
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

122 anos - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

Ano CXX1I
Número 295

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

l VI Congresso Espírita reúne mais de 3 mil pessoas na capital. Página 9

l No verão, cuidados com candidíase devem ser maiores. Página 14

l Procon autua empresas por cobrança diferenciada no cartão. Página 15

l Papa pede à Europa que se mantenha aberta a migrantes. Página 20
32o Máx.
25o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 4,048  (compra) R$ 4,051  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,030  (compra) R$ 4,270  (venda)
EURO   R$ 4,399  (compra) R$ 4,403  (venda)
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baixa
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2.4m
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Exposição em
Picuí resgata
presença da PB
na II Guerra

 

Esportes História

Fotos reconsti-
tuem a trajetória do 
soldado paraibano 
Fausto Germano du-
rante a campanha 
da FEB na Itália na II 
Guerra.  PÁGINA 4A seleção da Rússia de nado sincronizado fará 

treinamento na Vila Olímpica Parahyba.  PÁGINA 21
Artista morreu aos 69 anos. Leia mais na co-

luna Essas Coisas, na página 3, e nas páginas 5 e 7.

Nadadoras da Rússia chegam amanhã Morre o multiartista David Bowie 
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Diversidade

ôNIBus

VAGAs NO sIsu

Políticas

 PÁGINA 11

 PÁGINA 18

FOTO: Ricardo Puppe

PB recebe amanhã
mais 18 mil toneladas

ABAsTECIMENTO DE COMBusTíVEIs

A direção do Porto de Cabedelo espera a chegada amanhã de um navio trazendo mais 18 mil toneladas de com-
bustível para abastecer o Estado. Até o final do mês, informa Gilmara Temóteo, 58 mil toneladas chegarão.  PÁGINA 4

FOTO: Edson Matos

Aposentadoria acima do
mínimo: aumento de 11%

Cerveró cita propina 
durante governo FHC

Aumento deverá 
sair em fevereiro

uFPB oferece a
maior quantidade

Semob recebeu ontem 
pedido de reavaliação das 
tarifas de ônibus protoco-
lado na 6a feira.  PÁGINA 13

Inscrições para primeira 
edição de 2016 do Sisu co-
meçaram ontem e UFPB é a 
líder em vagas.  PÁGINA 10

DIREÇãO PERIGOSA Mais de 8,1 mil motoristas foram flagrados no ano passado, em João Pessoa, ultrapas-
sando o sinal vermelho,  infração considerada gravíssima que pode gerar multa de R$ 192,34.  PÁGINA 15

Trânsito

Ação integrada
marca a segunda
semana contra
o Aedes aegypti

O trabalho é rea-
lizado na Região Me-
tropolitana da ca-
pital por Exército e 
Governo.  PÁGINA 14



A decisão adotada em setembro do 
ano passado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, acabando de vez com as doações 
eleitorais de pessoas jurídicas para as 
campanhas, vai obrigar a que os even-
tuais candidatos a prefeito em todo o 
país coloquem os pés no chão e se con-
tentem com gastos bem mais modestos, 
se comparados com aqueles que até en-
tão vinham sendo praticados nas dis-
putas eleitorais. Quem fez este alerta 
no último final de semana foi o próprio 
presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral, ministro Dias Toffoli, lembrando na 
entrevista concedida à revista Veja que 
neste ano de 2016 a fiscalização da Jus-
tiça Eleitoral será rigorosa e ainda mais 
intensificada.

É, de fato, um importante aviso aos 
navegantes. Pela primeira vez no Brasil 
as eleições municipais não poderão se-
quer ver a cor do dinheiro de empreitei-
ras, bancos e quaisquer outros grandes 
grupos empresariais, tradicionalmente 
identificados como os maiores doadores 
das campanhas políticas. Na expectati-
va do ministro Toffoli, a redução desses 
gastos poderá contribuir para a reno-
vação dos quadros políticos, atraindo 
pessoas mais bem intencionadas para 
as disputas – o que, em tese, reduziria 
a ação dos velhos caciques oligárquicos. 

Com as novas regras estabelecidas 
para as eleições deste ano, a boa notícia 
para os candidatos é que, se de um lado 
vão dispor de menos recursos, de outro 
se beneficiarão com a redução do cha-
mado período eleitoral, que será de ape-
nas 45 dias. Aliás, vale ressaltar que as 
campanhas políticas no Brasil vinham 
se dando em tempo muito superior ao 
que é praticado em muitos outros paí-
ses, inclusive entre os nossos vizinhos 

sul-americanos. Dispondo de meios ele-
trônicos de comunicação tão acessíveis 
ao eleitorado, os futuros candidatos não 
deverão encontrar maiores dificuldades 
para divulgar suas propostas e expor 
seus pontos de vista. 

É impossível dissociar as mudanças 
na legislação eleitoral da necessidade 
que o país tem de estancar a série his-
tórica de escândalos relacionados com o 
financiamento privado das campanhas 
políticas. Isto não quer dizer que, como 
lembra o presidente do TSE, as preocu-
pações com gastos de caixa dois deixem 
de existir. Ao contrário, devem aumen-
tar. “O que se pressupõe é que aquele 
que está no ilícito vai querer fazer uso 
desse tipo de artifício”, raciocina o mi-
nistro Toffoli, enfatizando que o foco 
dessas mudanças é justamente comba-
ter o abuso econômico – e isto será feito 
com redobrado rigor.

Os partidos serão obrigados a en-
tregar à Justiça os dados relativos aos 
recursos recebidos em dinheiro para 
financiamento da campanha e também 
um relatório discriminado das trans-
ferências do fundo partidário e dos 
gastos realizados. Para concluir, dê-se 
a palavra, mais uma vez, ao presiden-
te do TSE: “O que os dados das eleições 
passadas mostram é que o fundo par-
tidário não era direcionado para as 
eleições. Na campanha de 2014, só 3% 
do financiamento veio dele. Agora, os 
partidos que têm direções oligárquicas 
vão ser mais cobrados pelas bases. Po-
demos ter uma democratização interna 
em busca desses recursos. Hoje temos 
partidos em que os dirigentes domi-
nam e as bases ficam a ver navios. No 
médio prazo, os oligarcas dos partidos 
devem perder força”.

Editorial

Realismo eleitoral
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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“Hoje funciona um ‘inferninho’”. Do 
ex-prefeito do Conde, Aluísio Regis 
(PMDB), denunciando nas redes so-
ciais que a prefeita Tatiana Correia 
(PTdoB), sua ex-esposa, doou um 
prédio público, onde funcionava a 
Guarda Municipal, para que fosse 
instalado um bar. Ele é pré-candi-
dato do PMDB a prefeito da cidade.

UNInforme

DéfIcIt Em SIlêncIO

cRISE: pREfEItOS DESIStEm DA REElEIÇÃO

O vereador João Dantas (PSD) 
informa à coluna que convocou 
audiência extraordinária da CPI 
do Tesoureiro para amanhã. Na 
pauta, a deliberação da data 
para convocação da sessão 
extraordinária que votará o re-
latório final da CPI.  A comissão 
investiga suposto desvio de di-
nheiro na Prefeitura de Campina 
Grande, antes de 2012.

De acordo com o deputado 
federal Efraim Filho (DEM), 
as investigações mostram 
que o desvio de dinheiro 
dos fundos de pensão “tem 
o mesmo modus operandi 
do Petrolhão. O deputado 
informou que o “aparelha-
mento e o tráfico de influên-
cia” gerou um déficit de R$ 
20 bilhões nos fundos.

Quem silenciou sobre sua can-
didatura a prefeito de Campina 
Grande foi o ex-deputado fede-
ral Walter Brito Neto. Opositor 
do prefeito Romero Rodrigues 
(PSDB), ele afirmou, como aqui 
noticiamos, que sairá candi-
dato pelo PTC. Acusa o tucano 
de fazer gestões nos partidos 
políticos para inviabilizar candi-
daturas da oposição.

No ano passado, o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), Tota 
Guedes, disse – e registraremos aqui na coluna – que muitos prefeitos paraibanos não vão concorrer 
à reeleição, sobretudo devido à crise econômica que atinge o país e tem repercussão, óbvio, nas contas 
das prefeituras municipais, notadamente naqueles municípios de menor porte. E de fato, as desistências 
estão ocorrendo. A imprensa do Brejo, por exemplo, noticia que muitos prefeitos já anunciaram que não 
saem candidatos nas eleições municipais deste ano. Entre os exemplos citados estão as cidades de Ser-
tãozinho e Caiçara. Os gestores Márcia Mouzinho e Cícero Francisco, respectivamente, teriam desistido da 
reeleição. Ontem, saiu a informação de que o prefeito Beto do Brasil, de Solânea, teria tomado, também, a 
mesma decisão – o atual vice, Kayser Rocha, iria à disputa com o apoio do grupo do gestor municipal. As 
dificuldades das prefeituras, de acordo com a Famup, também está relacionada à continuidade dos proje-
tos, devido à redução de recursos por parte do Governo Federal. Cita o exemplo do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), que seria a principal fonte da maioria das prefeituras. A crise, afirma o presidente 
da Famup, é tão grave que 10% das cidades paraibanas não teriam pago nem o décimo terceiro salário.

Artigo

As tentações são testes

A vida é uma corrida e as tentações 
são verdadeiros testes. Sem a tentação, 
como avaliar uma virtude? Disse Thia-
go que só há tentação devido à concu-
piscência que há em nós. 

O mundo está cheio de provas e 
tentações: tentação do sexo, do dinhei-
ro, do poder, dos vícios, da ambição. O 
homem forte é aquele que vence as ten-
tações.

Mas, como se livrar das tentações? 
Qual o remédio, qual a atitude a ado-
tar? Que disse Jesus sobre as tentações? 
Ora, ora, é só atentar para a oração do 
Pai Nosso, onde se pede a Deus que nos 
livre das tentações e estejamos sempre 
vigilantes.

Cuidado com a tentação da inveja, 
da raiva, da vaidade, do orgulho. Re-
pitamos a fórmula: “Orai e vigiai para 
não entrardes em tentação”.

Quem está sempre em estado de 
oração está vacinado contra a tentação. 

Disse Emmanuel, o iluminado guia 
de Chico Xavier, que, sem a tentação, 
como provar a nossa virtude? 

E não esquecer as tentações dos ví-
cios. As tentações do álcool, das drogas, 
do fumo, da preguiça, da maledicência, 

da fofoca. E o que é maledicência? É vi-
ver falando mal dos outros, seja no co-
chicho ou não. 

Uma senhora disse, certa vez, que 
se não falarmos mal dos outros, que 
graça tem uma conversa? Eis aí um 
grave e lamentável vício. 

Repitamos o Pai Nosso: “Livrai-nos, 
Senhor, do mal”. Oração e Vigilância, 
eis a fórmula, eis a receita. 

Quando formos dormir, não há me-
lhor momento para uma reflexão, uma 
reflexão sobre o que fizemos durante o 
dia. Mas há quem, mal deita na cama, 
vai logo roncando. Não faz uma refle-
xão. Age como o gato, o cachorro. E re-
f lexão é coisa muito importante. A re-
f lexão é o contrário da distração. 

Jesus nunca falou mal de ninguém. 
Quando os discípulos foram lhe avisar 
que João Batista havia sido brutalmen-
te degolado, ele calou-se e se afastou, 
em total silêncio.

E não esqueçamos dos vícios: a in-
veja, o orgulho, a ociosidade, a ambi-
ção, o egoísmo, o pessimismo.

Lembremos, mais uma vez, de 
Emmanuel, o iluminado guia espiritual 
de Chico Xavier: “Tentação é teste”. 

Ora, ora, é só atentar para a oração do pai nosso, onde se pede a
Deus que nos livre das tentações e estejamos sempre vigilantes”

 carlos Romero - caromero@globo.com

‘InfERnInhO’

ExtRAORDInáRIA

cRImES cIbERnétIcOS: RElAtóRIO SAI Em mARÇO
Colegiado com menos visibilidade na mídia, a CPI dos Crimes Cibernéticos vai entregar seu relatório 
final em março. Vai propor nova tipificação para crimes na internet e mecanismos que possam dar mais 
controle ao Estado para combater esses delitos. Uma das sugestões é impedir que sites pornográficos 
e piratas tenham publicidade de empresas e do governo, como o colegiado já apurou que ocorre.
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“Espero que ele vá se explicar na CPI”. Do deputado 
federal Efraim Filho (DEM), presidente da CPI dos Fun-
dos de Pensão, em referência à convocação do minis-
tro Jackson Wagner (Casa Civil) para dar depoimento 
no colegiado. Disse ontem que o requerimento nesse 
sentido foi apresentado pelo seu partido e pelo PPS. 
Agora, será votado na volta dos trabalhos.

