de Cunha, atenden-
do a recurso apresentado por 
esses aliados.

PTB indica novo membro e 
favorece Cunha em Conselho

QUEBRA DE DECORO

Da Agência Estado
O juiz federal Sérgio 

Moro, que conduz os proces-
so da Operação Lava Jato, ne-
gou ontem, pela segunda vez, 
a suspensão da ação penal em 
que o dono da maior emprei-
teira do País, Marcelo Bahia 
Odebrecht, é réu junto com 
outros executivos do grupo, 
acusados por corrupção, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa.

O despacho atendeu li-
minar concedida pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), em recurso 
apresentado pelo criminalis-
ta Nabor Bulhões. Por deter-
minação do tribunal, Moro fez 
uma segunda análise dos ar-
gumentos apresentados pela 
defesa de Odebrecht e deter-
minou que a ação segue em 
fase de alegações finais.

O TRF4 deu parcial provi-
mento na sexta-feira (12) a um 
recurso dos advogados do em-
presário Marcelo Bahia Ode-
brecht e determinou que o juiz 
Sérgio Moro analisasse as teses 
e requerimentos apresentados 
pela defesa no dia 21 de janei-

ro. O magistrado havia indefe-
rido a apresentação dos docu-
mentos por atraso no prazo.

Segundo os advogados 
de Odebrecht, Moro teria 
concedido prazo de cinco dias 
para que as partes se mani-
festassem sobre documentos 
juntados, “bem como para re-
querer o que entendessem de 
direito”, o que levou a defesa a 
apresentar teses e manifesta-
ções relativas a diversos pon-
tos do processo.

Além de atacar a anexa-
ção de provas pelo Ministério 
Público Federal, a defesa de 
Odebrecht insistiu na necessi-
dade de oitiva de testemunhas 
fora do Brasil, entre elas o mi-
nistro da Justiça do Canadá.

No despacho de reapre-
ciação dos argumentos da 
defesa, Moro manteve sua 
posição. Na avaliação do juiz, 
os pedidos requeridos são 
“irrelevantes, impertinentes e 
protelatórios”.

Os defensores de Ode-
brecht ajuizaram recurso 
pedindo a suspensão do pro-
cesso, que se encontra em 
fase de alegações finais, por 
“inversão tumultuária”.

Juiz rejeita pedido para 
suspensão de processo

OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Estado
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Bósnia oficializa pedido de adesão
à UE, mas terá de fazer reformas

Mundo

A Bósnia-Herzegovina 
apresentou ontem oficial-
mente o pedido de adesão 
à União Europeia (UE), mas 
terá de acelerar as reformas 
prometidas para evitar que 
o processo de entrada se 
prolongue por vários anos.

“Este ano, será um ano 
difícil”, admitiu o presiden-
te em exercício da presi-
dência colegiada da Bósnia, 
Dragan Covic, durante ceri-
mônia em Bruxelas, na qual 
apresentou o pedido oficial 
de adesão do país.

Covic admitiu que será 
um processo longo e de-
fendeu a necessidade de 
modernização da economia 
como forma de acelerar o 
processo de adesão.

“Temos que melhorar 
a nossa economia. Teremos 
eleições locais e será uma 
oportunidade para demons-
trar que podemos reformar 
o nosso país. Vemos que a 
nossa vizinha, Croácia, já é 
um membro da UE. Monte-
negro e Sérvia também estão 
no caminho da integração à 
UE. A Bósnia-Herzegovina 
também faz parte deste con-
tinente”, disse Covic.

Definida em 2003 como 
“potencial candidato” à en-
trada na UE, o país que fazia 
parte da ex-Iugoslávia nunca 
conseguiu entrar no grupo, 
em particular devido às dis-
putas políticas internas entre 
sérvios, croatas e muçulma-
nos, que têm paralisado o 
processo de reformas exigido 
pelos membros do bloco eu-
ropeu. O país vive assolado 
por impasses políticos e gra-
ves problemas econômicos.

A ex-república iugos-
lava foi declarada indepen-
dente no início de 1992 pe-
los partidos muçulmano e 
croata bósnio e a oposição 
dos sérvios bósnios.

Na sequência, houve 
uma violenta guerra civil, en-
tre abril de 1992 e novembro 
de 1995, que terminou com 
os acordos de Dayton. Desde 
então, a Bósnia-Herzegovi-
na permanece dividida em 
duas entidades: a Federação 

croato-muçulmana e a Repu-
blika Srpska – com amplos 
poderes diante de um gover-
no central e uma presidência 
tripartide muito fragilizados.

Supervisão
O país é supervisionado 

por um representante inter-
nacional que também detém 
poderes executivos, o que é 
apontado como um fator de 
instabilidade. A UE também 
tem um representante e uma 
delegação em Sarajevo.

Para tentar se aproximar 
da Bósnia, em desvantagem 
diante dos demais países dos 
balcãs, Bruxelas adotou em 
2014, com apoio do Reino 
Unido e da Alemanha, uma 
nova abordagem.

O objetivo era abrir 
mão das complexas revisões 
constitucionais e privilegiar 
as reformas no país, para es-
timular a economia e criar 
empregos, em um país de 
3,8 milhões de habitantes, 
com taxa de desemprego que 
ultrapassa 40%, crescentes 
protestos sociais e focos de 
islamismo radical.

Em fevereiro de 2015, o 
Parlamento bósnio adotou 
uma declaração na qual se 
comprometia com as refor-
mas, que já começaram a ser 
implementadas.

Após novas insistências 
de Bruxelas, as autoridades 
deste país etnicamente di-
vidido também chegaram a 
um acordo considerado de-
finitivo sobre um “mecanis-
mo de coordenação” de di-
versos níveis de poder, para 
dialogarem “em uma só voz” 
com a UE.

No entanto, o turbulen-
to processo de normalização 
política do país mais instável 
dos balcãs continua ameaça-
do. Assim, em 1º de janeiro o 
Parlamento europeu suspen-
deu os acordos de comércio 
preferencial com a Bósnia, 
depois que a ex-república 
iugoslava falhou ao ajustar 
suas quotas de exportação 
aos níveis da UE.

Uma semana mais tarde, 
a delegação da União Euro-
peia em Sarajevo anunciava 
que a Bósnia apenas poderia 
solicitar o pedido formal caso 
fossem previamente divulga-
dos os resultados do censo 
populacional que ocorreu em 
outubro de 2013.

Presidente admite que o 
processo é longo, mas quer 
modernizar a economia

Da Agência Lusa

Moscou - Aviões de com-
bate russos continuarão a 
atingir alvos na região síria 
de Aleppo, independente-
mente de qualquer potencial 
cessar-fogo, afirmou ontem o 
Ministério das Relações Exte-
riores da Rússia. A declaração 
é dada horas após a organiza-
ção Médicos Sem Fronteiras 
informar que um dos hospi-
tais que apoia foi destruído 
em um ataque aéreo

A notícia vinda da Rús-
sia e o ataque de forças 
turcas contra combatentes 
curdos apoiados pelos Es-
tados Unidos dificultam o 
acordo proposto na semana 
passada em Munique. Há 

ceticismo sobre a iniciativa, 
que deixou muitos detalhes 
ainda em aberto.

Existem importantes 
diferenças em relação à ci-
dade de Aleppo, a maior da 
Síria, onde autoridades rus-
sas apoiam as forças sírias 
do presidente Bashar al-As-
sad. A Rússia em geral colo-
ca no mesmo grupo muitos 
dos opositores moderados 
de Assad e também o Es-
tado Islâmico e a Frente 
Nusra, como alvos de seus 
ataques aéreos.

“Nós estamos lutando 
com grupos terroristas [Es-
tado Islâmico], a Frente Nus-
ra e outros ligados à Al-Qae-
da”, disse o vice-ministro das 
Relações Exteriores russo, 

Gennady Gatilov, em entre-
vista à revista alemã Der 
Spiegel. Segundo a autorida-
de, o cessar-fogo deve incluir 
“aqueles que estão verda-
deiramente interessados em 
começar um processo de ne-
gociação, não os terroristas”.

O complexo conflito cada 
vez mais gera divergências 
entre as potências internacio-
nais. A Turquia, por exemplo, 
rechaça os apelos dos EUA e 
de outros aliados da Organi-
zação do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) para que não 
dispare contra forças curdas 
Gatilov disse que Moscou 
deseja que os curdos sírios 
participem das negociações 
de paz, apesar das objeções 
de Ancara.

San Cristóbal de las Ca-
sas, México - O papa Fran-
cisco homenageou ontem 
os indígenas mexicanos, 
com uma visita ao Estado 
de Chiapas, onde vive uma 
numerosa comunidade in-
dígena. O pontífice presi-
diu uma missa celebrada 
em três idiomas nativos, 
graças a um novo decreto 
do Vaticano que aprovou 
o uso dessas línguas na li-
turgia.

 Outro objetivo da vi-
sita, durante a viagem de 
cinco dias do papa ao Mé-
xico, é impulsionar a Igre-
ja no Estado menos cató-
lico do país. O primeiro 
papa latino-americano já 
ofereceu um abrangente 
pedido de desculpas pelos 
crimes da Igreja Católi-
ca contra os indígenas do 
continente na era colonial. 
Ontem, ele foi mais longe e 
homenageou a sua cultura, 
de maneiras que a hierar-
quia local da Igreja muitas 
vezes tentou renegar, em 
uma clara demonstração 
da crença do pontífice de 
que os indígenas devem 

ter um papel importante 
no México atual.

 “Eu peço a vocês um 
ponto de vista de singular 
delicadeza para os povos 
indígenas e suas fascinan-
tes e não poucas vezes 
massacradas culturas”, 
afirmou Francisco no sá-
bado, em discurso a bispos 
mexicanos. “Os indígenas 
do México ainda esperam 
que seja reconhecida efe-
tivamente a riqueza de sua 
contribuição e a fecundi-
dade de sua presença”.

 A hierarquia mexicana 
da Igreja entra há tempos 
em choque com a “Igreja 
indígena” da região, uma 
mescla de catolicismo e cul-
tura indígena nas cerimô-
nias. Foi uma tradição abra-
çada pelo falecido Samuel 
Ruiz, bispo de San Cristóbal 
de las Casas, que em várias 
ocasiões entrou em conflito 
com a Igreja mexicana e o 
Vaticano por seu emprego 
de costumes locais.

 A missa de ontem  in-
cluiu leituras, preces e 
hinos nos três principais 
idiomas indígenas de Chia-
pas: tzeltal, tzotzil e chol, 
falados por pouco mais de 

1 milhão de pessoas, segun-
do o último censo do Mé-
xico. O Vaticano adiantou 
que o pontífice apresen-
tará o decreto oficial que 
autoriza o emprego dessas 
línguas, cerca de 50 anos 
após o Concílio Vaticano 
Segundo abrir espaço para 
que a missa seja celebrada 
em línguas vernáculas, não 
apenas em latim.

 De acordo com esta-
tísticas do governo, 46% 
dos mexicanos viviam na 
pobreza em 2014. Em Chia-
pas, porém, essa cifra sobe 
para 76%, sendo que 32% 
da população local enfrenta 
a pobreza extrema. Após a 
missa, Francisco deve es-
cutar algumas famílias de 
Chiapas sobre as dificulda-
des enfrentadas.

 Em Chiapas, a Igre-
ja enfrenta o avanço dos 
protestantes evangélicos, 
que converteram Chiapas 
no Estado menos católi-
co e um dos primeiros em 
população protestante e 
evangélica. Segundo o cen-
so de 2010, 58% da popu-
lação de Chiapas é católica, 
enquanto a média nacional 
é de 83%. 

Foto: Eduardo Verdugo-Associated Press-Estadão Conteúdo

O papa Francisco cumprimenta os indígenas durante a sua visita ao Estado de Chiapas

Papa visita Estado de Chiapas
e celebra missa para indígenas

Rússia descumpre cessar-fogo
e mantém os ataques na Síria

MÉXICo 

Da Agência Estado

Da Agência Lusa 

Da Agência Estado

Taiwan viveu ontem 
um dia de luto nacional 
pelas vítimas do terremo-
to de magnitude 6,4 na es-
cala Richter, que sacudiu o 
Sul da ilha no último dia 6, 
deixando 116 mortos na ci-
dade de Taiwan. A Bandei-
ra Nacional de Taiwan foi 
colocada a meia-haste em 
todas as instalações gover-
namentais da ilha e foram 
canceladas as atividades 
festivas em órgãos oficiais 
previstas para hoje, o pri-
meiro dia de trabalho de-
pois dos nove feriados por 
ocasião do Ano Novo Lunar.

Prosseguem as investi-
gações sobre as causas da 
queda, durante o tremor, 
do edifício Weiguan Jin-
long, que levou à detenção 
do dirigente da empresa 
construtora, Lin Ming-hui, 
e de dois dos seus sócios, 
acusados de homicídio por 
negligência.

O prédio, de 17 anda-
res, com cerca de 200 apar-
tamentos, desabou, ten-
do morrido 114 pessoas. 
Durante as operações de 
resgate foram descobertas 
deficiências na construção, 
falhas consideradas como 
potenciais causas do des-
moronamento.

Taiwan homenageia 
vítimas de terremoto

Luto nACIonAL 

Da Agência Lusa

Associação diz  
que os drones 
são ameaça à 
aviação civil

Os drones civis estão se 
tornando uma real e cres-
cente ameaça para a segu-
rança da aviação comercial, 
advertiu ontem a Associação 
Internacional do Transporte 
Aéreo (Iata), pedindo uma 
regulamentação antes que 
ocorram acidentes.

O diretor-geral da Iata, 
Tony Tyler, afirmou que a 
ameaça que os aviões não 
tripulados representam está 
evoluindo, já que as pessoas 
estão apenas começando a 
descobrir o potencial da tec-
nologia.

“Estou tão animado 
quanto vocês em relação à 
ideia de ter uma pizza en-
tregue por um drone”, disse 
Tyler, durante conferência 
sobre aviação em Cingapura.

“Não podemos permitir 
que sejam um obstáculo ou 
uma ameaça à segurança da 
aviação comercial”, susten-
tou, defendendo uma “abor-
dagem avisada” relativamen-
te à regulação e um “método 
pragmático” de aplicação da 
mesma para quem “não ob-
servar as regras e os regula-
mentos e colocar os outros 
em perigo”.