VAI CONVOCAR 
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Escolas estaduais e municipais 
iniciam o período de matrículas
Janielle Ventura 
Especial para A União

Teve início o período de 
matrículas para escolas das 
redes de ensino estadual e 
municipal. No estado elas 
vão até o dia 20 desse mês, 
e no município até o próxi-
mo dia 29.

O horário de funciona-
mento das escolas é das 7h 
às 12h, e das 13h às 17h. 
No ato da matrícula, uma 
ficha deve ser preenchida 
pelo aluno ou pelo respon-
sável do menor de 18 anos. 
Além disso, os documentos 
devem ser entregues nas di-
retorias. As aulas começam 
no dia 11 de fevereiro.

A grande procura pelo 
Colégio da Polícia militar 
fez com que as vagas fossem 
preenchidas a partir de ins-
crições e um sorteio, que foi 
realizado no último dia 22 
de dezembro. Os sorteados 
poderão realizar a matrícula 
até o próximo dia 18, das 8h 
às 12h, e das 14h às 17h.

Caso o aluno seja trans-
ferido de outra instituição de 
ensino, a matrícula poderá 
ser feita durante qualquer 
período do ano letivo. O es-
tado oferece nesse ano cerca 
de 500 mil vagas. No municí-
pio estão sendo oferecidas 3 
mil novas vagas para o ensi-
no Fundamental I e II , assim 
como educação de Jovens e 
Adultos (eJA). No período de 
1º a 5 de fevereiro, as esco-
las realizam o planejamento 
administrativo e pedagógico.

em 2015, a Secretaria 
de estado da educação (See) 
matriculou mais de 285 mil 
alunos. Para que mais vagas 
fossem criadas e oferecidas, o 
Governo investiu mais de 105 
milhões em 60 obras de refor-
ma e ampliação de escolas. 

mais 11 obras estão em 
andamento, sendo investidos 
até o momento mais de r$ 48 

milhões, segundo informa-
ções da See. Algumas inaugu-
rações de destaque foram das 
escolas Olivina Olívia Carneiro 
da Cunha e Liceu Paraibano.

Dia da Acolhida 
O primeiro dia de aula do 

ano letivo será considerado o 
Dia da Acolhida e a orientação 
da See é que cada escola, após 
o planejamento, reserve um 
período da semana pedagógi-
ca para organizar a recepção 
dos estudantes no dia 11 de 
fevereiro. O objetivo é acolher 
os estudantes e compartilhar 
as atividades educativas que 
foram planejadas para o ano 
letivo de 2016.

Outras opções
Foram abertas nessa 

segunda-feira as matrículas 
para os cursos do Centro de 
Línguas estrangeiras (Celest) 
da Prefeitura municipal de 
João Pessoa (PmJP). Ao todo 
serão disponibilizadas 975 
vagas para as aulas de Inglês, 
Francês e espanhol. A novi-
dade deste ano fica por conta 
da abertura de uma nova tur-
ma de Alemão, com 50 vagas 
no turno da noite.

O Centro de Línguas do 
município está localizado no 
Condomínio Edifício Beira 
rio Center – 1º andar, Aveni-
da Ruy Barbosa – 853 – Torre. 
A escola funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 21h.

Documentos
Na rede estadual deve 

ser feito o preenchimento 

de um formulário. Os alunos 
deverão apresentar cópias da 
certidão de nascimento, rG e 
CPF, duas fotos 3x4, compro-
vante de residência e históri-
co escolar emitido pela esco-
la de origem.

Na rede municipal deve 
ser apresentado o histórico 
escolar, cópia da certidão de 
nascimento, duas fotos 3x4 e 
comprovante de residência. 
Os alunos que não estiverem 
com os documentos comple-
tos terão um prazo de 45 dias 
para apresentação. No caso 
de crianças e adolescentes, 
estas deverão estar acompa-
nhadas dos pais ou respon-
sáveis. Para mais informa-
ções ligar para a Secretaria 
de educação municipal: (83) 
3218-9275.

As matrículas de 
alunos novatos nas es-
colas da rede munici-
pal de Campina Grande 
tiveram início ontem. A 
principal novidade é a 
adoção do sistema se-
riado do 1º ao 9º ano do 
ensino Fundamental, 
em substituição ao sis-
tema de ciclos que vigo-
rou até 2015. Ao todo, 
estão sendo ofertadas 
seis mil novas vagas, 
sendo 2 mil de Pré-esco-
la e 4 mil no ensino Fun-
damental.

As matrículas de-
vem ser feitas direta-
mente nas unidades de 
ensino da rede muni-
cipal até o dia 29. Ao 
todo, são 119 escolas e 
35 creches. As aulas co-
meçam em 2 de feverei-
ro já com a adoção do 
sistema seriado de anos 
finais e iniciais do ensi-
no Fundamental.

Com a mudança, 
a metodologia de ava-
liação também será al-
terada, permitindo a 
avaliação contínua do 
desempenho do alu-
no através de notas e 
permitindo a chamada 
retenção em caso de 
reprovação. Com o sis-
tema de ciclos adotado 
anteriormente, só havia 
retenção por falta e a 
avaliação adotava um 
modelo qualitativo, sem 
a atribuição de notas.

Com as mudanças, 
a expectativa é melho-
rar o desempenho de 
ensino e aprendizagem 
dos estudantes, confor-
me explica a secretária 
de educação do muni-
cípio, professora Iolan-
da Barbosa. “estamos 
adotando um sistema 
já alinhado com o sis-

tema nacional e com a 
base nacional comum 
do currículo da educa-
ção básica. Antes não 
tínhamos retenção e 
agora teremos uma 
avaliação sistemática 
e o acompanhamento 
dessa aprendizagem 
da criança, do 1º ao 9º 
ano”, afirmou.

Outra novidade 
para o ano letivo 2016 
é a ampliação do aten-
dimento para crianças 
de 4 e 5 anos, com a 
abertura de turmas de 
Pré-escola em todas as 
escolas municipais. “Nós 
ampliamos a oferta da 
Pré-escola para garantir 
a meta do Plano muni-
cipal de educação, que 
universaliza o acesso 
à escola para todas as 
crianças de 4 a 5 anos”, 
explicou Iolanda Barbo-
sa. As escolas estão pas-
sando por adaptações 
na estrutura para rece-
ber as crianças menores, 
a exemplo da constru-
ção de banheiros espe-
cíficos para esta faixa 
etária.   

Iolanda Barbosa 
também faz uma con-
vocação aos pais e à 
comunidade para que 
não deixem nenhuma 
criança fora da escola. 
“Pedimos aos pais que 
confiem na rede muni-
cipal, que tem feito um 
trabalho consistente 
com a reestruturação 
das nossas escolas e cre-
ches, com a melhoria 
do sistema de ensino e 
a valorização do educa-
dor. estamos construin-
do sete novas creches 
e 12 quadras em esco-
las municipais e vamos 
continuar avançando”, 
garantiu.

Alunos novatos em CG

A Rede Estadual oferece cerca de 500 mil vagas. Já no município estão sendo ofertadas 3 mil

FOTO: Ortilo Antônio

O horário é das 7h às 12h 
e das 13h às 17h. Aula 
começa em 11 de fevereiro

David Bowie se foi; o pop está acabando?
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

legou sofisticação ao rock e sua obra tem profun-
da qualidade intelectual.

nnnnnnnnnnnn

 Quero lembrar aqui - um tanto docemente, 
um tanto orgulhosamente - que cheguei a frequen-
tar há uns seis, sete, oito anos, um bar moderno, 
interessante (desses que a gente só encontrava em 
São Paulo) na Duque de Caxias, no centro de João 
Pessoa. Era o KSA Rock. Tinha o térreo e mais dois 
andares. No térreo, podíamos ficar em confortá-
veis mesas e cadeiras, ou em pé, no balcão do bar, 
tomando uísque e vendo alguns clips de David 
Bowie, como “Heroes”, “Space Oddity”, “Word on a 
wing”,  “Five years” e o efervescente “Let’s dance”.
 Foi o único bar na Paraíba onde podíamos 
acompanhar o carismático e rebelde Bowie. como 
eu e Jesuino André comentamos ontem por telefo-
ne, no final da tarde. Infelizmente, acabou, pouco a 
pouco, com a alienação progressiva que está hoje 
no litoral de Tambaú e adjacências, onde poucos 
sequer conhecem a maioria das músicas dos Bea-
tles. Imaginem as do camaleônico David Bowie.
 Vejam como o nosso ídolo (ídolo, sim, por 
que não?) era coerente. em 2000, ele recusou a 
condecoração da Ordem do Império Britânico. e 
em 2003 não aceitou tornar-se Cavaleiro da Ordem 
do Império Britânico. Declarou: “Nunca tive a 
intenção de  aceitar algo como isso. realmente não 
sei para que serve. Não foi para isso que passei 
minha vida trabalhando”.
 A influência de David Bowie é única, musi-
cal e socialmente. Capricorniano, nasceu 
em Londres, em 8 de janeiro de 1947. 
Não custa lembrar que, na música, os de 
Capricórnio são rigorosos.

 em 8 de janeiro de 
2016 (sexta-feira 
passada), David 
Bowie lançou o 

álbum “Blackstar”, cujo nome 
é apenas uma 
(estilizado como tal). É 
seu vigésimo álbum de 

estúdio,  três dias depois já 
considerado pela crítica como 
uma obra-prima. O “Times” 
ainda colocou que o álbum 
“Blackstar” é provavelmen-
te o trabalho mais bizarro 
produzido por Bowie.
 A morte de David Bowie 

- anunciada pela Internet por volta das 4 
da madrugada de ontem, quando eu ainda 
estava acordado - revolucionou o mundo 
musical e a imprensa com uma força senão 
megatônica, ao menos fazendo com que 
todas as cidades apenas médias no mundo 
(como Reykjavik, na Islândia) começassem 
a se considerar megalópoles. Não abdico 
desta opinião: David Bowie foi um dos 
últimos (ou o último!!!) da cultura pop a 
saber que o mundo dividia-se entre ser uma 
bola de gude e uma cosmonave maior que a 
própria Terra.
 Algum artista mostrou sua própria 
morte ao mundo menos de uma semana 
antes dela acontecer? Algum compositor 
decidiu fazer uma performance de sua pró-
pria morte para seus fãs? Pela primeira vez, 

neste início 
de 2016, e 
em todas as 
épocas em 
que existe 
a música 
gravada, 
um homem 
fez isso. Foi 
David Bowie 
em “Laza-
rus”, lançado 
três dias 
antes de sua 
definitiva 
viagem. O 
vídeo de 
“Lazarus” 
está repro-
duzido no 
Facebook. 
Veja, escute, 
comente lá no Face, qualquer um que usa as 
redes sociais. O meu Face é contemporâneo: 
carlosaranhaséculo21.
 

nnnnnnnnnnnn

 Façam-me um favor. recortem esta 
coluna. Arquivem. Com mais uns cinco anos, 
saberão o motivo para isso.
 David Bowie morreu no final da 
noite, em Londres, aos 69 anos, três dias 
depois de lançar mais um disco. Lutou con-

tra um câncer 
durante um 
ano e meio. Não 
parou de fazer 
apresentações, 
compor e gra-
var até a cruel 
doença o matar. 
 David 
surgiu como a 
última estrela 
pop de todos 
os tempos. 
Sua produção 
musical, de 
1964 a 2016, 
criou um dos 
maiores mitos 
da cultura pop 
internacional.
 Bowie 
recriou uma 

classe adolescente independente e auxiliou 
movimentos como o da libertação gay. 
 Se não têm conhecimento disso, 
saibam que seu disco “Heroes” serviu de 
base para John Lennon e Yoko Ono produ-
zirem seu último álbum juntos, “Double 
fantasy”!
 E Bono Vox (nada mais nada 
menos que Bono Vox, do U2), declarou: 
“O que Elvis Presley foi para os Estados 
Unidos, David Bowie foi para a Inglaterra 
e Irlanda”. Bono estava e está certo: David 
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Cabedelo recebe amanhã mais 
18 mil toneladas de combustíveis

Mais 18 mil toneladas de 
combustíveis deverão estar 
chegando amanhã, no Porto 
de Cabedelo, normalizando 
a falta do produto em todo 
o Estado. A afirmação é da 
diretora presidente da Com-
panhia Docas, Gilmara Temó-
teo. Ela antecipou que desse 
total serão 11 mil toneladas 
de gasolina e sete mil tonela-
das de óleo diesel, e que até 
o final deste mês o porto es-
tará recebendo um total de 
58 mil toneladas do produto. 
Por outro lado, o secretário 
do Procon-JP, Helton Renê, 
afirmou ontem à tarde, que 
com a normalização de com-
bustível, os preços tendem a 
cair e fez um alerta aos donos 
de posto de revenda de deri-
vados de petróleo. “Os postos 
que continuarem praticando 
preços altos sem justificativa 
serão notificados e multa-
dos”, garantiu.