Colisão
À medida que a utiliza-

ção dos drones se expande 
da esfera militar para a co-
mercial e até para fins pu-
ramente recreativos, os es-
pecialistas temem que os 
aparelhos – caso não sejam 
regulados – possam um dia 
colidir com um avião co-
mercial.

“A questão é real. Temos 
uma série de relatórios de 
pilotos relativos a drones 
que não estavam à espera de 
encontrar, particularmente 
a baixas altitudes em tor-
no dos aeroportos. Não há 
como negar que existe uma 
ameaça real e crescente à 
segurança da aviação comer-
cial” causada pelos drones, 
afirmou Tyler.

Rob Eagles, um espe-
cialista da Iata em drones, 
disse que o grupo não dis-
põe de números sobre os 
aviões não tripulados que 
existem em todo o mundo. 
Ele informou que quando 
a Administração Federal 
de Aviação dos Estados 
Unidos ordenou o registo 
de drones com peso de até 
25 quilos, no ano passado, 
foram contabilizados 300 
mil só no primeiro mês 
(em dezembro).

“Sendo os drones com 
esse peso considerados pe-
quenos, dá para se ter uma 
ideia do número”, disse Ea-
gles à agência France Presse 
na conferência, antecipando 
um aumento no alcance e no 
tamanho dos equipamentos.

A principal preocupa-
ção da Iata é com os drones 
que voam a baixas altitudes 
perto dos aeroportos, que 
podem representar ameaça 
para os aviões na hora de de-
colar ou aterrissar.
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Interdição irrita governador
Ricardo diz que CBF não 
pode prejudicar clubes em 
um estádio sem problemas

Página 23

Raposa joga na capital 
contra o Imperatriz-MA 
pela Copa Nordeste

A Paraíba terá quatro re-
presentantes na 22ª Competi-
ção Baja Sae Brasil Petrobras, 
que acontecerá no período 
de 31 de março a 3 de abril, 
em São José dos Campos-SP. 
Estão confirmados os car-
ros do Instituto Federal da 
Paraíba (equipe Bajampa), 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPBaja Inebriável e 
Inobliterável) e Universidade 
Federal Campina Grande (Pa-
rahyBaja). Além dos paraiba-
nos, devem disputar outras 
70 equipes de 68 instituições 
de Ensino Superior e 1.460 es-
tudantes de Engenharia das 
cinco regiões brasileiras.

As três escolas que alcan-
çarem as melhores pontua-
ções na soma geral de todas 
as provas poderão represen-

tar o Brasil na competição Baja 
Sae Rochester, que será reali-
zada, de 9 a 12 de junho, em 
Rochester (New York-EUA). Os 
participantes serão avaliados 
por professores das universi-
dades, que observarão o de-
senvolvimento e a constru-
ções dos projetos inovadores 
de carros para a disputa em 
solo paulista. Este ano o de-
safio terá mudanças no regu-
lamento, com alterações na 
segurança da prova, o abas-
tecimento dos carros, que 
agora deve ser feito antes da 
inspeção, além de novas re-
gras para o sistema elétrico 
do veículo e controle de con-
figuração do motor.

De acordo com o pre-
sidente da Sae Brasil, Frank 
Sowade, as competições es-
tudantis da Sae Brasil são de-
senvolvidas para motivar os 
jovens aspirantes à carreira de 

Engenharia, desafiando a ge-
rir projetos em todos os seus 
aspectos da gestão adminis-
trativo-financeira à inovação. 
“Uma forma de motivar este 
pessoal que vem criando e 
inovando nos projetos. Acre-
dito que teremos disputas 
acirradas”, avaliou Frank.

Carros
Os veículos Baja Sae são 

protótipos de estrutura tubular 
em aço, monopostos, para uso 
fora de estrada, com quatro ou 
mais rodas e motor padrão de 
10 HP, que devem ser capazes 
de transportar pilotos com até 
1,90m de altura, pesando até 
113,4kg. Os sistemas de suspen-
são, transmissão e freios, as-
sim como o próprio chassi, são 
projetados e construídos pelas 
equipes, que têm, ainda, a ta-
refa de buscar patrocínio para 
viabilizar o projeto.

PB com quatro representantes em São Paulo
BAJA SAE BRASIL PETROBRAS

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O governado Ricardo Cou-
tinho, que acompanhou no úl-
timo domingo a partida entre 
Botafogo-PB 1x2 Sport-PE, na 
tribuna de honra do Estádio Al-
meidão, em João Pessoa,  parti-
da de estreia dos dois clubes na 
Copa do Nordeste deste ano, fi-
cou irritado sobre a determina-
ção da Confederação Brasileira 
de Futebol em proibir público 
naquela praça esportiva em jo-
gos oficiais promovidos pela en-
tidade. De acordo com o chefe 
do Executivo Estadual, vai pro-
curar a CBF para se posicionar 
contrário a esta decisão.

“Vou me posicionar con-
tra isso e já chamei a Polícia 
Militar para que me diga di-
reitinho qual o componente 
básico para isso, porque se for 
uma porcaria de um isolamen-
to, esse isolamento será feito 
na obra. Agora o que não pode 
é prejudicar os times da Paraí-
ba”, desabafou o governador, 
que reforçou suas declarações 
no Programa Fala Governador, 
veiculado ontem pela Rádio 
Tabajara, em cadeia estadual 
para diversas emissoras.

“A CBF encaminha um 
ofício, tomando por base algo 
do Ministério Público, dizendo 
que o estádio está interditado. 
E diz que está interditado por 
causa de uma obra próxima. E 
daí? A obra é importante para 
a cidade. A obra é limpa”, desta-
cou Ricardo Coutinho.

Segundo o governador, 
obras têm que ser festejadas. 
“O que outros não fizeram, 
eu estou fazendo. Aí querem 
pela obra inviabilizar a parti-
cipação dos nossos clubes? Eu 
nunca vi isso na minha vida!. 
Vamos relaxar gente, vamos 
botar a Paraíba pra frente! va-
mos dar condições para os clu-
bes avançarem. Só ficar atrás 
das coisas para segurar, não 

Veículos são protótipos de estrutura tubular em aço com quatro ou mais rodas

dá, chega!”, disse Ricardo Cou-
tinho, informando que o Go-
verno do Estado investiu mais 
de R$ 50 milhões em reforma 
no estádio e que não se joga 
tanto dinheiro desse fora não.

“É preciso ter o mínimo 
de sensibilidade. Sinceramente, 
tem coisas que me irritam. Tem 
coisas que tem que ter limite. 
Se não pode um estádio que era 
caindo os pedaços um jogo, hoje 
quando está todo reformado, al-
guns querem dizer que não tem 
jogo? Chega né?. Vamos com 
calma. Se tem algum proble-
ma, vamos proteger, passa aqui 
uma proteção e está acabado. É 
assim que se faz. Agora, não dá, 
o Governo do Estado faz o que 
nenhum outro fez, reforma o 

Perpetão, vai terminar o Mari-
zão, reforma o Amigão, reforma 
o Almeidão, faz o maior inves-
timento que a Paraiba já viu, aí 
de repente, Não!!!, porque nada 
presta, se tem uma pedrinha, ali 
não pode ter o jogo. Isso é con-
versa. Me desculpe a indigna-
ção, mas não dá. Se querem ver 
o futebol da Paraíba crescer, se 
desenvolver, não pode ser dessa 
forma. Só colocando obstáculo. 
Não tem ninguém que vá pra 
frente, é só obstáculo. Chega!”, 
disse o governador. 

Ricardo Coutinho disse 
achar que as coisas têm que ter 
um mínimo de racionalidade. 
“Tem que se compreender que 
uma obra dessa é feita para a 
capital, para a Região Metropoli-

tana, para a Paraíba e o estádio 
está em ordem. Ora, sabe qual é 
o problema desse estádio? Ne-
nhum!”, desabafou.  

Elevadores 
O governador Ricardo 

Coutinho vai marcar a data de 
inauguração dos elevadores 
dos estádio Almeidão e Ami-
gão, respectivamente, em João 
Pessoa e Campina Grande. Eles 
estão praticamente prontos. O 
elevador do Almeidão levará 
o nome do comentarista es-
portivo Fernando Heleno, que 
faleceu há duas semanas. A ho-
menagem seria feita ao cronista 
Ivan Bezerra, porém, o radialis-
ta deixou à disposição do chefe 
do Executivo Estadual para ho-

Acompanhado do filho, o governador Ricardo Coutinho acompanhou a partida de estreia do Botafogo 
na Copa do Nordeste e disse que tomará providências para CBF não prejudicar os torcedores

menagear Fernando Heleno.
“Eu tenho um profundo 

carinho, respeito e amizade por 
Fernando Heleno. Tenho uma 
amizade muito grande, carinho  
fraterno pela Paula Frassinete, 
companheira de longos e longos 
anos, mas  de 40 anos, e pra mim 

será uma honra muito grande. 
Os elevadores estão aqui, baca-
nas, bonitos e tem lá no amigão 
também. Se Ivan Bezerra está 
dizendo, quem sou eu pra des-
dizer. Então será Fernando Hele-
no, meu grande amigo Fernando 
Heleno”, afirmou o governador.

FOTOS: TV Torcedor/Divulgação
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Judô brasileiro conquista sete
medalhas em torneios europeus

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2016

Grand Prix na Alemanha 
será o próximo desafio 
no final de semana

Como não se bastasse a 
vistoria de última hora com 
o firme propósito de pre-
judicar o Botafogo eis que 
surge a CBF punindo o tor-
cedor e enviando documen-
to objetivando a interdição 
do Estádio por medida de 
precaução. Ora a gente até 
critica a CBF, mas ela se 
posicionou diante de fotos 
que recebeu, embora tenha 
extrapolado na sua tomada de posição a menos 
de 48 horas da partida. Insisto não existe proble-
ma ao ponto de interditar o estádio. Que se faça, 
o governador se dispõe, um isolamento da obra ao 
entorno do Almeidão. Uma bobagem.

Interdição

Prejuízos aos 
clubes paraibanos

A insensatez entrou em cena no último fim de 
semana no futebol paraibano por conta da realização 
do jogo Botafogo x Sport Recife que esteve seriamente 
ameaçado de não ter torcedor nas arquibancadas ou 
somente torcedores do Belo. Tudo por conta da insen-
satez da Comissão de Prevenção e Combate à Violência 
nos Estádios da Paraíba. Não entendo como se fazer 
uma vistoria às vésperas da partida para se constatar o 
óbvio ou seja que existe uma obra de mobilidade urbana, 
das mais importantes para João Pessoa - o viaduto do 
Geisel - como se ela fosse impedimento para ter jogo no 
Almeidão, De forma alguma.

Muita gente está se perguntando: porque a comis-
são não fez essa vistoria no mês passado e sugeriu que 
fosse colocado um isolamento ao redor do estádio? O 
Almeidão se encontra em plenas condições, reformado 
pelo Governo, gramado com padrão Fifa, elevador em 
fase de liberação, além de melhorias sensíveis nas suas 
acomodações. Como vetar um estádio como esse? E o 
mesmo se aplica ao Amigão, Perpetão e Marizão, todos 
com melhoramentos do atual governo. Nunca um gover-
nador fez tanto pelo esporte como Ricardo Coutinho. 
estou há 35 anos na crônica esportiva e desconheço 
outro que tenha se preocupado em melhorar as nossas 
praças esportivas.

Na sua entrevista no estádio, domingo passado, 
o governador usou uma expressão bem interessante. 
“Quando os estádios estavam em condições piores eram 
liberados sem problemas e hoje totalmente reformados, 
em condições excelentes, querem interditá-los”. Verdade 
nua e crua. E sou testemunha ocular nessa Paraíba.

Os clubes estão sendo prejudicados com essa 
política de inspeção sempre às vésperas de jogos, Mas 
a punição maior é para o torcedor que compra o seu 
ingresso antecipado e no outro dia fica sabendo que o 
jogo tem problemas. Não dá mesmo para entender como 
estádios estão bem melhores e sendo reprovados. Até 
quando os clubes vão ser prejudicados?

O time do Botafogo sentiu o golpe no segundo tempo do 
jogo contra o Sport e permitiu a virada para 2 a 1, depois 
de acabar o primeiro tempo na vantagem e fazendo uma 
boa apresentação. A torcida sentiu o golpe e se calou.

Má estreia

No próximo sábado, o 
Botafogo vai jogar contra o 
Auto Esporte pelo Campe-
onato Paraibano em jogo 
antecipado do dia 21 para o 
dia 20 por causa da Copa 
do Nordeste.

Sábado
O Treze não aceita anteci-
par seu jogo contra o Cam-
pinense para o dia 20 como 
quer a TV Esporte Interativo 
e já enviou ofício á FPF não 
concordando com a altera-
ção proposta.

Clássico

Embora tenha empatado fora de casa, o resultado do 
Campinense não me parece tão bom como estão falan-
do. Se apresentou mal, esta é a realidade, diante de um 
adversário cheio de problemas e que quebrou a bola na 
maior parte do jogo. A Raposa perdeu uma grande chance 
de somar três pontos.

Campinense

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Seleção Brasileira de 
Judô conquistou sete meda-
lhas nos Abertos Europeus 
de Roma e Oberwart da mo-
dalidade no fim de semana. 
No feminino, Nathália Bri-
gida (48kg) e Maria Suelen 
Altheman (+78kg) foram 
bronze em suas categorias, 
enquanto no masculino, Fe-
lipe Kitadai (60kg) e Marce-
lo Contini (73kg) faturaram 
uma prata cada, enquan-
to Eric Takabatake (60kg), 
Charles Chibana (66kg) e 
Tiago Camilo (90kg) levaram 
bronze.

O maior número de 
medalhas veio no último 
sábado. Em Roma, Nathália 
Brigida foi a única judoca a 
avançar à fase final no pri-
meiro dia. Depois de perder 
para a mexicana Edna Car-
rillo nas quartas, ela venceu 
a romena Violeta Dumitru 
na repescagem por ippon e 
passou pela cubana Dayaris 
Mestre Alvarez para faturar a 
medalha com um yuko.