A presidente da Compa-
nhia Docas informou também, 
que o último carregamento de 
combustível que chegou ao 
Porto de Cabedelo, foi no dia 8 
deste mês e trouxe 17 mil to-
neladas de combustível, e não 
13 mil toneladas como estava 
sendo esperado. “A carga que 
chegou no dia 8, deu início à 
normalização do produto em 
razão da pronta intervenção 
do governador Ricardo Cou-
tinho, para que o combustível 
continuasse sendo entregue 
no Porto de Cabedelo”.

Sindipetro
O presidente do Sindi-

cato do Comércio Varejista 
de Combustíveis e Derivados 

de Petróleo no Estado da Pa-
raíba (Sindipetro-PB), Omar 
Hamad, disse ontem que des-
de a chegada da última car-
ga de combustível no Porto 
de Cabedelo (no dia 8 deste 
mês), a situação vem se nor-
malizando nos 465 postos 
de combustíveis existentes 
no Estado da Paraíba, prin-
cipalmente no Sertão e Alto 
Sertão onde a situação estava 
precária. Hamad disse ainda 
que para a situação ficar con-
fortável é necessário que os 
próximos carregamentos que 
estão previstos para o Porto 
de Cabedelo atraquem nos 
dias agendados. 

Procon
De acordo com informa-

ções da Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor – Procon JP, na es-
cassez do produto no final do 
ano de 2015, o preço do litro 
da gasolina comum aumentou 
em 58 postos de João Pessoa 
conforme pesquisa levanta-
da pelo órgão. Dos 103 pos-
tos que estão em atividade 
na capital, os preços ficaram 
oscilando entre R$ 3,399 e 
R$ 3,999. A variação está em 
17,7%. Hoje, o Procon-JP es-
tará divulgando nova pesqui-
sa e segundo o secretário do 
órgão, Helton Renê, os postos 
que continuarem praticando 
preços altos sem justificativa, 
serão notificados e multados.

Na falta do produto na 
capital, o óleo diesel, segun-
do a pesquisa do Procon-JP 
também aumentou, ficando 
o menor preço a R$ 2,749 e 
o maior a R$ 3,059. “Nossas 
pesquisas visam monito-
rar o preço dos combustí-
veis para evitar possíveis 
abusos”, finalizou Renê, 
antecipando que uma nova 
pesquisa dos preços dos 
combustíveis será divulga-
da hoje.

Abastecimento deverá 
ser normalizado em todo 
o Estado da Paraíba

José Alves
zavieira2@gmail.com

Com 28 imagens e um conjun-
to de objetos históricos, a exposi-
ção Os Caminhos da FEB na Itália: 
Em Memória do Soldado Fausto 
Germano é um dos destaques da 
programação cultural da festa de 
São Sebastião, em Picuí (Seridó). A 
mostra fotográfica será aberta dia 
15, às 20h, na residência em que 
o pracinha (que morreu em 2009) 
morou por 50 anos com a família. 
A exposição fica em cartaz até o 
dia 20. As visitas são diárias, das 
8h às 17h. A entrada é gratuita.

Reunindo imagens feitas 
pelo fotógrafo Robério Germa-
no (filho de Fausto) em abril de 
2012, na Itália, durante as come-
morações pela libertação do País, 
a mostra é uma homenagem du-
pla: à memória do pai soldado e 
da participação da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB) na vitória 
contra as forças nazistas na Se-
gunda Guerra Mundial.

Das 28 imagens, 26 retratam 
a viagem que Robério e seus ir-
mãos fizeram às cidades Pistoia, 
Pisa, Staffoli e Montese, onde 
anualmente o povo italiano recor-
da a derrota do Eixo pelos Alia-
dos e celebra o papel do Exército 
brasileiro nos combates. As fotos 
mostram alguns dos cenários da 
campanha, comparando com re-
gistros da época em que os 25 
mil homens da FEB aportaram no 
país para participar do conflito. 
Uma linha do tempo descreve as 
principais ações em solo italiano e 
uma fotografia histórica mostra o 
soldado Fausto Germano fardado, 
aos 21 anos de idade, quando ser-
viu à FEB.

A farda usada por Fausto na 
guerra é um dos destaques da ex-

Exposição lembra participação da PB
Segunda guerra Mundial

posição, que também conta com 
um conjunto de objetos como a 
medalha de campanha recebida 
pelo Ministério da Guerra, além 
de itens utilizados durante as ba-
talhas, como prato, colher, livro 
de orações, entre outras peças do 
acervo do ex-combatente, que de-
pois de voltar da Itália trabalhou 
como comerciante e formou uma 
família de seis filhos.

Sobre o fotógrafo
Robério Germano nasceu em 

Picuí (PB), em 1º de setembro de 
1961, e dedica-se à fotografia des-
de que trabalhava como funcio-
nário do Banco do Brasil, onde se 
aposentou. É a sua segunda expo-
sição individual: a primeira, sobre 

a cultura peruana, ficou em cartaz 
durante o mês de setembro de 
2013 na superintendência do Ban-
co do Brasil, em João Pessoa.

SErviço

os Caminhos da FEB na itália: Em 

Memória do Soldado Fausto Germano

De 15 a 20 de janeiro de 2016, 

diariamente, das 8h às 17h

local: rua 24 de novembro, 29, 

Centro (Picuí /PB)

entrada gratuita

Mostra reúne imagens do fotógrafo Robério Germano feitas em abril de 2012, na Itália

FOTO: robério Germano

adolescentes com 
explosivos e drogas

A Polícia Militar apreendeu, 
ontem, quase 2,5 kg de explosivo 
especial e mais de meio quilo de 
maconha que seriam arremessados 
para dentro do Presídio do Serrotão, 
em Campina Grande. O material es-
tava com dois adolescentes, de 15 
e 17 anos, que foram interceptados 
em uma moto roubada, durante 
ação dos policiais da 3ª Companhia 
de Policiamento de Trânsito, no 
bairro de Bodocongó.

A Polícia suspeita que os 
explosivos seriam utilizados para 
facilitar a fuga de presos do Ser-
rotão. Os suspeitos e o material 
apreendido foram levados para a 4ª 
Delegacia Distrital. 

Presos suspeitos de 
assalto na Zona Sul

A Polícia Militar prendeu em 
flagrante, ontem, um trio suspeito 
de assaltos no Geisel, Zona Sul da 
capital. Matheus Rodrigo Vasconce-
los Martins, 19 ; Marco Antônio Car-
valho de Souza, 20; e Alex Henrique 
Couto Ramalho, 19, estavam em um 
carro e foram presos durante per-
seguição, no João Paulo II, onde  po-
liciais do 5º Batalhão faziam blitz.

De acordo com os policiais do 
Geisel, responsáveis pela prisão, a 
viatura da UPS realizava rondas no 
bairro quando uma testemunha do 
roubo informou o carro em que os 
suspeitos estavam. Houve perse-
guição e o trio foi cercado e preso.

Com o tema “O algodão 
colorido é nosso”, a 23ª edição 
do Salão de Artesanato da Pa-
raíba acontece de 15 a 31, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, das 14h 
às 21h. A solenidade de aber-
tura acontece nesta sexta-feira 
(15), às 19h.

O evento terá a participa-
ção de cerca de 400 artesãos 
e, ao todo, dois mil envolvidos 
na produção. O número de en-
volvidos considera a produção 
de associações, cooperativas, 

grupos e indivíduos de mais de 
70 cidades. Segundo a gestora 
do PAP, Lu Maia, a edição de 
2016 contará com mais se 60 
novos artesãos. Uma das novi-
dades da edição diz respeito ao 
Trófeu PAP, por meio do qual 
serão selecionadas entre 30 e 
40 obras dos artesãos partici-
pantes que poderão ser esco-
lhidas pelo público por meio de 
computador com tela sensível 
ao toque localizada no Salão. 
Troféus serão distribuídos aos 
três primeiros colocados.

Artesãos preferidos do 
público são premiados 

SalãO de arTeSanaTO da Paraíba III Super Trilha 
Bananeiras 
acontece nos 
dias 16 e 17 

Começa a contagem re-
gressiva para a III Super Trilha 
Bananeiras, maior evento eco-
lógico do Brejo paraibano que 
será realizado nos próximos 
dias 16 e 17, sendo 17 km de 
pura adrenalina em dois dias 
com muita emoção. A Super 
Trilha é um roteiro turístico 
para quem gosta de aventuras, 
vivenciando experiências em 
contato direto com a natureza, 
durante dois dias de caminha-
das por trilhas ecológicas e 
acampamento em áreas bem 
estruturadas.

O percurso será iniciado 
com café da manhã no Restau-
rante da Estação Bananeiras, 
passando por lugares incrí-
veis, desbravando as trilhas e 
voltando ao tempo nas escri-
turas rupestres de Umari, às 
margens do Rio Curimataú, 
Casa de Farinha e escrituras 
rupestres. Além de uma pro-
gramação cultural, os partici-
pantes também farão visitas 
com degustações em enge-
nhos e casas de farinha, finali-
zando o percurso com um pas-
seio contemplativo à bordo da 
Jardineira Flor da Trilha.

O Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú (Procase) 
realiza até esta quinta-feira 
o curso sobre Cadastro Am-
biental Rural (CAR), no Centro 
Formação de Professores de 
Alagoa Grande-PB. O públi-
co, constituído por jovens dos 
territórios de intervenção do 
projeto, visa oferecer forma-
ção para realização do cadas-
tramento de imóveis rurais 
no CAR, com prioridade para 

o apoio aos proprietários ou 
posseiros rurais que tenham 
área de até 4 módulos fiscais, 
conforme a lei.

O curso, coordenado pelo 
consultor Felipe de Alcântara, 
tem carga horária de 28 horas 
e está sendo ministrado pelo 
geógrafo Jancerlan Gomes 
Rocha, chefe do setor de Geo-
processamento da Sudema, 
parceira do Procase. Os parti-
cipantes receberão certificado 
após cumprir a carga horária.

Procase oferece curso 
sobre CAR no Semiárido

Hoje, a Caixa Econômica 
Federal completa 155 anos de 
fundação e a diretoria do Sin-
dicato dos Bancários da Pa-
raíba vai realizar um protesto 
contra o PLS 555/2015, das 
9h às 11h, em frente à Agência 
Cabo Branco - João Pessoa/PB.

Nos últimos dez anos, a 
Caixa tem sido protagonista 
na execução de políticas públi-
cas e, consequentemente, no 
crescimento econômico e so-
cial do País. No entanto, o que 
vemos hoje é uma realidade 

que lembra a década de 1990, 
quando se tentou diminuir a 
importância da empresa para 
privatizá-la. Não podemos re-
troceder. O banco surgiu em 
1861 já com um importante 
papel social. O Brasil precisa 
de uma Caixa forte e a serviço 
da população, sobretudo dos 
mais humildes. 

Hoje, uma das principais 
ameaças contra a instituição é 
o PLS 555/2015, que cria o Es-
tatuto das Estatais. O projeto 
está em tramitação no Senado.

Bancários protestam 
contra a PLS 555/2015 

caixa cOMPleTa hOje 155 anOS

O argentino Lionel 
Messi foi eleito ontem, pela 
quinta vez na história, o 
melhor jogador do mun-
do, conquistando a Bola de 
Ouro, em evento realizado 
em Zurique. A segunda co-
locação ficou com o por-
tuguês Cristiano Ronaldo, 
com o brasileiro Neymar na 
terceira. Com seus 52 gols 
anotados na temporada an-
terior o meia do Barcelona 
aumenta a vantagem para 

Cristiano, obtendo o prê-
mio em 2009, 2010, 2011, 
2012 e 2015, contra três 
do português, 2008, 2013 
e 2014. 

Messi teve 41,33% dos 
votos, contra 27,76% do jo-
gador do Real Madri, e 7,8% 
do brasileiro. Já o atacante 
goiano Wendell Lira supe-
rou Messi e Alessandro Flo-
renzi na votação popular e 
levou o Prêmio Puskás com 
o gol mais bonito de 2015. 

Messi é eleito melhor 
do mundo pela 5ª vez 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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O adeus a David Bowie 
Músico britânico ficou conhecido mundialmente pelas múltiplas faces

FOtOS: Divulgação

Músicos paraibanos falaram 
a reportagem de A União 
sobre a morte do cantor 
britânico David Bowie, 
aos 69 anos de idade, 
fato ocorrido no último 

domingo, após lutar 18 meses contra um 
câncer. Bowie havia acabado de lançar na 
última sexta-feira, dia do seu aniversário, o 
“Blackstar”, 25º álbum da carreira, onde se 
apresentou como um roqueiro que busca 
surpreender, ao enveredar por alguma expe-
rimentação de jazz.