“A competiçao estava 
bem forte em todas as catego-
rias. Foi bom conseguir uma 
medalha hoje e iniciar o ano 
bem. Agora é seguir com foco 
na próxima semana, em Dus-
seldorf. Foi uma ótima prepa-
ração para chegar mais forte 
na semana que vem”, avaliou 
Nathália, citando o Grand Prix 
de Dusseldorf, na Alemanha.

Em Oberwart, o Brasil 
levou dois atletas ao pódio na 
categoria 60kg. Felipe Kita-
dai perdeu a final para o aus-
tríaco Ludwig Paischer com 
três punições contra apenas 
uma do rival. Na disputa pelo 
bronze, Eric Takabatake su-
perou Davud Mammadsoy, 
do Azerbaijão, por yuko para 
ficar com a medalha.

Na categoria 73kg, Mar-
celo Contini chegou até a final 
e disputou o título contra Di-
dar Khamza, do Azerbaijão. O 
brasileiro perdeu por yuko e 
terminou a competição com 
a medalha de prata. Já na ca-
tegoria 66kg, Charles Chiba-

na venceu as três primeiras 
lutas antes de cair na semifi-
nal para o egípcio Mohamed 
Abdelmawgoud por ippon. 
Na luta pelo bronze, Chibana 
conseguiu um waza-ari para 
derrotar o sérvio Marko Vuki-
cevic e levar o bronze.

No último domingo, 
mais dois brasileiros subi-
ram ao pódio. Em Roma, 
Maria Suelen Altheman se 
recuperou de uma derro-
ta nas quartas de final para 
Idaly Ortiz, cubana campeã 
olímpica e mundial. A bra-
sileira imobilizou a mongol 

Javzmaa Odkhu na repesca-
gem e assegurou o bronze ao 
superar a mexicana Vanessa 
Zambotti por ippon.

“A cada competição que 
venho fazendo a confiança 
vai aumentando. Essa com-
petição não estava cheia, 
mas estava forte, com as 
campeãs mundiais (Song Yu 
e Idalys Ortiz) e uma cam-
peã olímpica (Ortiz). Eram as 
três líderes do ranking mun-
dial na disputa e eu fico feliz 
de estar no pódio em uma 
competição desse nível”, co-
memorou Maria Suelen.

No masculino, Tiago 
Camilo estreou na tempo-
rada 2016 com o bronze na 
categoria 90kg. Ele chegou 
à semifinal com três vitórias 
seguidas até ser superado 
por Gabor Var, da Hungria, 
por ippon. Na luta que valia o 
bronze, Camilo viu Mamma-
dali Mehdiyev, do Azerbaijão, 
sofrer três punições, e con-
quistou o bronze.

No próximo fim de se-
mana, a Seleção Brasileira 
de Judô estará na Alemanha, 
onde disputa o Grand Prix de 
Dusseldorf.

Paulista quebra recorde no salto com vara
O paulista Thiago Braz, 

que já tem índice para os Jo-
gos Olímpicos do Rio no sal-
to com vara,  conquistou, no 
sábado (13 ), um excelente 
resultado no Meeting Inter-
nacional Indoor de Berlim, 
na Alemanha. Ele venceu a 
prova com a marca de 5,93m 
e, com isso, estabeleceu um 
novo recorde sul-americano 
em pista coberta. De quebra, 
ele cravou o segundo melhor 
resultado da temporada em 
ginásio no ranking mundial 
da IAAF, a Federação Interna-
cional de Atletismo. O antigo 
recorde sul-americano era do 
próprio Thiago, com 5,76m, 
obtido em 2014, na cidade 
de Donetsk, na Ucrânia. Ao ar 
livre, a melhor marca do bra-
sileiro é de 5,92m.

Thiago, atleta da Orcam-
pi/Unimed, que mora em 
Fórmia, na Itália, e faz um 
Camping de Treinamento da 
Confederação Brasileira de 
Atletismo na Polônia, passou 
os 5,93m na segunda tentati-

ATLETISMO

va. Com a vitória assegurada, 
tentou ultrapassar o sarrafo 
a 6,01m, mas falhou nos três 
saltos a que tinha direito.

Para chegar à medalha 
de ouro na Alemanha, o bra-
sileiro, de 22 anos, superou 
o francês Renaud Lavillenie, 
campeão olímpico em Lon-
dres 2012 e atual recordista 
mundial indoor (6,16m). O 
francês ficou em segundo lu-
gar, com 5,85m. O alemão Ra-

phael Holzdeppe completou o 
pódio, com a marca de 5,77m.

Rosângela
Na final dos 60m (pro-

va não-olímpica) no torneio 
de Berlim, Rosângela Santos, 
atleta do Pinheiros, que tem 
o índice para os Jogos Olímpi-
cos do Rio para as provas de 
100m e 200m, também que-
brou o recorde sul-americano 
indoor.

Ela completou a distân-
cia em 7s17, terminando em 
quarto lugar na prova. A me-
lhor marca anterior era dela, 
obtida no dia 6 de fevereiro, 
em Karlsruhe, também na 
Alemanha, e de Franciela Kra-
sucki, desde 16 de fevereiro 
de 2014, estabelecido em 
São Caetano do Sul (SP), com 
7s19.

O pódio em Berlim foi 
formado por Dafne Schippers 
(Holanda), com 7s00; Marie 
José Ta Lou (Costa do Mar-
fim), com 7s06, e Asha Philip 
(Grã-Bretanha), com 7s16.

Os atletas participam 
do circuito europeu em pis-
ta coberta como preparação 
para o Mundial Indoor de 
Portland, que será disputado 
de 18 a 20 de março, nos Es-
tados Unidos, com recursos 
do Plano Brasil Medalha do 
Governo Federal, repassados 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, patrocinadora máster da 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

Thiago Braz foi destaque no Meeting Internacional da Alemanha

Na cidade de Oberwart, o judoca Felipe Kitadai ganhou a prata ao perder para o austríaco Paischer

FOTOS: Reprodução
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Jorginho vê disciplina tática
VITÓRIA DO VASCO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2016

Técnico destaca empenho 
dos jogadores, mas cobra 
humildade e concentração

Jorginho entrou na sala 
de imprensa com a mesma 
postura de sempre. Sério e 
tranquilo. A coletiva durou 
pouco tempo, já que o pre-
sidente Eurico Miranda che-
gou em seguida para falar 
sobre o clássico. O treinador 
disse que, mais do que a vi-
tória, vale ser ressaltada a 
disciplina tática do Vasco no 
confronto. Mas o comandan-
te fez questão de afirmar que 
mantém os pés no chão. 

“Eu queria só ressaltar 
que mais do que a vitória, 
que é super importante con-
tra o nosso rival, foi a disci-
plina tática da minha equipe. 
Eles cumpriram quase que 
100% daquilo que nós havía-
mos treinado ontem. Ressal-
tar essa questão da objetivi-
dade da nossa equipe. O que 
propomos no jogo foi mais 
importante do que a vitória. 
Não tenha dúvidas que nas 
circunstâncias do jogo, fica 
um sabor diferente. Mas es-
tou bem tranquilo e com os 
pés no chão” disse Jorginho. 

Sobre a invencibilidade 
de sete jogos oficiais contra 
o Flamengo, Jorginho disse 
que a questão fica mais para 
o torcedor. 

“Eu acho que isso fica 
mais com o torcedor. Nós 
sabemos que no fim de tudo 
para nós profissionais, para 
conquistarmos o que dese-
jamos esse ano, não vale de 
nada. Se perdermos numa fi-
nal, cai por água abaixo todo 
o nosso planejamento. Que-
remos ir em busca de maio-
res objetivos do que apenas 
ganhar uma partida. Quere-
mos formar uma equipe que 
vai em busca de objetivos 
grandes esse ano.

O Vasco segue com 
100% de aproveitamento no 
Grupo A do Campeonato Ca-
rioca, com 12 pontos. Na pró-

xima rodada, sábado (20), o 
Cruz-Maltino enfrenta o Ti-
gres em Los Larios, às 19h30 
(de Brasília). 

Flamengo
A derrota para o Vasco, 

no domingo, em São Januá-
rio, deixou o treino do Fla-
mengo nessa segunda-feira 
com um tom diferente. Ao 
contrário das conversas e 
até mesmo da descontração 
dos atletas em determinados 
momentos, a atividade foi re-
alizada em absoluto silêncio. 
Como de costume nos dias 
seguintes aos jogos, os titula-
res fizeram apenas uma ati-
vidade regenerativa - parte 
na academia e outra no cam-
po. Já os reservas trabalha-
ram em campo reduzido sob 
um sol bem forte na Gávea, a 
sede rubro-negra.

Alguns dos titulares che-
garam a correr em volta do 
gramado, como o zagueiro 
Juan, o lateral-esquerdo Jor-
ge, o volante Márcio Araújo e 
o meia Mancuello. Todos os 
outros ficaram na academia 
da Gávea. Em campo, desta-
que para a presença do meia 
Ederson e do atacante Nixon. 
Os dois estão em fase final 
do trabalho específico que 
fazem desde o início do ano. 
Ainda não estão liberados 
para o campo, mas provavel-
mente nas próximas sema-
nas devem ter esse aval.

O Flamengo volta a trei-
nar na manhã desta terça, 
às 9h30, já com titulares em 
campo. Será a única ativida-
de dos principais jogadores 
antes do jogo contra o Améri-
ca-MG, nesta quarta-feira, às 
21h45, no Kleber Andrade, 
em Cariacica. Na estreia, o 
Rubro-Negro venceu o Atléti-
co-MG por 2 a 0, no Mineirão. 
Portanto, lidera o grupo com 
três pontos, mesmo número 
do próprio América e tam-
bém do Figueirense, que tem 
um jogo a mais e encara o Fla 
na última rodada.

Depois do empate na es-
treia contra o ABC, no último 
sábado, em Natal, o Campinen-
se volta a campo hoje contra o 
Imperatriz do Maranhão, pela 
segunda rodada do Grupo A 
da Copa do Nordeste. A partida 
está marcada para às 21h30, no 
Estádio Almeidão, em João Pes-
soa, porque o atual campeão 
paraibano foi punido pelo STJD, 
com a perda de um mando de 
campo. A partida terá um trio 
de arbitragem sergipano, co-
mandado pelo árbitro Michael 
Vinicius Santos Freitas, auxilia-
do por Eric Nunes Costa e Victor 
Oliveira Cruz.

Com o mando de campo, 
o Campinense sabe que tem a 
obrigação de fazer o dever de 
casa, e em caso de vitória, pode-
rá assumir a liderança do Grupo 
A. O técnico Francisco Diá pro-
mete um time bastante ofensivo 
contra o Imperatriz. "Nós respei-
tamos o adversário, mas estamos 
jogando em casa, apesar do jogo 
ser em João Pessoa, e temos que 
nos impor. Nesta competição 
não se pode perder pontos em 
casa", disse o treinador.

Sobre o empate contra o 
ABC, Diá disse que foi um bom 
resultado, já que não perder 
fora de casa ajuda bastante na 
classificação final, mas lamenta 
a falta de pontaria dos atacan-
tes, que podiam ter convertido 
em gols as chances desperdi-
çadas. "Nós não fizemos uma 
grande partida, mas mesmo 
assim, conseguimos criar várias 
chances de gols e acabamos 
desperdiçando. Poderíamos ter 
matado o jogo, e fomos supe-
riores ao adversário em boa par-
te do jogo, mesmo jogando na 
casa dele", disse o técnico, que 
não poderá dirigir a equipe do 
túnel, já que foi expulso contra 
o ABC e terá de cumprir suspen-
são automática.

Sem muito tempo para re-
cuperação de alguns jogadores, 
Francisco Diá deverá escalar a 
mesma equipe que começou 
jogando contra o ABC. Ele faz 
mistério sobre a escalação, mas 
o Campinense deverá entrar em 
campo com a seguinte forma-
ção:Gledson, Everaldo, Joécio, 
Tiago Sala e Ronaell; Negretti, 
Magno, Chapinha e Roger Gaú-
cho; Raul e Rodrigão. 

Para o goleiro Gledson, um 
dos melhores em campo no jogo 

Campinense tenta a primeira vitória hoje contra o Imperatriz-MA
COPA DO NORDESTE

contra o ABC, o empate em Na-
tal foi de bom tamanho, e ago-
ra é vencer em casa. "É Copa do 
Nordeste, a motivação é outra, 
os adversários são de muita qua-
lidade, mas a gente conseguiu 
desenvolver um bom futebol. 
Saímos com um empate, que é 
um excelente resultado para a 
gente, apesar das situações de 
gol que acabaram aparecendo, 
mas foi importante conquistar 
esse ponto contra o ABC. Agora 
é focar no Imperatriz, e tentar a 

todo custo uma vitória, que nos 
dará grandes chances de classi-
ficação para a próxima fase da 
competição", afirmou o goleiro 
rubro-negro.

A exemplo do Campinense, 
o Imperatriz também luta pela 
primeira vitória na Copa do Nor-
deste, depois de empatar na es-
treia com o Salgueiro em zero a 
zero. O time ainda não venceu 
em jogos oficiais este ano. De-
pois do empate em casa contra 
o Salgueiro, o time somou a este 

resultado, os três empates e as 
duas derrotas no Campeonato 
Maranhense.

O time treinado por Pedri-
nho Rocha precisa pontuar para 
não se afastar da briga pela clas-
sificação. O atual campeão ma-
ranhense tenta montar um time 
mais competitivo para esta par-
tida contra a Raposa. O treina-
dor começou a ganhar novos jo-
gadores. Os dois últimos foram o 
zagueiro Bruno Nuriz e o meia 
Jean Carlos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No último sábado, o Campinense ficou no empate de 1 a 1 contra o ABC, jogo disputado no Estádio Frasqueirão

Palmeiras enfrenta o River do Uruguai
A delegação do Palmeiras já está 

na cidade de Montevidéu, capital do 
Uruguai, onde hoje estreia, às 21h45 
(horário de Brasília), diante do River 
Plate-URU, pela Copa Libertadores.

As principais novidades são as 
voltas dos atletas que foram poupa-
dos do jogo do último sábado, contra 
o Linense, pelo Campeonato Paulista, 
como os laterais Lucas e Zé Roberto, 
o zagueiro Roger Carvalho, os volan-
tes Arouca e Jean e os atacantes Dudu, 
Lucas Barrios e Gabriel Jesus.