Ele era casado com a modelo somali Iam, 
com a qual teve uma filha, Alexandria Zahra 
Lexi Jones, deixando mais outro filho, Duncan 
Jones, fruto do seu primeiro casamento com 
Angela Bowie. Para o cantor e compositor pa-
raibano Hugo Leão, David Bowie foi uma das 
figuras mais importantes no mundo do rock 
nos anos 60 a 70, “ele revolucionou o rock 
entre os anos 60 e 70 com a sua performance, 
usando de maquiagem pesada, roupas exóti-
cas e botas com cores 
brilhante e saltos de 
mais de 6 centíme-
tros”, revela.

Na visão do Leão 
foi essa performance 
de Bowie na década 
de 60 que inspirou 
cantores a exemplo 
do roqueiro  Alice 
Cooper, que passa-
ram a usar roupas e 
maquiagem extra-
vagantes. O músico 

Pedro Osmar por sua vez não vê a morte de 
Bowie como uma perda representativa para 
o rock, “na verdade eu acho que a morte do 
David Bowie não representa muito para o 
rock porque ele nunca teve uma representa-
tividade no clássico do rock a exemplo dos 
Beatles, sendo ele fruto de uma indústria 
revolucionária social”, argumentou.

Já o músico Alex Madureira compactua 
com as opiniões de Pedro Osmar e do Hugo 
Leão, para ele David Bowie se sobressai no 
rock por quebras paradigmas e nunca foi 
um grande vendedor de discos. “Na verdade 
Bowie nunca foi um grande musico e por 
isso era um péssimo vendedor de discos. Ele 
era um ser humano andrógino que se sobres-
saiu no mundo do rock porque quebrou pa-
radigmas culturais e social na década de 60, 
identificando-se como pansexual com roupas 
e maquiagem extravagantes, que marcaram a 
sua performance”. 

No livro “David Bowie e os anos 70 – O 
homem que vendeu o mundo”, o escritor 
Peter Doggett explora o rico legado da dé-
cada mais produtiva e inspirado do músico, 
obra que é considerada pelos críticos como a 

maior escrita sobre o artista que 
mudou uma geração, sendo ele 
um relato intenso sobre como 
a música de Bowie refletia e 
influenciava o mundo que o 
cercava. Em um trecho do livro 
o autor traz um relato do pró-
prio músico sobre o seu perfil, 
“As pessoas olham para mim a 
fim de constatar o espírito dos 
anos 70, ao menos 50% delas 
procedem assim – os críticos eu 
não entendo. São demasiado in-
telectuais”. (David Bowie, 1973)

David Robert Jones (David Bowie), 
nasceu em 8 de janeiro de 1947, em 
uma família modesta de Brixton, bair-
ro popular do sul de Londres. O seu 
primeiro sucesso foi em 1969 com Spa-
ce Oddity, uma música que se tornou 
mítica e conta a história de Major Tom, 
um astronauta que se perde no espaço. 
A essa altura, já tinha operado a pri-
meira de muitas reinvenções, ao se ba-
tizar David Bowie quatro anos antes, 
para evitar confusão com Davy Jones, 
vocalista dos The Monkees, banda rival 
dos Beatles.

Nos anos 1970 dominou o panora-
ma musical britânico e conquistou os 
Estados Unidos da América com uma 
série de álbuns de sucesso. Bowie, que 
estudou budismo e mímica, se revelou 
como uma das figuras de maior rele-
vância durante mais de cinco déca-
das. Multifacetado, também foi ator, 
produtor e venerado como ícone da 
moda, pela tendência para provocar 
com as roupas que usava.

Autor de álbuns aclamados 
como Heroes (1977), Lodger (1979) 
e Scary Monsters (1980), o artista, 
radicado em Nova Iorque há anos, 
chegou ao topo da indústria em 6 
de junho de 1972 com The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and The Spider 
From Mars. Em 1975, chegou o pri-
meiro êxito nos Estados Unidos, com 
o single Fame, que coescreveu com 
John Lennon, e também graças ao 
disco Young Americans.

Mais tarde, em 1977, chegou o 
minimalista Low, a primeira de três 

colaborações com Brian Eno, conhe-
cidas como a Trilogia de Berlim, que 
entraram no Top 5 britânico.Também 
chegou ao topo do ranking musical 
na Inglaterra com Ashes to Ashes, 
do álbum Scary Monsters (and Super 
Creeps); colaborou com o Queen no 
sucesso de Under Pressure e voltou a 
triunfar em 1983 com Let’s Dance.

Em 2006, anunciou um ano sabáti-
co e, desde então, muitos fãs lamenta-
va sua ausência prolongada, que deu 
motivos também para o surgimento de 
todo o tipo de rumores sobre sua saú-
de. Esse retiro musical foi quebrado es-
poradicamente, como com a aparição 
surpresa num concerto de David Gil-
mour (Pink Floyd) no Royal Albert Hall 
de Londres, nesse mesmo ano, ou com 
a colaboração no álbum de canções de 
Tom Waits que a atriz norte-americana 
Scarlett Johansson publicou em 2008.

Após anos de silêncio, David 
Bowie reapareceu em 2013, aos 66 
anos, com The Next Day, um disco pro-
duzido pelo veterano Tony Viscontti, o 
seu homem de confiança que agradou 
a crítica com típicos elementos ‘bowi-
nianos’. Um ano depois, lançou a an-
tologia Nothing Has Changed, com a 
qual celebrou meio século de carreira. 
Ele vendeu aproximadamente 136 mi-
lhões de discos em todo o mundo, lhe 
valeram um espaço no museu londri-
no Victoria & Albert, que lhe dedica 
uma extensa exposição, em que se ex-
plora a sua influente carreira através 
de 300 objetivos seus, selecionados de 
entre mais de 7 mil.

Saiba MaisTeresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com



Nascida de Acrisio Borges e Glorinha Escorel, no dia 6 
de janeiro de 1917, Ismalia não passou pela vida sem refe-
rência e só notada no circulo familiar, pela bondade de seu 
coração.  Nossa rememorada de hoje foge ao padrão comum, 
pelos méritos que animaram sua existência.                                                                                         

Após cinquenta anos de Serviço Público, Ismalia apo-
sentou-se  na forma da lei. A oportunidade de descanso, em 
definitivo, surgiu com a morte, instantânea, que pegou-a 
em sua casa  trabalhando. Na madrugada de 13 de julho de 
1987, para não oferecer-lhe a condição de sofrimento, foi 
arrebatada de sua cadeira de balanço pela morte.

É recordada, também, como modelo de serventia à 
administração pública e aos funcionários e amigos que 
buscaram sua acuidade e préstimos, como foi relatado 
nas crônicas dos jornalistas Luiz Augusto Crispim, Gon-
zaga Rodrigues, Luiz Otavio, Abelardo 
Jurema e outros.

Redigia muito bem e conhecia a 
Constituição Federal, a do Estado, e 
o Estatuto que regia direitos e obri-
gações dos estatutários, como sabia 
declamar o poema de Alphonsus 
Guimarães intitulado – Ismalia, que 
reproduzo umas estrofes: “... E como 
um anjo pendeu/  As asas para voar/  
Queria a lua do céu/  Queria a lua do 
mar/  As asas que Deus lhe deu/ Rufa-
ram de par em par/  Sua alma subiu ao 
céu/  Seu corpo desceu ao mar.” 

De caligrafia firme e bem talha-
da, escrevia à mão, o que deveria ser 
datilografado por suas  auxiliares 
burocratas,   Zuleide Maia de Luna e 
Nadilza Miranda  que sabiam que ela 
não admitia rasura nos textos.

 Iniciou-se na função pública no De-
partamento de Estatística e por alguns 
anos serviu, ao mesmo tempo, à repartição citada e à secre-
taria do governo de então (1947/50), na administração do 
jurista Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Mello.  

Ao assumir José Américo a chefia da Paraiba 
(1951/56) em que o candidato vitorioso, pode cumprir 
sua promessa de campanha: “abrir as portas do futuro 
para estudantes pobres.”  

O governador eleito mantinha laços de amizade com a 
família, Borges, oriunda de Areia. Na linha descendente do 
casal a filha  Ismalia, funcionária do Palácio da Redenção, fora 
desobrigada, por decreto governamental, de servir ao Depar-
tamento de Estatística. E sua lotação passou à Casa Civil. 

O ano instável (1952), no Nordeste,  levou  o governador, 
novamente, ao MVOP.  Na sua bagagem humana de confian-

Sou mais a sanfona branca ou a 
preta de Lucy, de que a sanfona casta-
nha com a qual ela tem se apresentado 
ultimamente. Todas são da mesma 
marca: Scandalli, e aparentemente do 
mesmo modelo. Todas têm 120 bai-
xos. A sanfona é um instrumento de 
muitos recursos: “só de baixos, 120, / 
botão preto bem juntinho / como nego 
empariado” – como diz Luís Gonzaga em 
Respeita Januário. Mais os registros e as 
vozes, que multiplicam os dois teclados. 
Tem mais recursos que o piano.

Não é por nada não, é porque a 
sanfona preta e a branca contrastam com 
a cor de Lucy, cor castanha de que fala 
Ariano Suassuna, cor do povo do Nordes-
te, a cor da onça castanha. A cor preferida 
para os cavalos, desde que tragam um 
sinal branco: na testa ou nas patas, ou 
mesmo no prativai, isto é, no sexo, inda 
que encoberto e só apareça com o gara-
nhão desembainhado.

Mas a sanfona casta-
nha é da cor da sanfoneira, 
e o conjunto de sanfona 
e moça não se contrasta. 
Aprendi isso quando tra-
balhei em Brasília com um 
bom diretor de arte, numa 
agência de propaganda em 
que fui diretor de criação. 
Arimateia dizia que gente 
branca não devia se vestir 
de branco, pois a roupa 
não contrastava com a 
cara. E vice-versa.

A sanfona castanha, 
ou acobreada, ou mesmo acabralhada, é 
bonita lá no canto dela. Mas não pendura-
da nos ombros da moça morena, lindíssi-
ma até por conta da cor da sanfoneira. A 
cor mais bonita das mulheres, principal-

mente contra um lençol branco. E se tiver 
olhos verdes é que se dana. Antes, Lucy 
tocava uma sanfona preta, ou a branca. 
Pode ver nos seus primeiros DVDs.

A sanfona castanha surgiu depois, 
com o sucesso. Confunde-se com o more-
no do rosto, dos braços e das pernas. Eu 
sou autoridade pra dizer isso, pois sou 
espectador, ouvinte e fã. Entendo que a 
moça está no caminho certo quando se 
apresenta como multi-instrumentista, 

pois ela é, e não tem outra no 
Brasil: toca sanfona, fole, piano-
forte, teclado, escaleta; violino, 
viola, violão, rabeca, bando-
lim, cavaquinho, viola caipira, 
guitarra, guitarra bahiana, e 
pandeiro. Quinze instrumentos. 

E ainda toca a própria 
voz, bela, característica. Esse 
arco-íris de sons dá a Lucy um 
lugar único no panorama da 
música brasileira. O espectro 
do repertório acompanha o dos 
instrumentos. Ela canta e toca 
a música do Sertão e do Litoral, 
do Nordeste, do Sudeste e do 

Sul. E se prepara para atacar no gênero 
sertanejo, do Centro-Oeste. Chamo a isso 
de MRB – Música Rural Brasileira.

Luci executa uma peça difícil para a 
sanfona, o choro Escadaria, do “gaúcho” 

Pedro Raimundo. A primeira gravação 
de Escadaria é de 1944, um ano mais 
antiga que Prenda Minha. Há quem 
diga que Prenda Minha é folclore lá das 
bandas da Ilha da Madeira. Mas surgiu 
para o mundo no Rio Grande do Sul. 
Houve até quem quisesse empalmá-la 
como jazz. Cinco anos depois, em 1949, 
foi que se gravou Asa Branca. Esta, sim, é 
folclore: li três entrevistas de Gonzagão 
em que ele afirma isso.

Pedro Raimundo (“o gaúcho alegre 
do rádio”) foi decisivo na formação mu-
sical de Luís Gonzaga. Quando Gonzagão 
tocava boleros, polkas e valsas, e se 
apresentava de paletó e gravata na Rádio 
Nacional, Pedro Raimundo tocava a mú-
sica rural do Rio Grande e vestia a pilcha, 
o conjunto de botas, bombachas, guaiaca, 
boleadeiras, poncho e chapéu. Vendo e 
ouvindo aquilo, Gonzagão veio buscar 
no Exu o baião, xaxado, xote, chamego, 
lundu, o gibão e o chapéu de couro. 

Gonzagão aprendeu a lição de Pedro 
Raimundo, o “gaúcho” de Santa Catarina, 
filho do sanfoneiro João Felisberto: can-
tar e se vestir como a terra. Luiz Gonzaga, 
Pedro Raimundo, Lucy Alves, este povo 
nasce tocando um instrumento, pois é 
filho de músicos. Como eu ia dizendo, 
Lucy está no caminho certo, apresentan-
do-se como multi-instrumentista. Está só 
no mercado. Mas podia explorar mais o 
fole – pois há poucos foleiros no Brasil. É 
instrumento difícil e peculiar: cada tecla 
emite duas notas, uma abrindo o fole, 
outra fechando. Como a gaita de boca, a 
pequena gaita do blues. Diga a Lucy que 
toque It’sAll Over Now, Baby Blue, na sua 
harmônica de oito baixos.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado.)
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de corretagem
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Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

ça irrestrita estava Ismalia, com a difícil e penosa missão 
de abrir a correspondência do ministro e filtrar o que fosse 
importante e construtivo para a Paraíba.

Anos depois quando me iniciei como secretária de José 
Américo ele me confidenciou: “eu tinha pena de Ismalia, pelo 
que ela teve de ler e selecionar de proveitoso para o combate 
à seca. As missivas continham intrigas, mexericos e agres-
sões à minha pessoa”, como me inteirei por outra via.”

Seja qual tenha sido o governo dai em diante, demo-
crata ou ditatorial, Ismalia, jamais desceu de posição. 
Prestigiada por Pedro Gondim quando governador da Pa-
raíba (1961/65) foi de sua autoria o projeto de criação da 
Polinter (Delegacia Interestadual de Polícia), e nomeado o 
bacharel Eslu Eloy. 

João Agripino (foto) havia assumido o Governo da 
Paraíba (1965/70), com o propósito 
de ser respeitado até o último dia do 
seu mandato. Com o intento de in-
timidar os incautos tomou medidas 
estranhas e se vangloriava do que 
havia dito, com franqueza rude, ao 
general Humberto de Alencar Castel-
lo Branco, presidente do Brasil, em 
um regime de exceção. 

Certa manhã ele chamara a che-
fe do Gabinete (Ismalia), e dera-lhe 
a preocupante ordem: “Faça um ato 
dispensando o doutor (fulano de tal) 
da direção do Montepio do Estado e 
nomeie para o lugar o doutor  Chico 
Arnaud.”  Assustada Ismalia indagou 
de seus botões: “será que o gover-
nador desconhece que o indicado é  
irmão do deputado Dirceu Arnaud, 
seu ferrenho adversário, no municí-
pio de Catolé do Rocha?

Antes de encaminhar o docu-
mento para a assinatura, expôs sua apreensão ao subchefe da 
Casa Civil, ao qual estava subordinada.  A surpresa do doutor 
Edme Tavares não foi menor. No despacho com palavras 
adequadas, Edme, indagou do governador se o convidado 
Chico Arnaud aceitara o cargo sem resistência!... “Só trato do 
assunto, depois da publicação do expediente.” O disse-me-
disse  sobre a estranha decisão governamental, virou piada...

João Agripino revelou ao subchefe que tomara a atitude 
descabida e revolucionária, porque à todas as indagações 
sobre o Montepio o demissionário respondia: “vou perguntar 
a Chico Arnaud.”  Então no afã de ter uma informação ime-
diata, resolvi  admitir  o que mais  entendia da Instituição.”   
A surpresa abalou  parentes próximos de João Agripino que 
nunca o perdoaram pela desfaçatez.

Uma sentença – ainda sujeita a recursos 
– vai provocar debates, País afora, sobre o 
pagamento da comissão de corretagem. É que 
a juíza da 3ª Vara Cível de Sumaré (SP) tem 
uma nova visão sobre o tema, afirmando ser 
“abusiva a cláusula contratual que prevê o pa-
gamento pelo consumidor da comissão de cor-
retagem e assessoria imobiliária, bem como as 
cobranças por taxas condominiais e serviço de 
água e esgoto antes da entrega das chaves”. O 
julgado determinou que uma construtora res-
tituísse ao consumidor o que ele pagou além 
do valor devido. A conta saiu assim: R$ 126,5 
mil pelo imóvel propriamente dito; R$ 6 mil a 
título de comissão de corretagem e R$ 1,5 mil 
para cobrir despesas condominiais antes da 
entrega das chaves.

A sentença define que “o contrato de 
corretagem é formado unicamente pelo co-
mitente (aquele que contrata os serviços de 
intermediação) e pelo corretor. De tal relação 
jurídica não participa, consequentemente, a 
contraparte contratante do negócio principal”. 
Ponto para o consumidor, parte mais fraca 
nessa relação!

Outras novidades editoriais
De acordo com o Publieditorial (Grupo GEN) 

outra boa novidade na área jurídica é que chegou 
a edição 2016 da Coleção Direito Civil de Flávio 
Tartuce. Segundo o próprio autor, a grande novi-
dade desta série bibliográfica na edição 2016 é 
que ela passa a integrar a secular editora Forense, 
pela qual passaram grandes civilistas do passa-
do. Para mim, é uma grande honra me perfilhar 
a esses nomes na mesma casa editorial, sabendo 
que esta coleção é hoje utilizada pelos alunos das 
principais faculdades de Direito do País; motivo 
de orgulho, mas também de enorme responsabili-
dade. Para as novas edições desta série, os livros 
foram revistos, ampliados e atualizados diante 
do Novo Código de Processo Civil, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e das novas leis emergen-
tes (e que não foram poucas). Intenso foi o traba-
lho de atualização, iniciado já no mês de março do 
último ano.

Quanto ao CPC/2015, não se tratou de mera 
substituição de dispositivos anteriores por seus 
correspondentes, mas de uma análise crítica e 
aprofundada dos principais impactos do Esta-
tuto Processual emergente para o Direito Pri-
vado, o que já foi feito no livro “O Novo CPC e o 
Direito Civil – Impactos, Diálogos e Interações”, 
lançado recentemente. Para essa empreitada, 
preciosos foram os debates que travei com os 
amigos processualistas em 2015, bem como os 
eventos e congressos dos quais participei nessa 
seara. Como sempre, também foram incluídos 
nos livros os principais julgamentos do Superior 
Tribunal de Justiça sobre as matérias correlatas, 
novas posições doutrinárias de livros lançados 
em 2015 e os enunciados aprovados na VII Jor-
nada de Direito Civil, promovida pelo Conselho 
da Justiça Federal, em setembro de 2015.

Espera o autor que esta série continue 
conquistando espaço crescente no meio jurídico 
nacional, especialmente entre os alunos de Gra-
duação e Pós-Graduação pelo Brasil.

Não é por nada 
não, é porque 
a sanfona 
preta e a 
branca 
contrastam 
com a cor de 
Lucy

FOtOS: Internet



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA,  12 de janeiro de 2016

Roteiro

Cinema

Bowie, galáxias

David Bowie morre no início deste 2016, ano do cente-
nário do Dadaísmo. Não está tudo bem, mas posso aceitar 
isso como mais uma coincidência na atmosfera nublada 
dos tempos. Mas bem que parece uma ironia do destino. 
Ou quem sabe uma conspiração dos entes cósmicos que ele 
clonou para hospedar os frutos estranhos nas canções que 
invadiram o mundo a partir de 1969. 

Nas músicas, Bowie nos informava, com telescópios 
focados em ninhos de galáxias pré-Big-Bang, sobre batalhas 
existencialistas travadas no fundo do quintal das angústias 
urbanas da contemporaneidade.

Dos dadaístas, Bowie cultivou o gosto pelo estranha-
mento que exibiu como uma nova ordem estética, propôs o 
ímpeto e a ousadia da inovação a partir de escombros, pra-
ticou uma alquimia de ruptura frente aos sentimentos que o 
equilíbrio e a harmonia propõem, diagnosticou ansiedades 
das tribos urbanas em desacordo com os ritos produtivos 
da alta industrialização e ousou romper as fronteiras de 
gênero ao se recriar enquanto pessoa e ostentar a imagem 
andrógina de extrema provocação ao estabelecido.

Os artistas dadaístas se insurgiram contra a Primeira 
Guerra, para eles a expressão definitiva de que a beleza 
clássica da arte ocidental havia chegado ao fim desde o 
atentado de Saravejo. Em 1976, ano da explosão do punk 
rock com o lançamento de “Ramones”, Bowie, o poeta mú-
sico das hibridações sonoras, compôs a canção “Heroes”, 
sobre a Guerra Fria. A canção foi a que levou a Alemanha a 
agradecer nessa segunda-feira ao artista por ter “ajudado 
a derrubar o muro de Berlim”. Foi composta no mesmo 
ano em que Jon Rotten pronunciou seu célebre “fuck off” 
em rede nacional na TV londrina, “Sex Pistols” emergente, 
dez anos depois de John Lennon ter dito aquela frase sobre 
Beatles, Jesus e popularidade. 

Mas Bowie, inglês assediado pela mentalidade euro-
peia, foi além do mal-estar da civilização diagnosticado por 
Freud e simbolizado pelo Dadaísmo numa Europa em tran-
se belicista. A exemplo de Andy Warhol, soube construir um 
planeta de invenção, ironia e crítica sobre os escombros da 
utopia hippie. Isso depois da fatídica declaração de Lennon 
sobre o fim do sonho. O camaleão construiu uma obra que 
espalhava flores de arame farpado sob a nuvem translúcida 
da fumaça atômica, sinais de alerta para novo e necessário 
salto da civilização sobre o abismo de tédio, droga, do con-
sumo, da competitividade e do lucro como razão.

É possível comparar, mutatis mutandis, David Bowie 
com artistas como Caravaggio, pela incorporação à obra de 
figuras do cotidiano sensuais, trágicas e comuns; a Wagner, 
pela ambição da universalidade expressional; a Paganini 
pelo carisma com que hipnotizava plateias. No Brasil, Cae-
tano Veloso, Tom Zé e Raul Seixas estariam na mesma faixa 
de eletromagnetismo criativo. Artistas como Madonna, Mi-
chael Jackson, Laurie Anderson, Brian Eno, Prince, e nomes 
como Pharrel Williams, Megan Trainor, Boy Jorge e Lady 
Gaga expandem o campo em que David Bowie nasceu, cres-
ceu e se multiplicou.     

Nessa manhã de segunda-feira, em que recebemos a 
notícia de que o câncer dera um golpe fatal, definitivo, na vida 
do multiartista, ficou, para mim, evidente uma coisa. O uni-
verso, dizem, está em expansão, os astros morrem, mas galá-
xias, como Bowie, brilharão.  Até o início de novos tempos.

    Humor 
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Festival de música 
eletrônica na capital

Abrindo o verão de João Pessoa com muita música eletrônica, o Beach Groo-
ve Festival será realizado numa das mais belas praias do Estado, a Praia do Seixas, 
no Beach Point, dia 16, trazendo nomes importantes do cenário como o projeto pa-
ranaense L.O.O.P., que caiu no gosto tanto das grandes gravadoras como no playlist 
de DJs como Amnie Edge & Dance, Kolombo, Lou Lou Players, Simone Vitulo e Vanilla 
Ace. O Dj Tolkien32, de São Paulo, também esta confirmado no lineup já divulgado 
pelos organizadores do evento que terá 11 horas de duração, começando às 12h. 
“Divulgamos todo lineup e sei que quem for, vai curtir o som desses DJs que estão 
em evidência no Brasil”, argumentou Eric Luna, co-produtor do festival.

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

música

Programa da Ancine traz ao Brasil 
o curador do Festival de Cannes

Foto: Divulgação

Música em destaque

inglês. As informações das inscrições 
e os respectivos links serão repassa-
dos para o curador, que fará uma lista 
com oito filmes.

Em edições anteriores do pro-
grama da Ancine já vieram ao Brasil 

curadores de festivais internacionais 
de cinema como os de Veneza, de San 
Sebastián, Locarno, Roterdã, Ber-
lim, Bafici (Buenos Aires), Sundance 
(EUA), Roma, Havana e IDFA - Festival 
de Documentários de Amsterdam.

A Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) abriu inscrições para a 
décima-quarta edição do programa 
Encontros com o Cinema Brasileiro, 
A iniciativa busca estreitar as rela-
ções com os curadores dos principais 
festivais de cinema do mundo, para 
dar maior visibilidade à produção 
brasileira no mercado internacional. 
Esta edição do programa, a primeira 
de 2016, trará ao Brasil Paolo Trot-
ta, membro do comitê de seleção da 
Quinzena dos Realizadores, seção 
paralela ao Festival de Cannes, que 
ocorre em maio na França.

Ele virá ao Brasil a convite da 
Mostra de Cinema de Tiradentes 
(MG), que será realizada entre os dias 
22 e 30 de janeiro. Depois de acom-
panhar as atividades do evento na 
cidade mineira, o curador de Cannes 
estará no Rio de Janeiro para assistir 
a sessões exclusivas de oito longas-
metragens brasileiros inéditos, con-
cluídos recentemente ou em processo 
de finalização, a serem escolhidos 
por ele mesmo entre as inscrições 
recebidas pelo programa.