Segundo informou a assessoria 
do clube, como só 18 atletas partici-
parão do confronto, de acordo com a 
regra da Conmebol, alguns jogadores 
não viajaram por opção de Marcelo 
Oliveira, como o atacante Cristaldo e 
o meia Régis.

Já o também meia Moisés sen-
tiu dores no jogo contra o Linense e 
ainda será reavaliado. Além do River 
Plate-URU, a chave do Palmeiras na 
Libertadores ainda conta com o tam-
bém uruguaio Nacional e com o Rosa-
rio Central, da Argentina.

LIBERTADORES

A experiência de Zé Roberto e Arouca podem ajudar o Palmeiras a conquistar uma vitória

Em São Januário, o Vasco novamente se impôs sobre o Flamengo mantendo um tabu de não perder para o rival há sete partidas

FOTOS: Reprodução



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2016

Ano passado, o time do 
Piauí venceu no Almeidão 
e também em Teresina

Botafogo  
já pensa
no River

COPA DO NORDESTE

Como bom paraibano, cheguei a ima-
ginar que Campinense e Botafogo estavam 
bem superiores aos primeiros adversários 
deles na Copa do Nordeste. Isto, porque 
levei em conta o que os dois clubes vêm 
apresentando no Campeonato Paraibano, e 
comparei com o atual momento dos adver-
sários na temporada. Foi um erro não se 
levar em conta a diferença de nível entre 
os campeonatos. Vai ver que o jornalista 
aqui agiu um pouco com o coração, com o 
desejo de que nosso futebol seja bem mais 
do que ainda é hoje em dia.

Na prática, a história foi bem diferen-
te. O Campinense, mesmo conseguindo 
um resultado melhor, um empate em 1 a 1 
contra o ABC, em Natal, ficou longe de ser 
aquele time envolvente, brilhante, que tem 
sido no Campeonato Paraibano. Fez um 
jogo muito igual contra o ABC, alternando 

bons e maus momentos. Teve chances de 
vencer a partida, mas também tomou sufo-
co, em alguns minutos. Tanto que o técnico 
falastrão, Francisco Diá, acabou expulso 
de campo, por tanto reclamar das coisas 
que não estavam dando certo, e culpar a 
arbitragem. 

Mas em resumo, não deixou de ser um 
grande resultado, empatar fora de casa. O 
próximo encontro entre as duas equipes 
será em Campina Grande, onde teorica-
mente o Campinense leva uma vantagem. 
Outro fator importante é que os dois jogos 
do grupo da Raposa terminaram empa-
tados, e se vencer a próxima partida, o 
Campinense pode assumir a liderança 
do Grupo A. Aliás, um grupo fraco, onde 
teoricamente o mais forte seria o ABC, mas 
atravessa uma séria crise, sem vencer, há 
vários jogos, nem os times considerados 

pequenos do Campeonato do Rio Grande 
do Norte. O Rubro-Negro volta a campo 
hoje, contra o Imperatriz-MA, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, em cumprimen-
to a uma punição do STJD.

No caso do Botafogo, a situação se 
complicou. O Belo, depois de fazer um 
primoroso primeiro tempo contra o Sport, 
quando saiu vencendo de 1 a 0, e perdeu 
algumas chances claras de gol para am-
pliar o placar, foi inteiramente dominado 
pelo time pernambucano no segundo 
tempo, e acabou permitindo a virada do 
Leão da Ilha.

A situação ficou ainda mais complicada, 
porque o outro favorito do grupo também 
venceu na estreia, e de goleada. O Fortale-
za fez 3 a 0 sobre o River. Agora, o time da 
Maravilha do Contorno terá de buscar um 
resultado positivo fora de casa, contra o Ri-

ver, em Teresina. A partida está programada 
para amanhã na capital do Piauí.

Depois da primeira rodada, já se pode 
fazer uma análise, apesar de tudo ainda está 
no começo, e as equipes ainda têm de evoluir 
bastante, sobretudo aquelas que não mantive-
ram a base, como é o caso do Botafogo. Tudo 
pode acontecer, mas eu particularmente não 
acredito mais na classificação do Botafogo. 
Mas quero que o time saia da competição pela 
porta da frente, com uma boa campanha.

Já em relação ao Campinense, mesmo 
antes da bola rolar, já dizia que se tratava de 
um grupo mais fraco e o Campinense pode-
ria se impor. Apesar da Raposa não ter feito 
uma grande apresentação em Natal, acho que 
o time vai se classificar para a próxima fase 
da competição. Vamos aguardar a segunda 
rodada, que começará hoje, já com Imperatriz 
e Campinense.

A diferença existe e não podemos negar

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A torcida do Botafogo fez uma grande festa na arquibancada sombra e apoiou o time até o final da partida realizada no Almeidão

A zaga do Botafogo vacilou no segundo tempo ao permitir a virada do Sport. Agora volta a sua atenção para o jogo contra o River

O jogo entre Botafogo e Sport foi destaque pela forte marcação e empenho dos jogadores com o time pernambucano levando a melhor

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ontem, um dia após a 
derrota para o Sport Recife, 
os jogadores fizeram apenas 
um treino leve, e hoje já em-
barcam para Teresina, onde 
enfrentam o River amanhã, 
pela segunda rodada do Gru-
po D da Copa do Nordeste. A 
equipe ainda fará um treino 
apronto na capital do Piauí, 
antes do confronto. O jogo 
passou a ser decisivo para o 
Botafogo, que tem a obriga-
ção de vencer, para encostar 
nos líderes Sport e Fortaleza, 
que se enfrentam neste meio 
de semana, na Ilha do Retiro, 
em Recife.

Para esta partida, a ex-
pectativa é pela volta do 
volante Marco Antônio e do 
meia Ailton. O primeiro, já 
tinha sido liberado para o 
jogo contra o Sport, mas ain-
da não estava no melhor de 
sua forma física, por isso foi 
poupado. Já o segundo, con-
tinua tratando uma contusão 
em um dos joelhos. O técnico 
Itamar Schulle não falou em 
mudanças, nem confirmou 
se vai repetir o time que co-
meçou jogando contra o Ru-
bro-Negro pernambucano.

Para o goleiro Michel 
Alves, o Botafogo tem am-
plas condições de se recu-
perar na competição e fazer 
uma grande partida contra 
o River. “Se jogarmos como 
jogamos o primeiro tempo 
contra o Sport, e aprovei-
tarmos melhor as chances 
que perdemos, poderemos 
sair de Teresina com uma 
grande vitória, mesmo res-
peitando o adversário, e 
sabendo que não será nada 
fácil”, disse o atleta.

Ano passado, o River jo-
gou duas vezes com o Botafo-
go pela Copa do Nordeste em 
partidas válidas pelo Grupo 

D.  No primeiro jogo, o de es-
treia, derrota de 2 a 1, com 
gol até de Warley que atuava 
na equipe piauiense

Na volta, em Teresina, 
nova derrota do represen-
tante paraibano, agora por 
apenas 1 a 0.

 A derrota
Um primeiro tempo para 

se inspirar e tentar repetir na 
competição. Mas um segun-
do tempo para esquecer, ou 
aprender com os erros. Foi 
assim que Itamar e boa par-
te dos jogadores do Botafogo 
encararam o jogo de domin-
go contra o Sport, quando a 
equipe acabou perdendo de 
virada para o clube pernam-
bucano. A derrota dentro de 
casa não estava nos planos, 
mas todos no clube acredi-
tam que é possível recuperar 
os pontos jogando fora.

“Nosso time ainda está 
em formação, e é normal que 
tenhamos altos e baixos. Nós 
jogamos como um time de 
Série A, no primeiro tempo, 
e depois, esquecemos de jo-
gar. Tentei com as mudanças 
manter o ritmo do primeiro 
tempo, mas os jogadores não 
conseguiram por em prática o 
que fizemos no primeiro tem-
po. E quando estivemos mui-
to melhor, perdemos chances 
reais de matar o jogo, e quan-
do se joga contra uma equipe 
do nível de um Sport, não se 
pode perder oportunidades, 
ou é castigado. E isto foi o que 
aconteceu”, disse o treinador 
Itamar.

Ele afirmou também 
que a parte física pode ter 
pesado, neste início de tem-
porada, mas em nenhum 
momento mandou o time 
recuar. “Posso perder o jogo 
mas não mando minha equi-
pe jogar de forma covarde, 
lá trás. Pode perguntar aos 
jogadores se eu mandei recu-
ar. Jamais pedi isto apesar do 
comportamento da equipe 
no segundo tempo”, acres-
centou o técnico.

FOTOS: Pedro Nunes/Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita/PB 
 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 291/2015 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRA-
TIVOS PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E 
COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL - do município de Santa Rita/PB, 
Sr. José Robson Fausto, nomeado pela Portaria nº 814/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados que a abertura do presente certame 
ficará adiada para 01/03/2016, às 08h15min, por motivos de problemas operacionais de mudança 
no prédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o que gerou atraso na liberação dos editais. 
O edital estará à disposição dos interessados a partir desta data. Consultas com o Presidente e a 
sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, 
Alto da Cosibra, Santa Rita/PB.

Santa Rita - PB, 12 de Fevereiro de 2016. 
José Robson Fausto

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
hora-máquina de veículo tipo trator agrícola de pneus. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, 
às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição Parcelada de gêneros alimentícios, destinado a Alimentação Escolar, 
com o objetivo de atender Alunos do ensino Fundamental, Pré-Escolar, Creche e Eja das Escolas 
da Rede Municipal de Ensino desse Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 15 de fevereiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de 
Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objeto: Obra Civil Pública 
de Implantação do Aterro Sanitário, Simplificado para Acondicionamento de Resíduos Urbanos. 
Em sessão pública as 10:30hs do dia 04/03/2016, na sala da COPELI localizado na Rua Thomaz 
de Aquino, 06, Centro. Informações telefone: (083) 3358-1005, no horário: 08:00 as 12:00 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 05 de Fevereiro de 2016
JOSÉ M. LINS SOARES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. º 002/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma 
de Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objeto: Contratação 
de empresa para executar Obra Civil Pública de Construção De Unidade Básica De Saúde, Com 
Área De 282,70m². Em sessão pública as 11:30hs do dia 04/03/2016, na sala da COPELI na sede 
da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro. Informações telefone: 
(083) 3358-1005, no horário: 08:00 as 12:00 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 05 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ M. LINS SOARES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. º 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de 
Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objeto: Obra Civil Pública 
de Ampliação da Quadra Poliesportiva José Benjamim dos Santos da Escola Municipal João Pinto da 
Silva. Em sessão pública as 12:30hs do dia 04/03/2016, na sala da COPELI localizado na Rua Tho-
maz de Aquino, 06, Centro. Informações telefone: (083) 3358-1005, no horário: 08:00 as 12:00 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 12 de Fevereiro de 2016
JOSÉ M. LINS SOARES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a locação de veículos, conforme especificação no edital, cuja abertura será no dia 
26.02.2016, às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

 O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016, do tipo menor preço por item, obje-
tivando a aquisição de gêneros alimentícios, cuja abertura será no dia 26.02.2016, às 11:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 12 de Fevereiro de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2016, que objetiva: Prestação de Serviços para representar juridicamente a Câmara 
Municipal de Cacimba de Dentro.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 38.400,00.

Cacimba de Dentro - PB, 07 de Janeiro de 2016
ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Presidente

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016, 
que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos especializados na área de contabilidade pública.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CRISTINA MARQUES 
RIBEIRO - R$ 32.500,00.

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Fevereiro de 2016
ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016
Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de serviços 

relativa às áreas contábeis, financeira e orçamentária, no valor mensal de R$ 3.900,00 (Três mil  
e novecentos reais) em favor de Verônica Dias Vieira, com arrimo no Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 
da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, 
e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de inexigibilidade n. 01/2016. 

Cajazeiras, Estado da Paraíba, 05 de fevereiro de 2016.
Nilson Lopes Meireles Filho.

Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2016.
 Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de servi-

ços jurídicos junto a Câmara Municipal de Cajazeiras, no valor mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e 
quinhentos reais), em favor de João Mendes de Melo, com arrimo no Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 
da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, 
e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de inexigibilidade n. 02/2016.

Cajazeiras, Estado da Paraíba, 05 de fevereiro de 2016.
Nilson Lopes Meireles Filho.

Presidente da Câmara.

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 DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de refeições diversas: almoços dos tipos self-service e quentinhas 

a pronta-entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.99 - 04.122.0020.2004, 04.129.0021.2006, 12.361.0188.2010, 

12.361.0188.2015, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 12.366.0042.2019, 04.122.0202.2020, 
10.301.0104.2023, 10.301.0104.2025, 10.301.0428.2026, 10.305.0245.2029, 10.301.0104.2031, 
10.302.0104.2035, 08.244.0224.2038, 08.244.0224.2040, 08.244.0224.2041, 27.812.0247.2048, 
17.813.0221.2050, 08.244.0081.2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00004/2016 - 15.02.16 - FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA 36764914400 - R$ 

114.000,00

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

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0005/2016
Nº. CONTRATO 00007/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: RONALDO PAIVA NUNES-ME
Objeto: Aquisição de material de expediente e escolar.
Valor: R$ 192.706,70 (Cento e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Seis Reais e Setenta Centavos)
Data do Contrato: 15 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 29.02.2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Materiais de 
Expedientes e Didáticos para as Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, até dezembro 
de 2016. Recursos: previstos nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de software de gestão escolar público municipal que contemple as modalidades 
de ensino EJA, Ensino infantil e Fundamental, bem como implantação, capacitação, hospedagem, 
suporte e manutenção, destinados ao gerenciamento das escolas municipais, contemplando tam-
bém a informatização da rede municipal de educação do município de Bayeux. Data: 29/02/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 12 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016

A Comissão Permanente de Licitações comunica que se encontra aberto processo de licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço para locação de software para pro-
cessamento da Folha de Pagamento e Programa de Contabilidade Pública desta Câmara, cujo 
certame será realizado no dia 03 de março de 2016, às 14h00, podendo os interessados obter 
cópia do Edital na sede da Câmara Municipal de Gado Bravo, no horário de 08h00 às 12h00, com 
a Comissão de Licitações. 