Os interessados em incluir seus 
filmes na programação devem preen-
cher o formulário disponível no por-
tal da Ancine  até o próximo dia 20 
e indicar um link onde esteja dispo-
nível um teaser/trailer com duração 
entre 2 e 5 minutos, legendado em 

Paulo Virgílio
Repórter da Agência Brasil

CHICO - O ARTISTA BRASILEIRO(BRA 2013) 
Gênero: Documentário. Duração: 93min Clas-
sificação: Livre. Direção: Miguel Faria Jr.. Com 
Chico Buarque de Hollanda, Maria Bethânia, 
Ney Matogrosso. O longa-metragem traz uma 
apresentação de Chico Buarque, organizada 
exclusivamente para a produção, mesclada 
com depoimentos dele e de outros nomes da 
música brasileira, além de encenações com per-
sonagens das canções mais famosas do artista. 
A direção é de Miguel Faria Jr., que em 2005 
assinou o bem-sucedido documentário sobre 
Vinicius de Moraes, recorde de público que 
também comandou um filme sobre o compositor 
Vinícius de Moraes. Presença permanente no 
cenário cultural e no imaginário coletivo dos 
brasileiros, pela riqueza de músicas, poemas, 
dramaturgia e romances construídos ao longo 
dos últimos 50 anos, Chico Buarque neste 
filme conversa com a própria memória, mostra 
seu cotidiano, seu método de trabalho, seu 
processo criativo e sua trajetória. A montagem 
de um show com Chico e convidados, é o eixo, 
ao redor do qual irá girar o filme. A partir das 
canções apresentadas, o protagonista vai nos 
contar como nasceu cada uma delas, irá nos 
conduzir a outras, e assim iremos acompa-
nhar seu percurso, sempre tendo em foco, as 
canções, e a palavra escrita, ou seja, o artista. 
CinEspaço2: 17h40. 

ATE QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) Gê-
nero: Comédia. Duração: 107 min Classificação: 
10 anos. Direção:Roberto Santucci, Marcelo 
Antunez. Com Leandro Hassum, Camila Morga-
do, Kiko Mascarenhas. Após os acontecimetos 
do último filme, onde perdeu a herança da 
família em Las Vegas, Tino (Leandro Hassum) 

procura um emprego fixo, sem sucesso. Um dia, 
é atropelado pelo filho do homem mais rico do 
país. Ao acordar depois de sete meses em coma, 
se surpreenderá com a notícia de que sua filha 
e o rapaz estão apaixonados. Convidado para 
gerir as finanças da empresa do pai do genro, 
para gerar dinheiro que usará para bancar o 
casamento, Tino consegue o inimaginável: falir 
a empresa, a maior do Brasil - o que gera um 
colapso na economia nacional.Manaíra1: 13h45, 
16h15 e 19h e 21h40 Manaíra3: 13h,  15h30, 
18h e 20h30  CinEspaço1: 14h20, 16h40, 19h 
e 21h30 Mangabeira3: 14h, 16h30, 18h45 e 
21h10 Tambiá4: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 
Tambiá3: 14h25 e 18h25 . 

VAI QUE DÁ CERTO 2 (BRA 2015) Gênero: Comédia
Duração: 98 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Mauricio Farias. Elenco: Danton Mello, 
Fábio Porchat e Lúcio Mauro Filho. Como os 
primeiros planos de enriquecer não deram 
certo, Rodrigo, Tonico e Amaral ainda precisam 
de dinheiro. Eles encontram um vídeo com 
cenas comprometedoras de Elói, e tentam 
chantageá-lo, mas os planos não funcionam 
como planejado. Até porque uma prima nada 
confiável e uma dupla de policiais corruptos 
também está interessada em faturar com 
essa história. CinEspaço 2:  13h50, 15h40, 
20h e 22h. Mangabeira 4: 14h25, 16h35, 19h 
e 21h25. Manaíra 2: 14h30, 17h e 22h. Manaíra 
4: 13h55, 16h25, 18h40 e 21h15. Tambiá 3: 
14h40, 16h40, 18h e 40 e 20h40.

QUARTO DE GUERRA: A ORAÇÃO É UMA ARMA PODE-
ROSA (EUA 2015) Gênero: Drama. Duração: 120 
min Classificação: Livre. Direção: Alex Kendrick. 
Com  Priscilla Evans Shirer, T.C. Stallings, Karen 

Abercrombie.   Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) 
e Tony (T.C. Stallings) formam um casal em crise 
de relacionamento. A filha pequena percebe 
que ambos estão à beira do divórcio, mas eles 
não conseguem chegar a um acordo. Um dia, 
Elizabeth conhece uma mulher idosa que lhe 
apresenta o poder da oração e, a partir deste 
momento, a jovem mãe decide depositar a sua 
fé nas preces divinas. Manaíra7: 20h55 

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  Famí-
lia. Duração: 136 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Walt Becker. Com Jason Lee, Kimberly 
Williams-Paisley, Justin Long . Dave (Jason 
Lee) está prestes a se casar com Samantha 
(KImberly Williams-Paisley), por mais que o 
filho dela não se dê muito bem com Alvin, Simon 
e Theodore. Eles decidem realizar o matrimônio 
em Miami, onde ficarão para a lua de mel, mas 
os pequenos esquilos não são convidados para 
a festa. É claro que o trio não ficará satisfeito 
e, por conta própria, resolve viajar até a cidade. 
Tambiá1: 15h Tambiá 2: 14h15, 16h15, 18h15 
20h15 (DUB) CinEspaço3: 16h30 e 21h30 
Mangabeira2: 13h30, 15h40 e 17h50 Manaíra2: 
19h30. Manaíra8:  14h15, 16h30 e 18h45.

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 
2015) Gênero: Aventura, Ação, Ficção científica, 
Guerra. Duração: 136 min Classificação: 12 
anos. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac. Sétimo filme da saga 
Guerra nas Estrelas, passado anos depois de O 
Retorno do Jedi. Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30 CinEspaço2: 14, 17h DUBe 20h LEG 
CinEspaço3/3D: 14h50 DUB, 18h e 21h10 LEG  
Mangabeira5/3D: 12h45 e 16h45. Manaíra 5: 

19h45 e 21h40 Manaíra9/3D: 19h15 e 21h15. 
Manaíra 10: 14h45, 17h45 e 20h45. 

OS OITO ODIADOS (EUA 2015) Gênero: Faroeste. 
Duração: 167 mim. Classificação: 18 anos. 
Direção: Quentin Tarantino. Com Samuel L. 
Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh.  
Inspirado nos clássicos do gênero Sete Homens 
e um Destino (1960) e Os Doze Condenados 
(1967), o faroeste traz a história de uma 
diligência contendo vários passageiros, que são 
impedidos de continuar viagem por causa de uma 
nevasca. Logo, eles são vítimas de um ataque de 
caçadores de recompensas e outros criminosos.
CinEspaço 4: 18h e 21h (DUB). Manaíra 5/3D: 
22h05. Manaíra 8: 21h (DUB). Manaíra 11: 18h15 
e 21h15 (DUB). Tambiá 1: 17h e 20h (DUB).

CAROL (EUA/REINO UNIDO 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 118 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Todd Haynes. Distribuição: Mares 
Filmes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara e Kyle 
Chandler. Nova York, início da década de 1950, 
Therese Belivet, está trabalhando em uma loja 
de departamento de Manhattan e sonhando 
com uma vida mais gratificante quando co-
nhece Carol Aird, uma mulher sedutora presa 
em um casamento fracassado. Já no primeiro 
encontro ambas sentem uma atração imediata 
e ardente, seguida de um sentimento mais 
profundo. Quando o envolvimento de Carol 
com Therese vem à tona, o marido de Carol 
a afronta, desafiando sua competência como 
uma mãe. Carol e Therese se refugiam na 
estrada, deixando para trás suas respectivas 
vidas, logo se vêem encurraladas entre as 
convenções e a atração mútua. CineEspaço 3: 
*Pré-estreias diárias às 19h10

Walter Galvão
galvaopvw@gmailcom
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Iñárritu, Jon Hamm, Stallone e Leonardo DiCaprio levam Globo de Ouro

Sylvester Stallone 
foi o melhor 

coadjuvante pelo 
novo capítulo da 
saga do pugilista 

Rocky 

Cantora e atriz Lady Gaga (E) durante a premiação, e ator Wagner Moura (D)

FotoS: Divulgação

Depois de ganhar o Globo de Ouro de 
melhor roteiro no ano passado por Bird-
man - e perder o de direção para o Richard 
Linklater de Boyhood -, o mexicano Alejan-
dro González-Iñárritu ganhou no último 
domingo (10) o prêmio da Associação dos 
Correspondentes Estrangeiros de Hollywood 
por O Regresso. O western sobre o homem 
que busca vingança contra aquele que o 
deixou para morrer (e matou seu filho) é 
mais forte do que Birdman, que tem seus ad-
miradores. O Regresso também venceu nas 
categorias de filme e ator. Leonardo DiCaprio 
é simplesmente poderoso no papel. Estreia 
dia 21 nos cinemas brasileiros, informou o 
jornal O Estado de São Paulo, ontem.

Houve um momento - pouco antes de 
uma da manhã dessa segunda-feira, 11, - em 
que o apresentador Ricky Gervais expressou 
o que passava pela mente do público que 
assistia à premiação do Globo de Ouro na 
TV. Não vai terminar nunca? Precisa ser tão 
comprida (a ‘festa’)? Quando ele disse isso, a 
cerimônia do Globo de Ouro, iniciada às 23 
horas, já durava quase duas horas. Os corres-
pondentes estrangeiros dividem as indicações 
de cinema entre ‘drama’ e ‘comédia ou musi-
cal’. Alguns acertos foram indiscutíveis. Kate 
Winslet foi a melhor coadjuvante por Steve 

Jobs. Divertida Mente, da Pixar, venceu como 
melhor animação. E Quentin Tarantino, ao 
receber o prêmio de trilha para o compositor 
de seu Os Oito Odiados - Ennio Morricone 
- cravou. Morricone é seu compositor pre-
ferido. Não de cinema. Mozart, Beetho-
ven, Schubert - Tarantino colocou-o no 
plano desses ‘caras’. “Grazie, Ennio.”

Não houve dúvida - o inglês Ricky 
Gervais foi um apresentador hilário. 
Desde a abertura - oito minutos em que 
disparou piadas como tiros de uma 
metralhadora - ele riu de tudo e todos. 
Da fogueira da vaidade dos prêmios, da 
igualdade salarial para atores e atrizes 
e até citou Roman Polanski a propó-
sito do abuso de menores por padres 
da Igreja Católica no drama Spotlight 
- Verdades Reveladas. Roman é perse-
guido até hoje e todos aqueles padres 
impunes... Ricky só exagerou quando 
disse que ganhou três (três!) Globos. Na 
verdade, ele foi indicado três vezes ao 
prêmio da Associação dos Correspon-
dentes Estrangeiros, mas só ganhou 
uma - por The Office.

Alguns prêmios eram espera-
dos, mas nem isso diminuiu o impacto 
do efeito que produziram. Sylvester 
Stallone foi o melhor coadjuvante pelo 
novo capítulo da saga do pugilista Rocky. O 
filme chama-se Creed e ‘Sly’ faz o treinador do 

Wagner Moura não leva o prêmio, mas Lady Gaga foi a melhor atriz

Luiz Carlos Merten
Agência Estado

filho de seu lendário oponente no primeiro 
filme da série, que John G. Avildsen dirigiu - 
Apollo Creed. Ele foi aplaudido de pé, e um 
dos mais entusiastas era... Quentin Taranti-

no. O Filho de Saul, do húngaro Laszlo 
Nemes, venceu na categoria de filme 
estrangeiro. Pode ser um filme duro 
de ‘gostar’, mas a forma como retoma 
o tema do Holocausto não é só origi-
nal. É visceral, acachapante. 

Brie Larson foi melhor atriz de 
drama por O Quarto de Jack, de Lenny 

Abrahamson, sobre mulher que foi 
sequestrada e teve um filho no cárcere 

privado. O menino ganha a liberdade 
e o filme descreve sua viagem iniciáti-
ca pelo mundo fora dos limites da pri-
são. Jennifer Lawrence, linda no seu 
longo vermelho, foi melhor atriz de 
comédia por Joy - O nome do sucesso, 
de David O. Russell. Ela agradeceu 
ao diretor dizendo que, toda vez que 
sobe ao pódio, é por ele. 

“Obrigado por me ensinar tan-
to, David.” Matt Damon foi melhor 

ator, de comédia ou musical, 
por um filme que não é um 
nem outro - a ficção científica 

Perdido em Marte, de Ridley Scott. O 
equívoco foi ratificado quando o próprio 
Scott ganhou seu Globo de Ouro como me-
lhor diretor - de comédia ou musical. 