Gado Bravo/PB, 12 de fevereiro de 2016.
José Henrique da Silva Neto

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016

A Comissão Permanente de Licitações comunica que se encontra aberto processo de licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço para locação de um veículo de passeio 
com capacidade para 05 passageiros, cujo certame será realizado no dia 03 de março de 2016, 
às 15h00, podendo os interessados obter cópia do Edital na sede da Câmara Municipal de Gado 
Bravo, no horário de 08h00 às 12h00, com a Comissão de Licitações. 

Gado Bravo /PB, 12 de fevereiro de 2016.
José Henrique da Silva Neto

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUÊS. 
Data da Abertura: 04/03/2016 às 09h00min (horário local)
Local:Av. Irineu Rodrigues da Silva, 92, Bairro Centro (na Sede da Secretária de Agricultura), 

Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: transferência de recurso Federal, PAC 01 
05.000 - Secretaria Municipal de Educação
1011 – construção e ampliação de unid. escolar de educ. infantil - MDE
Valor orçado: R$ 46.433,35 (quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e 

cinco centavos) 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 9 de Janeiro, 36, Centro, na Sede 
do Município. O edital encontrasse disponível n endereço eletrônico www.itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga-PB, 15 de fevereiro de 2016.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 0298/2015 – CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Rita/PB, Sr. José 
Robson Fausto, nomeado pela Portaria nº 814/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
torna público, para conhecimento dos interessados que a abertura do presente certame ficará 
adiada para 04/03/2016, às 10h, por motivos de problemas operacionais de mudança no prédio da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, o que gerou atraso na liberação dos editais. O edital 
estará à disposição dos interessados a partir desta data. Consultas com o Presidente e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, 
Alto da Cosibra, Santa Rita/PB.

Santa Rita - PB, 12 de Fevereiro de 2016. 
José Robson Fausto

Presidente - CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material médico, laboratorial e odontológico, diversos, mediante solicitação 

periódica e entrega parcelada..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos de Programas do Governo Federal, Fundo Municipal de Saúde e Próprios 

do Município de Gado Bravo: 3390.30
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e:
CT Nº 00001/2016 - 16.02.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. 

HOSP. LTDA - R$ 186.700,35

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 As-

sessoria 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 imprensa 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

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
CASA JOB RODRIGUES RAMALHO 

COMISSÃO PROCESSANTE
 N O T I F I C A Ç Ã O - CP    nº 04/2016

A Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução nº 02/2015, da Câmara 
Municipal de Ibiara - PB, com o objetivo de apurar os fatos enumerados pela Denúncia formulada 
pelos eleitores Alexandre Mamede Lima e José Nunes de Oliveira em desfavor do Prefeito Pedro 
Feitosa Leite,

Considerando a necessidade de se dá continuidade aos trabalhos desta comissão, observando-se 
o princípio do contraditório e da ampla defesa, faz-se juntar aos autos o documento denominado de 
“Relatório de Tomada de Contas Especial”, o qual está encartado aos autos do Processo Eletrônico 
TC nº 10009/2014 às fls. 5749/5773, bem como, o documento denominado de “Relatório de Análise 
de Defesa da Tomada de Contas Especial, encartado aos referidos autos às fls. 9866/9913, e ainda 
do ofício nº 301/15 GO/TCE/PB, assinado pelo Coordenador da Ouvidoria do TCE/PB, e ainda dos 
Despachos assinados pelo Conselheiro Fernando Catão, datados de 03/11/2015, e de 13/11/2015, e 
dos despachos assinados pelo Coordenador da Ouvidoria, datados de 03/11/2015 e de 17/11/2015, 
todos esses documentos advindos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,

Considerando que se juntou documentos novos aos autos sob a coordenação desta Comissão 
Processante, razão pela qual, faz-se necessário se dá conhecimento ao Denunciado,

Considerando que o Denunciante tem conhecimento dos documentos aqui mencionados, vez 
que, são integrantes dos autos eletrônicos, Proc. TC nº 10009/2014, em tramitação pelo TCE/PB, 
contudo, para não se alegar, futuramente, cerceamento de defesa, decidiu esta CP, dá conhecimento 
da juntada dos referidos documentos aos presentes autos, 

NOTIFICA o Denunciado PEDRO FEITOSA LEITE, e os seus Advogados CÍCERO JOSÉ DA 
SILVA, OAB/PB 5119 e FIDEL FERREIRA LEITE, OAB/PB 6883, patronos da defesa do Prefeito 
Denunciado para terem conhecimento da juntada dos documentos mencionados, ao tempo em que, 
concede prazo de 05(cinco) dias para falar sobre os mesmos. 

Na hipótese de não localização dos notificados no território desta Comarca Judiciária, será 
esta Notificação, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na forma estabelecida pelo 
Decreto-Lei 201/67.  

Registre-se e Notifique.    E, publique-se, na hipótese aqui prevista
Em, 11 de fevereiro de 2016 

Margarida Ramalho de Sousa
Presidente da Comissão Processante

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016.
Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de serviços 

de assessoria técnica relativas às áreas contábeis, financeira e orçamentária, no valor mensal de R$ 
2.350,00 (dois mil e cento e vinte reais) em favor da empresa V & M CONTABILIDADE LTDA, com 
arrimo no Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com 
o parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo 
de inexigibilidade n. 01/2016.

São Domingos, Estado da Paraíba, 04 de fevereiro de 2016.
José Bezerra de Sousa.
Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS.
Extrato de contrato Nº 01/2016

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de São Domingos e V & M CONTABILIDADE LTDA
OBJETO: Contratação de serviços de Assessoria relativas às áreas contábeis, financeira e 

orçamentária junto ao Poder Legislativo.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO: 339039 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -  VALOR MENSAL R$ 2.350,00 – data da assinatura 04/02/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016.
 Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de serviços 

relativa às áreas contábeis, financeira e orçamentária da Câmara Municipal, no valor mensal de 
R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) em favor da empresa V & M CONTABILIDADE LTDA, com arrimo 
no Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com o 
parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo 
de inexigibilidade n. 01/2016.

São Francisco, Estado da Paraíba, 04 de fevereiro de 2016.
Francisco Antonio de Sousa.

Presidente da Câmara de São Francisco.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Extrato de contrato Nº 01/2016.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de São Francisco e V & M CONTABILIDADE LTDA
OBJETO: Prestação de serviços relativa às áreas contábeis, financeira e orçamentária na 

Câmara Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93. 
DOTAÇÃO: 339039 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -  VALOR MENSAL R$ 2.000,00 – data da assinatura: 04/02/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016.
Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação de prestação de serviços 

relativas às áreas contábeis, financeira e orçamentária, no valor mensal de R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais) em favor da empresa V & M CONTABILIDADE LTDA, com arrimo no Art. 25, inciso 
II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com o parecer da Assessoria 
Jurídica, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de inexigibilidade n. 01/2016.

Marizópolis, PB, 04 de fevereiro de 2016.
Raniel Roberto dos Santos

Presidente da Câmara de Marizópolis

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2016.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Marizópolis e V & M CONTABILIDADE LTDA
OBJETO: serviços de Assessoria relativas às áreas contábeis, financeira e orçamentária junto 

ao Poder Legislativo.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO: 339039 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -  VALOR MENSAL R$ 2.400,00 – data da assinatura: 04/02/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos - de A a Z da Tabela ABCFarma.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos : 33.90.32.99 - 10.301.0212.2027 - 33.90.32.99 - 08.244.0224.2037
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00005/2016 - 15.02.16 - JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO - R$ 80.750,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
compra de materiais odontológicos destinados para Prefeitura Municipal de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 13 de Fevereiro de 2016
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de material de laboratório para Secretaria Munic. de Saúde do Município de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 13 de Fevereiro de 2016
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 

068/2014.
Pregão Presencial Nº PP045/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ: 

08.925.968/0001-30. Contratada: KLk Ind. e Com. de Confecções Ltda-ME, CNPJ nº 
08.041.657/0001-09. Fundamento Legal: Federal nº 8.666/93. Considerando que foi contratado 
em 10/10/2014, o valor total de R$ 98.187,20, ref. aos lotes I e III; Considerando que o valor total 
pago que foi de R$ 1.196,04, até o dia 31/12/2014; Considerando o valor total pago que foi de R$ 
16.894,20, até a presente data. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste Termo 
Aditivo passou de 10/10/2014 a 10/10/2015, para a nova vigência que é de 10/10/2015 a 10/10/2016. 
Data da ass.: 18/09/2015. Partes Ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Senhor Victor L. R. da 
Silva (Proprietário). 

Desterro/PB, 18 de setembro de 2015.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 

069/2014SAU.
Pregão Presencial Nº PP045/2014. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde de 

Desterro/PB. Contratada: KLk Ind. e Com. de Confecções Ltda-ME, CNPJ nº 08.041.657/0001-09. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando que em 10/10/2014, foi contratado o 
valor de R$ 35.613,60, ref. ao lote II.; Considerando que foi pago o valor total de R$ 2.560,00, a 
contratada, até o dia 31/12/2014; Considerando o valor total pago que foi de R$ 2.603,00, até apre-
sente data; Considerando o saldo contratual remanente a partir de 10/10/2015, é de R$ 30.450,60. 
Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste Termo Aditivo passou de 10/10/2014 a 
10/10/2015, para a nova vigência que é de 10/10/2015 a 10/10/2016. Data da ass.: 18/09/2015. Partes 
Ass.: Rubens M. das Neves (Secretário de Saúde) e o Senhor Victor L. R. da Silva (Proprietário).

Desterro/PB, 18 de setembro de 2015.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

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 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de expedientes 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, 12 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 

00001-2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Construção de 01 (uma) Creche 
PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 1, na Rua Barão do Rio Branco, S/N, centro - Esperança/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
  TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 003/2016, Inexigibilidade nº 001/2016, para 
contratação direta: Centro de Urologia Avançada Ltda-ME CNPJ Nº 17.104.465/0001-26, com o valor 
total de R$ 30.000,00,  pelos 48 plantões. Direito a: Prestar assistência com consultas urológicas, 
de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões mensais de 12 (doze) 
horas cada, pelo Dr. Eliseu José de Melo Neto (Urologista CRM nº 4964). Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

  TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 

Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 004/2016, Inexigibilidade nº 002/2016, 
para contratação direta: Leite e Sodora Serviços Ambulatoriais-ME, CNPJ Nº 20.087.112/0001-
39, com o valor de R$ 30.000,00, pelos 48 plantões. Direito a: Prestar assistência com consultas 
ginecológicas, de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões mensais 
de 12 (doze) horas cada, pela Dra. Iak Sodara Batista Gomes Carneiro (Ginecologista CRM nº 
5961). Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016
A Prefeita De Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar o resultado 

da apuração na Inexigibilidade nº 001/2016. Objeto: Prestar assistência com consultas urológicas, 
de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões mensais de 12 (doze) 
horas cada, pelo Dr. Eliseu José de Melo Neto (Urologista CRM nº 4964). Para contratação direta: 
Centro de Urologia Avançada Ltda-ME CNPJ Nº 17.104.465/0001-26. Valor a ser pago: R$ 30.000,00, 
pelos 48 plantões. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016
A Prefeita De Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar o resultado 

da apuração na Inexigibilidade nº 002/2016. Objeto: Prestar assistência com consultas ginecológicas, 
de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões mensais de 12 (doze) horas 
cada, pela Dra. Iak Sodara Batista Gomes Carneiro (Ginecologista CRM nº 5961). Para contratação 
direta: Leite e Sodora Serviços Ambulatoriais-ME, CNPJ Nº 20.087.112/0001-39. Valor a ser pago: 
R$ 1.250,00, por cada plantão de 12 (doze) horas, perfazendo o valor total de R$ 30.000,00, pelos 
48 plantões. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 01 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2016.
Inexigibilidade nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Centro de 

Urologia Avançada Ltda-ME CNPJ Nº 17.104.465/0001-26. Objeto: Prestar assistência com consultas 
urológicas, de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões mensais de 12 
(doze) horas cada, pelo Dr. Eliseu José de Melo Neto (Urologista CRM nº 4964). Valor contratado:  
R$ 30.000,00, pelos 48 plantões. Vigência: 01 (um) ano. Recurso: Recursos próprios e ordinários 
(MAC e FUS). Forma de pag.: de acordo com os plantões. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 
08/02/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Eliseu José de Melo Neto (Pela Empresa)

              Livramento/PB, 08 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2016.
Inexigibilidade nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Leite e 

Sodora Serviços Ambulatoriais-ME, CNPJ Nº 20.087.112/0001-39. Objeto: Prestar assistência com 
consultas ginecológicas, de acordo com agendamento da Secretaria de Saúde, sendo 04 plantões 
mensais de 12 (doze) horas cada, pela Dra. Iak Sodara Batista Gomes Carneiro (Ginecologista 
CRM nº 5961). Valor contratado: R$ 30.000,00, pelos 48 plantões. Vigência: 01 (um) ano. Recurso: 
Recursos próprios e ordinários (Media e Alta complexidade (MAC) e FUS. Forma de pag.: Será 
de acordo com os plantões médicos. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 08/02/2016. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Erivaldo Leite Carneiro (Pela Empresa)