Uma menção especial para Denzel 
Washington. Ele recebeu o prêmio especial, 
entregue por Tom Hanks, com quem dividiu 
a cena em Filadélfia (e ganhou seu segundo 
Oscar no papel do soropositivo que briga na 
Justiça por seus direitos de cidadão). Além 
de o destaque ser merecido para um grande 
ator - e um astro de sucesso nas bilheterias -, 
o clipe com cenas de filmes que acompanhou 
a homenagem foi muito bem editado. Denzel 
apareceu em cenas de grande intensidade. 
Rindo, chorando, lutando. Mostrou o ator 
multifacetado que é. 

n Filme - Comédia ou Musical ‘Perdido em Marte’
n Filme - Drama ‘O Regresso’
n Diretor Alejandro González Iñárritu, por ‘O Regresso’
n Ator - Drama Leonardo DiCaprio, por ‘O Regresso’
n Atriz - Drama Brie Larson, por ‘O Quarto de Jack’
n Ator - Comédia ou Musical Matt Damon, por ‘perdido em 
Marte’
n Atriz - Comédia ou Musical Jennifer Lawrence, por ‘Joy, o 
Nome do Sucesso’
n Ator coadjuvante Sylvester Stalone, por ‘Creed’
n Atriz coadjuvante Kate Winslet, por ‘Steve Jobs’
n Ator de tV - Drama Jon Hamm, por ‘Mad Men’
n Ator de tV - Comédia ou Musical Gael Garcia Bernal, por 
‘Mozart in the Jungle’
n Série de tV - Comédia ou Musical ‘Mozart in the Jungle’

Principais vencedores

Deu para Lady Gaga, mas não para 
Wagner Moura. A cantora, que confessou ao 
microfone preferir a carreira cênica acima de 
tudo, não soube esconder a surpresa ao ser 
coroada a vencedora na categoria de me-
lhor atriz minissérie ou filme para a TV pelo 
estonteante papel em American Horror Story: 
Hotel. Foi a primeira coroação dela como 
atriz, interpretando a voraz dona do hotel que 
dá título à essa temporada, informa o jornal O 
Estado de S. Paulo, nessa segunda-feira, 11.

O ator brasileiro que deu vida de forma 
impressionante ao narcotraficante Pablo 
Escobar na série Narcos, do Netflix, por sua 
vez, não foi o escolhido pela Associação de 
Correspondentes Estrangeiros de Hollywood 
como melhor ator em série dramática, na ce-
rimônia realizada na noite deste domingo, 10, 
em Los Angeles. O prêmio ficou mesmo para 
Jon Hamm, o ator que interpretou o polêmico, 
sacana e ainda assim adorável Don Draper em 
Mad Men, série que chegou ao fim em 2015. 

É comum, nas votações de TV do Globo 
de Ouro, que a Associação prefira premiar um 
ator pela obra inteira. Neste caso, faz sentido 

dar mais uma estatueta a Hamm. É a segunda 
vez que o ator leva o prêmio. A primeira foi 
ainda em 2008, quando o seriado que deta-
lhava o mundo publicitário norte-americano 
durante a virada dos anos 1960 para 1970 
engatinhava. 

Faltava uma nova premiação a Hamm. O 
Globo deveria ter vindo antes, aliás, nas tem-
poradas anteriores a última, enquanto Draper 
perdia-se cada vez mais dentro de si mesmo 
e daquele personagem criado para ele, o 
publicitário galante, quase sempre genial. 
Wagner, por sua vez, tem chance de ganhar o 
prêmio na segunda temporada de Narcos, já 
com data para começar a gravar. O novo ano 
da série promete trazer uma carga ainda mais 
dramática, com novas reviravoltas na vida do 
personagem que chocou o mundo nos anos 
1980 - e a quem Wagner interpretou muito 
bem, embora existam ressalvas contra o seu 
sotaque ao falar espanhol. 

Associação, contudo, não deixou de 
dar prêmio a um latino naquela noite. Gael 
García Bernal, responsável por interpretar 
o personagem Rodrigo em Mozart in the 
Jungle, venceu como melhor ator em série de 
comédia ou musical. A produção, aliás, levou 
mais um prêmio - também surpreendente - 

Por Pedro Antunes
Agência Estado

como melhor comédia ou musical da noite, 
derrotando sérias candidatas Orange is The 
New Black, Silicon Valley, Transparent e Veep. 
É um grande prêmio para Bernal, que embora 
tenha uma boa quantidade de prêmios, 
inclusive como revelação de Cannes em 2003, 
ainda não havia conseguido a consagração 
em Hollywood.

Mr. Robot dividiu as atenções com Mo-
zart in the Jungle quando o assunto foram as 
séries na noite em no Beverly Hilton. Havia 

uma certeza de que o seriado criado por Sam 
Esmail levaria boa parte das estatuetas para 
as quais foi indicado. Embora não seja um su-
cesso estrondoso de público, ela caiu direito 
no gosto dos críticos - que são, afinal, aque-
les que decidem os vencedores do Globo. A 
série ganhou como melhor drama e ainda viu 
Christian Slater se sagrar o vencedor como 
coadjuvante. Apenas Rami Malek foi outro 
derrotado pelo pacote completo de Hamm, 
em sua despedida de Mad Men.
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Sisu inscreve até a 
próxima quinta-feira e 
oferece 228 mil vagas

VI Congresso Espírita
Evento reuniu mais de 3 mil pessoas em João Pessoa 

Tendo como tema O des-
pertar do espírito, espíritas, 
representantes de diversos 
segmentos religiosos e cien-
tistas sociais de várias áreas 
de atuação refletiram sobre 
a temática, no último final 
de semana, no Teatro Pedra 
do Reino, no Centro de Con-
venções em João Pessoa, para 
uma plateia de mais de três 
mil pessoas, durante o “VI 
Congresso Espírita Paraiba-
no”, em comemoração aos 
100 anos de implantação da 
Federação Espírita Paraibana.

A tônica geral dos deba-
tes e exposições propugnou 
por uma cultura da paz.

Das exposições, durante 
três dias, foi ressaltado que 
o proselitismo ou sectaris-
mo, “que levam à intolerân-
cia religiosa, ao fanatismo e 
à infantilização da fé”, fogem 
ao princípio da lei do amor, 
haja vista que o ser humano 
tem como destino inexorável 
“o progresso e a evolução em 
qualquer condição que se en-
contre porque o amor incon-
dicional de Deus aceita a pes-
soa do jeito que ela é e que 
este mundo é de provas, de 
reparações e de expiações”.

O governador Ricar-
do Coutinho participou da 
solenidade de abertura, na 
manhã da última sexta-feira, 
oportunidade em que ressal-
tou a magnitude do evento e 
declarou apoio a todo tipo de 
manifestação que tenha por 
escopo o aperfeiçoamento 
do ser humano.

O presidente da Fede-
ração Espírita Paraibana, 
professor Marco Antonio 
Granjeiro de Lima, salientou 
que “a efeméride justifica-se 
pela importância da Federa-
ção Espírita Paraibana, como 
pioneira na disseminação do 
movimento espírita paraiba-
no” bem como a parceria com 
a Federação Espírita Brasilei-
ra e a participação da Mansão 
do Caminho, através do “Mo-
vimento Você e a Paz”, capita-
neado pelo médio baiano Di-
valdo Franco que, anteontem, 
lançou as bases do Movimen-
to Pacifista na Paraíba.

Conferencistas 
 Alberto Almeida, Dival-

do Franco, Frederico Mene-
zes, Gizelda Arnaud, Harol-
do Dutra, RossandroKlinjey, 
Sandra Borba e Severino 
Celestino – ministraram os 
seminários O despertar da 
consciência, O despertar do 
espírito na família, Brasil do 
mundo, Pátria do Evangelho, 
A educação no despertar do 
espírito, e Despertar do Espí-
rito. Foram realizados, ainda, 
o Painel O Pensamento Espí-
rita com Autores Nordesti-
nose a Mesa Redonda Diálo-
go Inter-religioso – A Cultura 
da Paz, ambos coordenados 
pelo professor-doutor Seve-
rino Celestino da Silva.

Na conferência de aber-
tura, O despertar da cons-
ciência, a escritora e espírita 
paraibana Gizelda Arnaud 
salientou que “Jesus Cristo 
não é retórica”, ao mesmo 
tempo em que fez uma dis-
tinção entre a consciência 
dogmática, comum, infantili-
zada, “que dorme” e a “cons-
ciência objetiva que sabe que 
Deus habita em cada um e 
que ensina a ver, também, 
Deus no próximo”.

Em síntese, uns des-
pertam com facilidade e 
outros com dificuldade 

FOTO: Josinaldo Malaquias

Josinaldo Malaquias
Especial para A União

e sofrimento purificador. 
Ministrando a conferência 
O despertar do espírito na 
família o escritor espírita e 
pensador Alberto Almeida 
discorreu sobre os conflitos 
que têm caracterizado a fa-
mília na contemporaneidade. 

Juiz de Direito, espírita, 
escritor e conferencista re-
conhecido e requisitado em 
todo o Brasil, o jovem Ha-
roldo Dutra Dias – uma das 
estrelas do Espiritismo na 
atualidade – Seminário Bra-
sil Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho – O despertar 
de uma nação.  A iniciar a sua 
fala, Dutra explicou que “é 
muito difícil tropeçar quando 
se fala do Brasil, sobretudo, 
quando procuramos dar um 
enfoque espiritual”. Para ele, 
o Brasil tem que “superar 
muitos carmas e não foi por 
acaso que foi escolhido como 
a Pátria do Evangelho”.

Arrancou risos da plateia 
quando afirmou que se Cristo 
viesse hoje, “seria recrimi-
nado do mesmo jeito porque 
iria para o Congresso Nacio-
nal ao invés do Congresso 
Espírita”. Fundamentando a 
afirmação, explicou que Jesus 
“quando foi advertido porque 

estava no meio da escória, 
respondeu que não veio para 
os sãos, mas para os doentes”. 

Para Haroldo Dutra, “o 
primeiro grande carma ne-
gativo que o Brasil tem que 
reparar é a escravidão”. Nesse 
sentido, “o Brasil não evoluirá 
enquanto não quitar esse dé-
bito e mudar de mentalidade”.

- Cristo jamais ocupou o 
mundo escravizando. Cristo 
jamais exerceu sua autorida-
de espoliando. Analisando as 
enraizadas concepções cul-
turais brasileiras que veem 
no trabalho um castigo da 
Providência Divina ou uma 
atividade atinente às pessoas 
classificadas como inferiores, 
por preconceito ou orgulho, 
Haroldo Dutra enfatizou que 
“trabalhar é uma das maiores 
honras nos valores prelecio-
nados pelo Evangelho”.

- Deus tem um propósi-
to na vida de cada um e uma 
missão: encargo!

Explicitou que muitos 
associam a missão a ser cum-
prida com as epopeias prota-
gonizadas por contingentes 
e efêmeros personagens que 
ilustram os clássicos manuais 
de história como exemplos de 
bravura, esquecendo que o 

heroísmo está nos atos mais 
simples feito com abnegação, 
dedicação e amor.

- Não existe ninguém 
que não encarne com uma 
missão. Alguns a realizam no 
âmbito individual. Outros en-
carnam com propósitos cole-
tivos! – explicou.

Explanando o tema, títu-
lo de um livro psicografado 
por Chico Xavier denominado 
Brasil Coração do Mundo, Pá-
tria do Evangelho, depreen-
deu que o Brasil reúne todas 
as condições de injustiças, 
doenças, subdesenvolvimen-
to e sofrimentos para que 
Cristo “que veio para curar os 
doentes” dar luzes para ven-
cermos nossas adversidades 
a partir do momento em que 
“compreendamos o coração 
do mundo pelo coração”.

Dutra asseverou que o 
Brasil começará a superar 
seus problemas através dos 
princípios preconizados no 
Evangelho que “é uma obra de 
restauração moral”. “Fé não é 
inspeção” e “A dor não tem limi-
tes, pois vem para regenerar”.

Doutorando em Psica-
nálise, o psicólogo e inte-
grante da Sociedade Espírita 
Joana de Ângelis, Rossandro 

Klinjey, falando sobre o au-
toperdão explicou que “Deus 
é abundante na misericór-
dia. Apesar de Deus querer a 
justiça, porquanto Ele a crie 
e execute, o Pai tem a capa-
cidade de enxergar os limi-
tes de cada um de nós para 
atuar com misericórdia”.

Para Klinjey, “o perdão 
é um processo. Não é algo 
pronto que se concede. É 
impossível esquecer o que 
aconteceu, pois, se o fizésse-
mos, estaríamos negando o 
aprendizado de que a expe-
riência trouxe. Muitas vezes 
julgamos que perdoar é des-
culpar o outro e só. Todavia, 
reitero que o objetivo do per-
dão é libertar-se”.