              Livramento/PB, 08 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE, 
torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ca-
zuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 16:00 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: Contratação de Empresa para Aquisição de 
Forma Parcelada de Combustíveis. 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 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.Email: licitacaosttpcg@
gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/.Campina Grande - PB, 12 de Fevereiro de 2016.Jose Afonso 
Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 26 
de Fevereiro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00006/2016, 

onde se lê: “CESTA BASICA - Composição: AÇÚCAR refinado amorfo de primeira qualidade. Ob-
tido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose míni-
mo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeti-
camente fechados contendo 1kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses 
a partir da data da entrega na unidade requisitante. Quantidade: 02 unidades; ARROZ parbolizado, 
tipo I, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15% isento de sujida-
des e materiais estranhos, embalagem de 1Kg em sacos plásticos transparentes atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi-
ficação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega 
na unidade requisitante. Quantidade: 02 unidades; BISCOITO SALGADO, tipo Cream Cracker, 
composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias 
permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedado com no 
mínimo 400g embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
seis meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Quantidade: 02 unidades; CHARQUE 
ponta de agulha, pacote com 1kg. Preparado de ca”; leia-se: “CESTA BASICA - Composição: 
AÇÚCAR refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, 
cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 
0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 1kg, acondi-
cionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Quantidade: 02 unidades; ARROZ parbolizado, tipo I, longo, constituídos de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima de 15% isento de sujidades e materiais estranhos, embala-
gem de 1Kg em sacos plásticos transparentes atóxicos, limpos não violados, resistentes que ga-
rantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Quantidade: 
02 unidades; BISCOITO SALGADO, tipo Cream Cracker, composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em paco-
tes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedado com no mínimo 400g embalados em caixa de 
papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi-
ficação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega 
na unidade requisitante. Quantidade: 02 unidades; CHARQUE ponta de agulha, pacote com 1kg. 
Preparado de carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consis-
tência firme, com cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, 
embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papel 
limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Quantidade: 01 unidade de 1kg; FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira 
qualidade, seca, fina, branca, composição nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem de 1kg, em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Quantidade: 01 unidade de 1kg; 
FEIJÃO MULATINHO novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem 
de 1Kg em sacos plásticos transparente e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam 
a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. Safra não 
superior a 2 (dois) anos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Quantidade: 02 unidades; FLOCOS DE MILHO pré-cozido, amarelo, com aspecto, cor, 
cheiro, e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, para-
sitas e larvas. Embalagem de 500g. Em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes que garantam a integração do produto até o momento do consumo acondicio-
nado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Quantidade: 04 unidades; LEITE EM PÓ INTEGRAL, contendo no mínimo 26% de 
gordura, embalado em latas de folha de flandres ou alumínio limpo, isenta de ferrugem não amas-
sadas, resistentes, ou em pacotes plásticos aluminizados, limpos, não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo o mínimo 200g. Acondi-
cionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nú-
mero do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mí-
nima de seis meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Quantidade: 01 unidade; 
MACARRÃO vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, 
admitida umidade máxima de 13%, embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e ató-
xicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. Acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantida-
de do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. Quantidade: 01 unidade; ÓLEO DE SOJA refinado. Embalado em 
latas ou garrafas plásticas limpas, isentas de ferrugem, amassaduras, sem estofamentos, resisten-
tes, que garantam a integridade de produto até o momento do consumo, contendo 500ml. A emba-
lagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de seis meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Quantidade: 01 unidade. 
Os itens que compõem a Cesta Básica deverão vir acondicionados em sacos plásticos nos quan-
titativos solicitados e entregues diretamente na sede do município.”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Es-
tradas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:10 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de Combustível 
e produtos derivados de petróleo, tipo Gasolina, Bio Diesel, Diesel BS10 e Óleo Lubrificante, des-
tinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição 
ou vinculados a atividade Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de São 
José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São 
José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:40 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
para Liberação de sinal via rádio de provedor da internet e manutenção da rede junto aos equipa-
mentos do mesmo provedor nas secretarias no município de São José do Bonfim/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 09:10 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empre-
sa para serviços de manutenção de computadores, impressoras e rede sem fio, e aquisição de 
equipamentos de informática em geral, para as diversas secretarias o município de São José do 
Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do 
Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 10:30 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
de consumo e didático para as secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 13:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de Material permanente 
e de escritório, bebedouro, fogão e liquidificador industrial para as secretarias do Município de São 
José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São 
José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 14:00 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de aparelhos 
de ar condicionados, peças e serviços de manutenção de equipamentos já existentes no município 
de São José do Bonfim-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidia-
riamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 15:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas 
municipais, creche, CRAS e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde 
do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 16:00 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento parceladamente de material de limpeza, destinados às diversas secretarias e 
Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 17:00 horas do dia 26 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de hortifruti-
granjeiros, carnes, destinados à merenda escolar e demais atividades dos programas, secretarias e 
Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 05 de fevereiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 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 de material 
médico, laboratorial e odontológico, diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 186.700,35.

Gado Bravo - PB, 16 de Fevereiro de 2016
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2015

No CONTRATO Nº 00002/2015 CPL, adjudicado no D.O.E. no dia 21 de fevereiro de 2015, 
pág. 25, homologado no dia 21 de fevereiro de 2015, pág. 25, com extrato publicado no dia 21 de 
fevereiro de 2015, pág. 26.Onde se lê: ... DAFONTE VEÍCULOS, TRATORESLTDA. - EPP, CNPJ 
nº 08.284.782/0001-40... Leia-se: ...DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA., RUA DO MUNIZ, nº 180 – SÃO JOSÉ – RECIFE – PE, CNPJ nº 02.830.307/0001-45..

Gado Bravo - PB, 16 de fevereiro de 2016.
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO

PREFEITO

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE, 
torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ca-
zuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 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: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de reforma em 1.200mts² de Placas de Sinalização de acordo com o Pedi. Recursos: pre-
vistos 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 12:00 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.

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR. 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, 15 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CNPJ:08.787.012/0001-10                                                 
Portaria Nº 172 de  15 de Fevereiro de 2016.

“CONSTITUE COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO”.
O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E :
Art. 1º - Fica constituída a comissão especial de avaliação, adiante nominada, que terá por 

finalidade avaliar o imóvel declarado de utilidade pública para fins de AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO, 
conforme descrito no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2016.

Parágrafo único: A comissão de que trata o “caput” deste artigo será composta pelos seguintes 
servidores e/ou prestadores de serviços municipais:

JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR – CPF Nº 054.331.604-16 - Presidente – En-
genheiro Civil; 

JOSÉ ROBERTO ANTERO MATIAS – CPF Nº 768.264.064-20 - Membro – Sec. de Infra-Estrutura;
ANTONIO BELARMINO PONTES – CPF Nº 815.694.677-49 - Membro – Sec. de Administração 

, a qual deverá entregar “laudo”, no prazo de cinco (05) dias.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 15 de Fevereiro de 2016.
Registre-se e Publique-se.

EDSON GOMES DE LUNA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
OBJETO: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar do 

Município de Várzea- PB.
REUNIÃO:  ás 08:00h do dia 29 de fevereiro de 2016, na sede da Prefeitura(Horário local). 

INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Limpeza, Higiene e descartáveis, destinados as 
atividades das secretarias e Programas do Município.

REUNIÃO:  ás 10:30h do dia 29 de fevereiro de 2016, na sede da Prefeitura (Horário local). 
INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis, destinados às secre-
tarias do município.

REUNIÃO:  ás 13:30h do dia 29 de fevereiro de 2016, na sede da Prefeitura (Horário local). 
INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CAPEAMENTO ASFÁLTICO em diversas Ruas desta 
cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 15 de Fevereiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO de Serviço de locação de veículos destinado as atividades do mu-
nicípio conforme termo de referencia em anexo

ABERTURA: Dia 26 de Fevereiro de 2016 as 08:30 Horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
MALTA- PB, 5 de fevereiro de 2016

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO de Serviço de Plantio de Grama, conforme Termo de Referência 

em anexo.
ABERTURA: Dia 26 de Fevereiro de 2016 as 09:30 Horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
MALTA- PB, 05 de Fevereiro de 2016

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 011/2016

O Pregoeiro torna publico para o conhecimento dos interessados que a sessão marcada para o 
dia 29 de fevereiro de 2016 as 09h00min da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal 
de Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,  tel.: (83) 98880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 15 de fevereiro de 2016.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00002/2016 com o seu objeto a Locação de softwares 
para sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade pública, sistema completo para 
controle patrimonial, sistema completo para controle de frota de veículos, para atender a Secretaria 
de Administração e Secretaria da Fazenda, conforme especificação do edital. Como licitante classi-
ficado em todas as fases deste certame: a empresa. E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67, vencedora com valor 
global de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).

Ibiara - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00003/2016 com o seu objeto a Locação de softwares 
de sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade pública, sistema completo de controle 
de farmácia, para atender o Fundo Municipal de Saúde,  conforme especificação do edital. Como 
licitante classificado em todas as fases deste certame: a empresa. E-TICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME - CNPJ: 09.196.974/0001-67, 
vencedora com valor global de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Ibiara - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 001/2016. Objeto Lote I:Aquisição de 01 (um) veículo 0-KM, tipo 
van, capacidade mínima do motor 2.3, capacidade mínima para 15 passageiros, teto baixo, ar-
-condicionado, direção hidráulica, comb. diesel, e demais itens de serie, para Secretaria de Saúde 
de Livramento.Objeto Lote II: Aquisição de 02 (duas) motocicletas 0-KM, modelo 125, capacidade 
mínima de cilindrada 124,7CC, 5 marcha a frente, com carburador, freios dianteiro e traseiro a 
tambor, 4 tempo, partida no pedal, comb. gasolina/etanol, e demais itens de serie, para Secretaria 
de Saúde de Livramento.Data: 26 de fevereiro de 2016. Horário: 10h:00mn(dez horas). Local:Sala de 
Reuniões da CPL.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar 
nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital:www.livramento.pb.gov.br.

Livramento/PB, 12 de fevereiro de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 001/2016. Objeto Lote I:Aquisição de 01 (um) veículo 0-KM, tipo 
van, capacidade mínima do motor 2.3, capacidade mínima para 15 passageiros, teto baixo, ar-
-condicionado, direção hidráulica, comb. diesel, e demais itens de serie, para Secretaria de Saúde 
de Livramento.Objeto Lote II: Aquisição de 02 (duas) motocicletas0-KM, modelo 125, capacidade 
mínima de cilindrada 124,7CC, 5 marcha a frente, com carburador, freios dianteiro e traseiro a 
tambor, 4 tempo, partida no pedal, comb. gasolina/etanol, e demais itens de serie, para Secretaria 
de Saúde de Livramento.Data: 26 de fevereiro de 2016. Horário: 10h:00mn(dez horas). Local:Sala de 
Reuniões da CPL.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar 
nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital:www.livramento.pb.gov.br.

Livramento/PB, 12 de fevereiro de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
RESULTADO JULGAMENTO DORECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIANº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público que após análi-

se do recurso interposto pela empresa: RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
12.209.627/0001-36.

DECIDE julgarpelo conhecimento e no mérito pelo PROVIMENTODO RECURSOinterposto pela 
empresa. Com isso,a empresa RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está HABILITADA para 
fase de abertura dos envelopes de proposta de preços.

CONVOCARos interessados para areunião de abertura e julgamento das propostas que 
acontecerá as 11:00hs. do dia 17/02/2016, na sala da CPL, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, 
Centro, São Jose dos Ramos

São José dos Ramos-PB, 15 de fevereirode 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL

JAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.351.715/0001-38 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2623/2015 
em João Pessoa, 19 de novembro de 2015 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de CONSTRUÇÃO 
DE UM CONDOMÍNIO VERTICAL MULTIFAMILIAR na RUA ANA VILAR Nº 472 – CRUZEIRO 
Munícipio: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2015-006335/TEC/LI 4442.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 16 de fevereiro de 2016Publicidade
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Protocolo: 2016 - 007371
Responsavel.: ISMALIA DE SOUSA LIMA MENDES
CPF/CNPJ: 732882093-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.558,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006969
Responsavel.: JAVAN FIALHO VIANA
CPF/CNPJ: 005665514-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.225,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008172
Responsavel.: JOSE ROBERTO RAMOS DIAS
CPF/CNPJ: 003362802/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$444,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007048
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007422
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007423
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$689,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007442
Responsavel.: MORISE COSTA VITORINO- ME
CPF/CNPJ: 003658463/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$370,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007430
Responsavel.: ORLANDO LOPES LACERDA
CPF/CNPJ: 727393634-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$930,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007028
Responsavel.: R M F - EVENTOS ASSESSORIA
CPF/CNPJ: 010671064/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007414
Responsavel.: RENATA MIKAELE XIMENES MARTINS
CPF/CNPJ: 021156718/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.051,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007128
Responsavel.: SUELITON SANTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 025976524-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$148,50
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008589
Responsavel.: SUPER BOX SP DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 040960585/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$179,08
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008584
Responsavel.: SAUL FRANCISCO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 011721358/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$776,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007446
Responsavel.: SONIA MARIA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 510987256-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$147,98
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008578
Responsavel.: SUELITON SANTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 025976524-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$143,03
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008585
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 023305146/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.758,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007405

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/02/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDRE NASCIMENTO FERREIRA
CPF/CNPJ: 109569164-30
Titulo: CHEQUER$1.005,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
 Protocolo: 2016 - 006898
Responsavel.: ANDRE NASCIMENTO FERREIRA
CPF/CNPJ: 109569164-30
Titulo: CHEQUER$280,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo: 2016 - 006899
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ: 047266694-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007434
Responsavel.: BH CONSTRUTORA LTDA.
CPF/CNPJ: 016924618/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.975,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006830
Responsavel.: CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CPF/CNPJ: 013493236/0001-59
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$2.300,00
Apresentante: YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo: 2016 - 006417
Responsavel.: CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CPF/CNPJ: 013493236/0001-59
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$560,00
Apresentante: YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo: 2016 - 006416
Responsavel.: CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 035589027/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$547,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007438
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ: 013285102/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.399,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007452
Responsavel.: CARLOS ANTONIO CANDIDO CHAVES
CPF/CNPJ: 719188094-53
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Apresentante: GRAN SECURITIZADORA DE RE-
CEBIVEIS
Protocolo: 2016 - 007388
Responsavel.: DURATEX S/A
CPF/CNPJ: 097837181/0039-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.295,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006626
Responsavel.: EBENEZER DO NASCIMENTO PONTES
CPF/CNPJ: 981014204-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.237,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008056
Responsavel.: EDMILSON FELIX JUNIOR
CPF/CNPJ: 009145461/0001-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.818,36
Apresentante: IBAMA-03.659.166.0001.02
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008555
Responsavel.: FE PERFEITA
CPF/CNPJ: 008291119/0001-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$5.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007268
Responsavel.: FRANCISCO FLAVIO MIRANDA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 548591234-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.589,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008321
Responsavel.: FELIPE SOSTHENES FERREIRA DE A
CPF/CNPJ: 017250901/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$525,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007469
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 044433404-16
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006673
Responsavel.: ILDETE FELIX DE NORONHA
CPF/CNPJ: 083767554-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 43,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO – SINDMAR 
- Av. João Ferreira dos Santos, s/n - Centro – Marcação/PB - CNPJ nº 10.859.689/0001-68 - CO-
MISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Comissão Eleitoral 
constituída para gerir o processo eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 
Marcação - SINDMAR, conforme documentos registrados em cartório competente da Comarca de 
Rio Tinto-PB, atendendo o que preceitua o Estatuto Social da entidade, para o pleito referente ao 
mandato da Diretoria para o quadriênio 2016 / 2020, vem convocar todos os servidores públicos 
municipais da base territorial de Marcação-PB, associados ao SINDMAR e aptos para votarem e 
serem votados, de acordo com o documento supra citado, que se encontra à disposição de todos 
na sede do sindicato, para participarem das ELEIÇÕES que irão definir, democraticamente e sem 
gerência de nenhum poder local e sim pela vontade da maioria de seus filiados, os destinos de sua 
entidade representativa, para tanto fazendo saber: 1. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal; 2. Data: 16 de março de 2016; 3. Local: Sede do SINDMAR, à Av. João Ferreira dos Santos, 
s/n – Centro – Marcação/PB; 4. Horário: das 08h00min às 16h00min; 5. Prazo para Registro de 
chapas: 15 (quinze) dias corridos após publicação deste edital; 6. Documentação necessária: Ficha 
de qualificação devidamente assinada pelo candidato; Xerox autenticada da carteira de identidade 
e contracheque comprovando o desconto da contribuição sindical, na forma do prazo do artigo 
24 do Estatuto da entidade. 7. Publicação e divulgação das chapas concorrentes, prazo para im-
pugnação, notificação de impugnação, defesa, etc., observar o que preceitua o Estatuto Social da 
entidade; 8. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia, em 
última convocação, ser realizada 2 (duas) horas após a primeira convocação, desde que do edital 
respectivo conste essa advertência, e a mesma será considerada eleita com, no mínimo, 1/3 dos 
sufrágios dos associados presentes; 9. Havendo mais de 02 (duas) chapas concorrentes, e havendo 
empate entre as 02 (duas) mais votadas, haverá um novo pleito em 30 (trinta) dias, entre essas 
chapas que empataram; 10. Data de posse da Diretoria eleita para o quadriênio 2016/2020: 16 de 
março de 2016, logo depois de declarada eleita a chapa vencedora, ou, caso haja uma nova votação 
por conta de empate entre chapas mais votadas, a posse será logo depois de declarada eleita a 
chapa vencedora nesse novo pleito. Marcação-PB, 12 de fevereiro de 2016. A Comissão Eleitoral.

EDITAL DE CHAMAMENTO n.08
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Marcos da Nóbrega Leite Cavalcante, matrícula n. 64.159-6, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0035981-8/2015.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 15 de Fevereiro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Licitantes: ANA LÚCIA MONTEIRO DE FREITAS – ME com o valor 

de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais); CÍCERO AMARO DA SILVA com o valor de 
R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais); MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA com o valor 
de: R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais); MARIA SALETE FERREIRA com o valor 
de R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais);ROMULO ALBUQUERQUE PINHEIRO 
ME com o valor de R$ 234.720,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Vinte Reais),pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 002/2016, Processo nº 2016.01.003, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para os Licitantes: ANA LÚCIA MONTEIRO DE FREITAS – ME com o 
valor de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais); CÍCERO AMARO DA SILVA com o valor 
de R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais); MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA com o 
valor de: R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais); MARIA SALETE FERREIRA com o 
valor de R$ 40.320,00 (Quarenta Mil Trezentos e Vinte Reais);ROMULO ALBUQUERQUE PINHEI-
RO ME com o valor de R$ 234.720,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Vinte Reais).

Mamanguape - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO RECISÃO AMIGÁVEL CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE N° 00010/2015: OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO NO 

0049/2015 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS CNPJ Nº 35.576.651/0001-09 E DO OUTRO LADO HELDER FARIAS DINIZ, CPF 
Nº 072.622.664-54. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTIGOS 79, INCISO II DA LEI 8.666/93, 
ALTERADA. A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

CAMPINA GRANDE, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2016. 
FELIX ARAUJO NETO
SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au-
tomotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de 
despesas 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00053/2016 - 05.02.16 - JOSÉ CARLOS ADELINO 
DOS SANTOS - R$ 105.064,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de 
mão de obra; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS 
ADELINO DOS SANTOS - R$ 105.064,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au-
tomotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de des-
pesas 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00054/2016 – 05.02.16 
- MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA - R$ 263.120,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de 
mão de obra; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MULT DIESEL 
AUTO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA - R$ 263.120,00. Fica o licitante convocado para assinatura do 
contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza diversos para melhor atendimento e 
funcionamento da Admin. Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00058/2016 - 15.02.16 - MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 413.791,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Limpeza diversos para melhor atendimento e funcionamento da Admin. Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DA 
LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 413.791,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços de Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim de atender 
as necessidades de todos os setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00059/2016 - 15.02.16 - INFORTEL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 40.230,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Prestação de Serviços de 
Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim de atender as necessidades de todos os setores; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORTEL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 40.230,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de caminhões tipo basculantes para melhor atendimento das atividades a 
serem realizadas pela Adm. Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00060/2016 - 15.02.16 - ADRIANO CÍCERO DOS 
SANTOS - R$ 72.210,00. CT Nº 00061/2016 - 15.02.16 - JOÃO MACENA - R$ 38.500,00. CT 
Nº 00062/2016 - 15.02.16 - JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - R$ 39.050,00. CT Nº 00063/2016 
- 15.02.16 - JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO - R$ 58.000,00. CT Nº 00064/2016 - 15.02.16 - 
LUIZ MONTEIRO DA SILVA - R$ 72.500,00. CT Nº 00065/2016 - 15.02.16 - OLIVALDO MARTINS 
DE LIMA - R$ 72.210,00. CT Nº 00066/2016 - 15.02.16 - VENILSON DA SILVA - R$ 72.790,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Locações de caminhões 
tipo basculantes para melhor atendimento das atividades a serem realizadas pela Adm. Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO CÍCERO DOS 
SANTOS - R$ 72.210,00; JOÃO MACENA - R$ 38.500,00; JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - R$ 
39.050,00; JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO - R$ 58.000,00; LUIZ MONTEIRO DA SILVA - R$ 
72.500,00; OLIVALDO MARTINS DE LIMA - R$ 72.210,00; VENILSON DA SILVA - R$ 72.790,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01.2016

OBJETO: Contratação de empresa pra prestação de serviços de mão de obra para pavimentação 
em Paralelepípedos de diversas Ruas do Município nas zonas rural e urbana, Regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global.

EMPRESAS HABILITADAS:
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA e CONSTRUTORA E SERVIÇOS 

EXCLUSIVA LTDA, por atenderem a todos os requisitos de habilitação.
EMPRESAS INABILITADAS:
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, 

subitem 8.2.6.4 do edital; CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou as exigências 
do subitem 8.2.5.8 sem firma reconhecida, não apresentou os subitens 6.7, 8.2.4.1 e 8.2.6.4 
do edital, ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI, não apresentou o 
CREA – Pessoa Física, conforme o subitem 8.2.5.1, não apresentou a certidão de infrações tra-
balhistas, subitem 8.2.6.4, não atendimento ao subitem 8.2.5.6 e não apresentou os subitens 6.7 
e 8.2.4.1 do edital, ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não apresentou a certidão 
de infrações trabalhistas, subitem 8.2.6.4 e não apresentou as exigências do subitem 8.2.4.1 do 
edital, CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, não apresentou o CREA – Pessoa Física, conforme o 
subitem 8.2.5.1, não apresentou os subitens 6.7, 8.2.4.1, 8.2.5.4, 8.2.5.7, 8.2.6.2, 8.2.6.3 e 8.2.3.2, 
não atendimento ao subitem 8.2.5.6, e apresentou todas as declarações sem o reconhecimento de 
firma, LY CONSTRUÇÕES E SERVIOS EIRELI, não apresentando atestado de capacidade técnica 
compatível com objeto, conforme subitem 8.2.5.3 do edital, POLIGONAL PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, conforme o subitem 8.2.6.4 
do edital, CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA, não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, 
conforme o subitem 8.2.6.4 do edital e apresentou a declaração do subitem 8.2.5.8 do edital sem 
firma reconhecida, CAV CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou a certidão municipal vencida, subitem 
8.2.4.3, a certidão de falência/concordata em prazo diferente do edital, subitem 8.2.6.2, a certidão 
do CREA – Pessoa Jurídica vencida, subitem 8.2.5.1, a declaração do subitem 8.2.5.4 sem firma 
reconhecida, não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, conforme o subitem 8.2.6.4 
do edital e não apresentou os subitens 6.7, 8.2.4.1, 8.2.5.5, 8.2.5.6, 8.2.5.8 e 8.2.6.3 do edital, 
ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, apresentou a certidão municipal 
vencida, subitem 8.2.4.3, não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, conforme o subitem 
8.2.6.4 do edital, apresentou a declaração sob item 8.2.5.8 do edital sem firma reconhecida, SERRA 
CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou todas as declarações sem firma reconhecida, não apresentou 
a consolidação do contrato social, subitem 8.2.3.3, não apresentou os subitens 8.2.4.1 e 8.2.5.7, 
apresentou a certidão de falência/concordata fora do prazo do edital, subitem 8.2.6.2, apresentou a 
relação de contratos sem firma reconhecida, subitem 8.2.6.3, não apresentou a certidão de infrações 
trabalhistas, conforme o subitem 8.2.6.4 do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24.02.2016, às 17h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

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

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 407/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 29/02/2016, às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Aquisição de Material Descartável, destinado a HOSPITAL REGIONAL 
DEPUTADO JANDUY CARNEIRO - HRDJC PATOS PB, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-01787-2
João Pessoa, 15 de fevereiro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 

CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 24 de fevereiro de 2016, às 
10H00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos 
proveniente do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

João Pessoa, 15 de março de 2016.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/15

Registro CGE Nº. 15-01143-9
Objeto: Contratação de empresa especializada na gestão integrada de requisitos legais para 

execução dos serviços de identificação, acesso, análise, avaliação, controle da conformidade legal 
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no trabalho originário da esfera federal, estadual (Paraíba) e 
dos municípios paraibanos, bem como de outros requisitos legais aplicáveis às atividades, produtos 
e serviços da PBGÁS, incluindo treinamento e a associação dos aspectos/impactos/riscos de SMS 
com a legislação, em atendimento as normas ISO 14001 (item 4.3.2), OHSAS 18001 (item 4.3.2) 
e a Diretriz 2 “conformidade legal” da PBGÁS, em conformidade com o ANEXO 2 – TERMO DE 
REFERENCIA e demais anexos.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação e parecer favorável da Gerência 
Jurídica, HOMOLOGO o processo licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa IUS NATURA 
LTDA – EPP, com proposta de preços no valor global de R$ 33.342,28 (trinta e três mil trezentos 
e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), vencedora do certame licitatório em epígrafe, com 
base no inciso VI do Art. 43 da Lei nº. 8.666/93. João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2015
Registro CGE Nº. 15-01527-3

Objeto: Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem e demais servi-
ços necessários para a execução de ramais de distribuição de Gás Natural canalizado da PBGÁS 
para o segmento Residencial e Comercial na região Metropolitana de Campina Grande/PB, em 
conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação e parecer favorável da Gerência 
Jurídica, HOMOLOGO o processo licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa ENGEAR 
ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, com proposta de preços no valor 
global de R$ 885.631,54 (oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta 
e quatro centavos), vencedora do certame licitatório em epígrafe, com base no inciso VI do Art. 43 
da Lei nº. 8.666/93. João Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 21/2015

REGISTRO Nº 16-00066-4
OBJETO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E VESTIÁRIO DA ESCOLA E.E.F.M. MON-

SENHOR JOSÉ COUTINHO EM ESPERANÇA/PB ( LOTE I – PROC Nº 2540/2015) E REFORMA 
E MANUTENÇÃO DA ESCOLA  E.E.F.M. ASSIS CHATEAUBRIAND EM CAMPINA GRANDE/PB ( 
LOTE II – PROC Nº 2698/2015). Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
21 de março de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 15 de fevereiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n°257/2016 em João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de 
Abastecimento de Água – SAA da cidade de Solânea.  Na(o) - Município: SOLÂNEA - UF: PB: Processo: 
2015-005954/TEC/LO-0641.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°255/2016 
em João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água das cidades Aroeiras, Gado Bravo e Pedro Velho.  Na(o) - Município: 
AROEIRAS, GADO BRAVO E PEDRO VELHO - UF: PB: Processo: 2015-005517/TEC/LI-4333.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°254/2016 
em João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Sistema de 
Abastecimento de Água na cidade de Aguiar.  Na(o) EM TODA CIDADE - Município: AGUIAR- UF: PB: 
Processo: 2015-005516/TEC/LI-4332.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°258/2016 
em João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Sistema 
de Abastecimento de Água da cidade de Picuí.  Na(o) EM TODA CIDADE - Município: PICUÍ- UF: PB: 
Processo: 2015-005955/TEC/LI-4390.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°268/2016 
em João Pessoa, 5 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água das cidades de Cuité e Nova Floresta.  Na(o) - Município: CUITÉ E 
NOVA FLORESTA - UF: PB: Processo: 2015-005970/TEC/LI-4396.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°250/2016 
em João Pessoa, 3 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Sistema 
Abastecimento de Água da cidade de Ibiara.  Na(o) EM TODA CIDADE - Município: IBIARA - UF: PB: 
Processo: 2015-005515/TEC/LI-4331.
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SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2690/2015 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DO CANAL DE IRRIGAÇÃO VÁRZEAS DE SOUSA. Na(o) – MUNICÍPIO DE SOUSA E APARECIDA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-006573/TEC/AA-3593.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2444/2015 
em João Pessoa, 04 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM CURIMATÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – MUNICÍPIO 
Município:CARAUBAS - UF: PB. Processo: 2015-006568/TEC/AA-3590.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2445/2015 em João Pessoa, 04 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE 
OUTROS SERVIÇOS Na(o) – AÇUDE POCINHOS Município: MONTEIRO- UF: PB. Processo: 
2015-006570/TEC/AA-3591.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
2641/2015 em João Pessoa, 24 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DA BARRAGEM DE QUEIMADAS. Na(o) – SÍTIO QUEIMADAS Município: SANTANA 
DOS GARROTES - UF: PB. Processo: 2015-006571/TEC/AA-3592.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2693/2015 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DO CANAL LAGOA DO ARROZ. Na(o) – MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, SNT HELENA E SÃO J. 
DO RIO DO PEIXE Município: - UF: PB. Processo: 2015-006575/TEC/AA-3594.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2446/2015 em João Pessoa, 04 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE 
OUTROS SERVIÇOS Na(o) – SÍTIO TAPUIO Município: SÃO VICENTE DO SERIDÓ- UF: PB. 
Processo: 2015-006576/TEC/AA-3595.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2447/2015 
em João Pessoa, 04 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM INCLUINDO CORTE E DESTOCA DA VEGETAÇÃO NO BARRAMENTO DO 
AÇUDE CARNEIRO Na(o) –Município: JERICÓ - UF: PB. Processo: 2015-006578/TEC/AA-3596.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2448/2015 
em João Pessoa, 04 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO E 
LIMPEZA DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS 
Na(o) – SÍTIO MUCUTU Município: JUAZEIRINHO- UF: PB. Processo: 2015-006579/TEC/AA-3597.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2999/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM FARINHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – 
SÍTIO FARINHA, ZONA RURAL, PATOS Município: - UF: PB. Processo: 2015-007259/TEC/AA-3615.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 2861/2015 
em João Pessoa, 14 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM JANGADA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – SÍTIO JANGA-
DA, ZONA RURAL, MAMANGUAPE Município: - UF: PB. Processo: 2015-007260/TEC/AA-3616.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 3000/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM GEREMIAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – SÍTIO GERE-
MIAS, ZONA RURAL, DESTERRO Município: - UF: PB. Processo: 2015-007261/TEC/AA-3617.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 3001/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM RIACHO DOS CAVALOS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – 
SÍTIO RIACHO DOS CAVALOS, ZONA RURAL, RIACHO DOS CAVALOS Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-007263/TEC/AA-3618.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 3002/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DA BARRAGEM TAPERA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ Município: - UF: PB. Processo: 2015-007266/TEC/AA-3619.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3003/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM EMAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) – 
MUNICÍPIO DE EMAS Município: - UF: PB. Processo: 2015-007269/TEC/AA-3620.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3004/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM BRUSCAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS Na(o) 
– MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO Município: - UF: PB. Processo: 2015-007279/TEC/AA-3623.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 

Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Kits de enxoval para recém 
nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. 
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com Itapororoca - PB, 15 de Fevereiro de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de Com-
bustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREIA LIRA DE 
LACERDA SOARES-ME - R$ 632.456,30.

Serraria - PB, 01 de Fevereiro de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para atender a frota 

de veículos pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, MDE, FUNDEB, PAB FIXO, FUS, SAMU e OUTROS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00001/2016 - 01.02.16 - ANDREIA LIRA 
DE LACERDA SOARES-ME - R$ 632.456,30.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios 
destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Programas Federais e demais setores da Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 13:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Material de Limpeza 
e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município e aos Programas Fede-
rais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Ex-
pedientes e Didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município e aos Programas 
Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio 

Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Pneus, para atender a frota 
de veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 11 de Fevereiro de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Contratação de POSTO de Com-
bustível na cidade de Campina Grande/PB, para abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras e das diversas Secretarias do município, próprios e locados com gasolina comum, Etanol e 
óleo diesel; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE, 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 26 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 prestação de serviços de reforma em 1.200mts² 
de Placas de Sinalização de acordo com o Pedi. 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 12:00 
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.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE, 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 16:00 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: Contratação de Empresa para Aquisição de Forma Parcelada de Combustíveis. 
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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 33411278.Email: licitacaosttpcg@gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/.Campina Grande 
- PB, 12 de Fevereiro de 2016.Jose Afonso Pereira da Silva - Pregoeiro Oficial.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 29 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 lubrificantes e filtros. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 15 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 04 de março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA 
UBS DO SÍTIO QUIXABA NO MUNICÍPIO - RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: 
licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 15 de Fevereiro de 2016.
KALINE SILVA SANTOS 
Presidenta da Comissão

RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - CNPJ/CPF Nº 726.861.384-91 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1571/2015 em 
João Pessoa, 11 de agosto de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE VOLANTE - 
VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA KIN-6569 Na(o) - EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Municipio  - UF: 
PB. Processo: 2014-008152/TEC/LO-8919

RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - CNPJ/CPF Nº 726.861.384-91 Torna público que a SUDEMA 
- superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3054/2015 em 
João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE VOLANTE 
- VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA CNP-2641 Na(o) - EM TODO ESTADO DA PARAIBA Município - UF: 
PB. Processo: 2014-008409/TEC/LO-8975

Construtora mercantil LTDA, CNPJ 21.677.685/0001-85, localizada na rua: Pastor Josebias Fialho Ma-
rinho, n°40, cx 168, bairro: Aeroclube, João Pessoa-PB, CEP 58.036-570, torna público que requereu 
da SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença de Operação (LO) - , para habitação multifamiliar 
situada na rua Carmelita Pereira de Almeida, setor 38/quadra 05/lote310, loteamento Joâo Paulo II, 
Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

FRANCISCO BEZERRA FILHO – MADEREIRA BEZERRA = CNPJ/CPF Nº 12.679.890/0001-99, Torna 
público que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA E 
OPERAÇÃO Nº 117/2016   em João Pessoa, 18 de Janeiro de 2016  -- Prazo: 730 dias. Para atividades: 
Comércio varejista de materiais de construção em geral, incluindo madeira e seus artefatos.. Na (o) Rua 
ODILON LOPES – CENTRO  Nº 250 -   Município: POMBAL -UF/PB - Ref. ao Processo: 2015-004954/
TEC/LO=0416

MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA = CNPJ/CPF Nº 05.049.080/0001-93, Torna público que  a  
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA E OPERAÇÃO Nº 
1917/2014   em João Pessoa, 01 de JULHO de 2014  -- Prazo: 730 dias. Para atividades: Trata-se de com 
comércio varejista de materiais de construção e madeiras e seus artefatos Na (o) Av. NELSON MEIRA – Nº 
400 QD 12, LOTE 01 E 02, Município: SOUSA -UF/PB - Ref. ao Processo: 2014-002779/TEC/LO=7564

JOSÉ DE ARIMATEIA DESTERRO MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 441.710.214-72 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
200/2016 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 06 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) – RUA CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA, S/N, QD-04, LT-0155, 
JOÃO PAULO II Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-006944/TEC/LO-0979.

DURATEX S.A – CNPJ/CPF Nº 97.837.181/0039-10, torna publico que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 957/2015 em João Pessoa, 29 de 
maio de 2015 – Prazo: 504 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS – OB-
SERVAÇÃO: Solicitar a Renovação da Licença 120 – cento e vinte dias antes do vencimento da mesma. 
Na(o) -  RUA JOSE ANTONIO FERREIRA DE MIRANDA, Nº 1457 – DISTRITO INDUSTRIAL Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-002698/TEC/9824.

MORADA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.955.787/0001-70, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 274/2016 
em João Pessoa, 5 de fevereiro e 2016 – Prazo: 750 dias. Para a atividade de: Condomínio Horizontal 
Beach Plaza e Resort com área total de 43,89ha. Na(o) -  RUA PROJETADA – GAMELEIRA  Município:  
LUCENA – UF: PB. Processo: 2015-007111/TEC/LI-4497.

MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO – CPF Nº 953.320.064-20, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para Construção Re-
sidencial Multifamiliar, situado na Rua João Jorge de Lima, esquina com Lúcia Novais, Lote 203, Quara 
247 - Gramame – João Pessoa – PB.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 09.090.259/0001-45. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração n° 
299/2016 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: AMPLIA-
ÇÃO DE POSTO DE AUTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS – INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) 
TANQUES AÉREOS DE ÓLEO DIESEL S-10 NA EMPRESA MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A, 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB Na(o) FAZENDA MIRIRI Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-004809/TEC/LA-0559

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 09.090.259/0001-45. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
300/2016 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: POSTO DE 
AUTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA EMPRESA MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A, 
MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB Na(o) FAZENDA MIRIRI Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-004805/TEC/LO-0365 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.005/2015
PROCESSO Nº. 08.112/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 10.006/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 

FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS PACTUADOS.  

 DATA DA 1ª SESSÃO: 09/03/2016, ÀS 09:30hs.
 DATA DA 2ª SESSÃO: 28/03/2016, ÀS 09:30hs 
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial de 

Licitação, Srº. Chrystiano Madruga Navarra, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito de 
credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão apresentar toda a 
documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados, no Auditório da SMS, localizado na 
Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2016: TABELA 
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na sala 
da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00hs às 14:00hs., no Fone: (83) 3214-
7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 15 de Fevereiro de 2016.
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da CSL/SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nascimento 

e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição 
de material de limpeza de higiene doméstico e pessoal, cuja abertura será no dia 29.02.2016, às 09:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 15 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nascimento 

e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição 
de material de expediente e escolar, cuja abertura será no dia 29.02.2016, às 11:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 15 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 032/2015

LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 018/2015
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
PESSOA JURÍDICA: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP
CNPJ: 05.935.592/0001-57
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para execução de serviços para captação, ar-

mazenamento e distribuição de água para consumo humano, Programa Nacional de Universalização do 
Aceso e Uso da Água - Água para Todos - Convênio SIAFI: 677756; para o município de Curral Velho – PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo para mais 03 (Três) meses, contados a partir de 
17/02/2016 até 17/05/2016.

VALOR GLOBAL: R$340.605,56 (Trezentos quarenta mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos).

RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo 
presente Termo Aditivo, ratificadas, sem reajuste de valor.

FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal na Cláusula Quinta do referido 
Contrato, bem como no Artigo 57, Parágrafo 1º, inciso II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Curral Velho (PB), 15 de fevereiro de 2016.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 023/2015
LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 014/2015
SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
PESSOA JURÍDICA: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP
CNPJ: 05.935.592/0001-57
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Mista de 

saúde do município de Curral Velho - PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo para mais 03 (Três) meses, contados a partir de 

17/02/2016 até 17/05/2016.
VALOR GLOBAL: R$184.743,07 (Trezentos quarenta mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e 

seis centavos).
RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo 

presente Termo Aditivo, ratificadas, sem reajuste de valor.
FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal na Cláusula Quinta do referido 

Contrato, bem como no Artigo 57, Parágrafo 1º, inciso II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Curral Velho (PB), 15 de fevereiro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

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

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte escolar diversos, 
destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 15 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto 

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte escolar diversos, 
destinado a rede de ensino estadual deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 15 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 kg (só conteúdo).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / 

PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete 
do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec 
Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, 
Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal de 
Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou 
Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00061/2016 - 05.02.16 - JACIEL FERNANDES DA SILVA 
- ME - R$ 33.000,00 Itapororoca - PB, 05 de Fevereiro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - LEILÃO Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Leiloeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Leilão nº 00001/2016, que objetiva: A VENDA DE 06 ( SEIS ) VEÍCULOS PERTEN-
CENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PLANILHA DISCRIMINADA 
NO PROCESSO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VERONALDO 
DE ARAÚJO SIMÕES - R$ 10.300,00. Itapororoca - PB, 12 de Fevereiro de 2016 CELSO DE MORAIS 
ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS 
DE MÓVEIS E ELETROS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO 
DE CARVALHO - ME - R$ 683.650,00; NOVA CONQUISTA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA ME - R$ 
647.325,00. Itapororoca - PB, 15 de Fevereiro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição Parcelada de Refeições Prontas (Ex; Quentinhas, Salga-
dos, Bolos etc), Água Mineral e outros para atender as necessidades de todos os órgãos da Prefeitura 
municipal de Quixaba-PB.

ABERTURA: 29/fevereiro/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no horário 
de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 15 de fevereiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
OBJETIVO: Contratação visando prestação de serviço de saúde, na especialidade de realização 

continuo de exames laboratoriais e de imagem (raio x e ultrassonografia), para atender as necessidades 
da secretaria de saúde do município de Quixaba – PB.

ABERTURA: 29/fevereiro/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no horário 
de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 15 de fevereiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETIVO: Contratação visando aquisição de material para expediente, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 29/fevereiro/2016 às 14:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no horário 
de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO  - SEGUNDA REUNIÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
OBJETIVO: Contratação visando aquisição de um veículo, para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 29/fevereiro/2016 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no horário 
de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 08 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

Proc. Administrativo nº 085/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 

horas do dia 29 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 012/2016, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos para a farmácia básica 
do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João 
Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 15 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Proc. Administrativo nº 086/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 

horas do dia 29 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 013/2016, cujo objeto 
é Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material médico-hospitalar para a farmácia 
básica do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO 
DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João 
Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

Emas, 15 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Proc. Administrativo nº 087/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 13:00 

horas do dia 29 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 014/2016, cujo objeto 
é Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material odontológico para a Secretaria de 
Saúde do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO 
DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João 
Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 15 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Proc. Administrativo nº 088/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 09:30 

horas do dia 03 de março de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 015/2016, cujo objeto 
é Contratação de empresa para aquisição de peças, serviços e manutenção de veículos, conforme 
Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, 
na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 15 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Proc. Administrativo nº 090/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 11:00 

horas do dia 03 de março de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 016/2016, cujo objeto 
é Contratação de empresa para aquisição de pneus para veículos próprios, locados e a disposição 
da Prefeitura, conforme Termo de Referência do Edital, conforme Termo de Referência do Edital. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 15 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Proc. Administrativo nº 091/2015
Objeto: Contratação de uma Empresa Especializada na prestação de serviços de assessoria técnica 

e pedagógica mensal junto a Secretaria de Educação e Cultura, e informatização dos processos peda-
gógicos e administrativos das escolas e Secretaria Municipal de Ensino. ABERTURA: 03/03/2016, às 
13:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: Lei Federal nº8.666/93. RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS 
PRÓPRIOS  e GOVERNO FEDERAL / CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015. LEITURA 
OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na 
Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. 

Emas, 15 de fevereiro de 2016.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00007/2016.
OBJETO: Contratação de POSTO de Combustível na cidade de Campina Grande/PB, para abas-

tecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e das diversas Secretarias do município, 
próprios e locados com gasolina comum, Etanol e óleo diesel.

ABERTURA: 27/01/2016 as 13:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 15/02/2016.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.841.691/0001-
56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação, para a atividade de extração/lavra de granito ornamental (rocha ornamental), 
para uso revestimento. No Sítio Malhada da Maniçoba, sn, zona rural, município de Picuí / PB.
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