O congresso foi encer-
rado pelo médium baiano 
Divaldo Franco que, simul-
taneamente lançou o movi-
mento Você e a Paz. Em sua 
conferência O despertar do 
Espírito alertou que na atua-
lidade “tem havido predomi-
nância dos instintos em detri-
mento da razão, do egoísmo 
em relação ao altruísmo, da 
natureza animal em face da 
natureza espiritual”.

Para Divaldo Franco, “o 
amor é, sem dúvida, a terapia 

eficiente para os males que 
afligem os indivíduos em par-
ticular e a sociedade em geral, 
porque desperta a reciprocida-
de arrancando do esconderijo 
do egoísmo esse sentimento 
que é inato, mas necessita de 
ser despertado, de ser traba-
lhado, de ser aceito”.

- Não se encontra a feli-
cidade fora do amor, que é o 
elã sublime de ligação entre 
todas as forças vivas da Natu-
reza, é o alimento das almas, 
fortalecimento da psique, e 
vida espiritual, continuou.

De acordo com Divaldo, 
“a perda do sentido espiri-
tual e religioso produziu se-
res insensíveis, cruéis e sem 
nenhum compromisso com 
a vida e os valores transcen-
dentais, resultando na situa-
ção deplorável da ausência 
de respeito por si mesmos, 
pelos demais e por tudo, in-
cluindo a natureza”.

- A morte, portanto, em 
vez de temerária, é o veículo 
que conduz o ser imortal ao 
seu destino, proporcionan-
do-lhe, quando terminados 
os renascimentos carnais, a 
total conquista do Self, donu-
minoso, da individuação, da 
felicidade plena e sem jaça.

Cientistas, espíritas e líderes religiosos participaram dos debates, que ocorreu no Centro de Convenções, em comemoração aos 100 anos da Federação Espírita Paraibana

Doutor em Odontologia, 
Pós Doutor em Ciências da Re-
ligião da Universidade Fede-
ral da Paraíba, e espírita há 36 
anos, o professor paraibano, de 
Alagoa Grande, Severino Ce-
lestino da Silva, autor de qua-
se vinte livros, é conhecido no 
Brasil e internacionalmente 
como um dos maiores pesqui-
sadores do Espiritismo.

Conhecedor do Latim, do 
Hebraico e do Grego, é autor de 
Analisando as Traduções Bíbli-
cas que já vendeu mais de 60 mil 
exemplares. Ex-seminarista, pas-
sou a se dedicar ao Espiritismo 
em virtude da conexão deste 
com a ciência, pois, na sua opi-
nião “fé sem ciência é fanatis-
mo”. Avaliando o VI Congresso 
Espírita Paraibano classificou-o 
como “um período de três dias 
de uma grande escola em con-

tato com a realidade, através de 
apóstolos trazendo luzes para o 
despertar do espírito”.

Para Celestino, o Espiritis-
mo é uma doutrina que resgata 
a dimensão holística e interdis-
ciplinar da ciência e da religião, 
proporcionando as condições 
de possibilidades para uma re-
formulação do homem e, via de 
consequência do próprio plane-
ta que, para ele, “está em transi-
ção e melhorará por ser cuidado 
por Jesus”. Sobre a articulação 
do Espiritismo com a ciência 
explica, utilizando Pasteur, que 
“pouca ciência se afasta de Deus 
e muita dele o aproxima”. 

- O Espiritismo como ciência 
tem o papel de esclarecer, não 
pela fé cega irracional, sedimen-
tada por dogmas e pelo medo, 
mas de uma forma racional e 
lúcida. É a ciência transforman-

do a religião em consciência. O 
Espiritismo não promete o céu 
gratuito, mas coloca em suas 
mãos a possibilidade de chegar 
ao reencontro com Jesus – afir-
ma. De acordo com Severino Ce-
lestino, “a fé tem que ser sem-
pre racional. A fé em hebraico 
não significa crença, significa 
prática, exercício do bem em fa-
vor do que nos serve. A fé sem 
ciência é fanatismo e a ciência 
sem fé, sem conhecimento de 
Deus, é ateísmo.

Embora admita existirem al-
guns preconceitos contra Espiri-
tismo, frutos da intolerância ou 
da ignorância, assevera que “a 
doutrina espírita tem conquis-
tado um espaço na sociedade 
que é irreversível. Mesmo assim 
algumas verdades que trazemos 
nos nossos trabalhos parecem 
ferir ou tornarem inconvenien-

tes para muitos que não desco-
briram a fé racional”. O Espiri-
tismo hoje penetrou muito na 
sociedade e entre as religiões. 
Não há mais como ser abafado 
e obnubilado. Muitos adeptos 
das grandes religiões ao conhe-
cerem a filosofia espírita a ela 
aderem, sem mudar a sua reli-
gião. Veem uma ciência, uma 
moral e uma forma de você che-
gar a Deus muito racional.

Finalizando, Celestino diz 
que “esse planeta tem um di-
rigente, que é Jesus, que nos 
ama e que recebeu de Deus a 
incumbência de cuidar da ter-
ra. O planeta está passando 
por uma transformação e toda 
transformação tem um preço. 
No entanto, como diz o Apo-
calipse, “Deus enxugará toda 
lágrima e haverá um novo céu 
e uma nova terra”.

“Fé sem ciência é fanatismo. E ciência sem fé é ateísmo”
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INSCRIÇõeS DO SISU

UFPB tem maior número de vagas
Inscrições vão até 5a feira 
e programa oferece 228 
mil vagas em 131 instituições 

Yara Aquino 
Da Agência Brasil

Até a próxima quinta-feira 
estão abertas as inscrições para 
a primeira edição de 2016 do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). As inscrições são feitas 
exclusivamente pela internet, 
no site do Sisu. Nesta edição, o 
programa vai oferecer 228 mil 
vagas em 131 instituições pú-
blicas de educação superior.

Pode se inscrever o estu-
dante que participou da edição 
de 2015 do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e obteve 
nota acima de 0 na prova de re-
dação. É necessário informar o 
número de inscrição e a senha 
usados no Enem de 2015.

Ao se inscrever no Sisu, o 
participante pode escolher até 
duas opções de curso, por or-
dem de preferência. É possível 
mudar essas opções durante 
todo o período de inscrição. O 
candidato também precisa de-
finir se deseja concorrer às va-
gas de ampla concorrência, às 
reservadas à lei federal de cotas 
ou àquelas destinadas às de-
mais políticas afirmativas das 
instituições de ensino superior.

Engenharias, Pedagogia 
e Administração lideram a 
oferta de vagas no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) deste 
semestre. Segundo dados di-
vulgados nessa segunda-feira 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), estão sendo ofertadas 
35 mil vagas nos cursos de 
Engenharia, 9,2 mil em Peda-
gogia e 8,5 mil em Administra-
ção, distribuídas nas institui-

ções públicas de todo o País. 
A oferta de vagas nos cursos 
de Engenharia foi a que mais 
cresceu, segundo o balanço 
do MEC:  aumentou em 28,4 
mil vagas desde 2010 e em 4,3 
mil em relação a 2015. Em re-
lação às instituições de ensino, 
a maior oferta de vagas nesta 
edição é da Universidade Fe-
deral da Paraíba com 7,7 mil 
vagas, seguida pelas universi-
dades Federal de Pernambuco, 
com 6,9 mil vagas e Federal do 
Rio Grande do Norte, com 6,8 
mil vagas.

A região Nordeste é a que 
tem a maior oferta, 90.110 
vagas. Em seguida vêm as 
regiões Sudeste (61.047), 
Sul (35.656), Centro-Oeste 
(27.219) e Norte (14.039). 

Fies
Estudantes interessa-

dos em obter financiamento 
no Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) poderão 
se candidatar de 26 a 29 de 
janeiro. O Ministério da Edu-
cação ainda não divulgou de-
talhes sobre a seleção. A can-
didatura ao Fies poderá ser 
feita, portanto, logo após o 
período de inscrições para o 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni), entre 19 a 22 
de janeiro. 

O ProUni oferece bolsas 
de estudo que cobrem até 
100% das mensalidades em 
instituições privadas de En-
sino Superior. Para participar 
é necessário ter obtido pelo 
menos 450 pontos na média 
nas provas do Enem e não 
ter tirado zero na redação. 
O candidato precisa também 
apresentar a renda familiar 
média de até 2,5 salários mí-
nimos por pessoa.

PM entrega o filho 
após agressão

Um policial militar, pai de um 
adolescente de 17 anos, apresentou 
o filho na delegacia nessa segunda-
feira, depois de assistir a um vídeo 
em que o jovem, juntamente com um 
grupo de manifestantes, aparece es-
pancando um PM à paisana durante 
os protestos contra o aumento da 
tarifa de ônibus, na última sexta-
feira. A vítima do jovem foi o soldado 
Eduardo Fermino de Sá, do Serviço 
de Inteligência da PM, que estava 
à paisana no protesto, mas acabou 
descoberto ao tentar prender um 
manifestante. Após ser agredido por 
cerca de quatro minutos, ele foi res-
gatado por policiais fardados.

Passe Livre volta a 
protestar em SP

Nessa segunda-feira, ne-
nhum ônibus conseguiu entrar ou 
sair dos terminais Bandeira, no 
centro de São Paulo, e Pinheiros, na 
Zona Oeste, por causa de bloqueios 
mantidos por integrantes do Movi-
mento Passe Livre (MPL). Segundo 
a São Paulo Transportes (SPTrans), 
os veículos estavam estacionando 
nas imediações, o que provocou a 
retenção do trânsito. O ato é contra 
o reajuste nas tarifas dos ônibus 
urbanos, dos trens da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) e do Metrô. Os bilhetes su-
biram de R$ 3,50 para R$3,80, no 
último sábado, em São Paulo. 

Força Aérea prepara 
admissão para 2016

A Força Aérea Brasileira (FAB) 
deve realizar este ano 12 exames 
de admissão para o público ex-
terno. Existem opções para todos 
os níveis de ensino. Os aprovados 
passarão por cursos de formação 
em escolas da FAB, onde vão rece-
ber instruções nos campos militar 
e técnico-especializado. “Nosso 
projeto é traçar estratégias que 
nos possibilitem buscar candidatos 
cada vez mais qualificados”, explica 
o chefe da Divisão de Admissão e 
Seleção do Departamento de Ensino 
da Aeronáutica (Depens), coronel 
João Carlos Araújo Amaral.

Bebê morre dentro 
de carro em SP

Um bebê de 9 meses morreu 
neste domingo, 10, em Flórida Pau-
lista, no interior de São Paulo, ao ficar 
com a cabeça prensada dentro do car-
ro da família parado na garagem. Ele 
brincava com dois irmãos gêmeos de 
dois anos no automóvel modelo Astra. 
O garotinho estava no banco traseiro 
com os irmãos e ficou com a cabeça 
presa no vão entre o banco dianteiro 
e a porta do carro. A mãe deixou os 
três filhos brincando e entrou na casa. 
“Era costume da mãe deixar os três 
meninos dentro do carro”, afirmou Hil-
ton Testi Renz, de 40 anos, delegado 
titular de Flórida Paulista. 

Pastor que abusou 
de fiel é condenado

A 4ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo 
condenou um pastor evangélico por 
atentado ao pudor mediante fraude. 
A pena foi fixada em dois anos e 11 
meses de reclusão, em regime inicial 
semiaberto. As informações foram di-
vulgadas no site do TJ. O Tribunal não 
divulgou o nome do pastor condena-
do, nem a igreja nem o número dos au-
tos. A vítima, que na época dos fatos 
tinha 15 anos de idade, frequentava a 
igreja onde o réu trabalhava. Segundo 
os autos, o homem se aproveitou da 
confiança da adolescente.

UFPB está oferecendo 7.700 vagas; em seguida, vêm as universidades federais de Pernambuco e do RN
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“Disponibilizamos a nota 
de corte para cada curso e ins-
tituição para que o aluno co-
nheça o contexto e possa cons-
truir melhor a sua estratégia 
de acessar o Ensino Superior”, 
disse o ministro da Educação, 
Aloízio Mercadante.

As vagas ofertadas pelo Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu) 
tiveram aumento de 22.557 
oportunidades em comparação 
ao ano passado. Ao todo, os can-
didatos podem utilizar a nota do 
Exame Nacional do Ensino Mé-

dio (Enem) para tentar uma das 
228.071 vagas, distribuídas em 
131 instituições públicas e 6.323 
cursos participantes. Os alunos 
podem se inscrever para duas 
opções de vagas de cursos e/ou 
instituições diferentes. As inscri-
ções começaram às 00h do dia 
11 de janeiro e vão até o dia 14.

O ministro informou durante 
coletiva de imprensa, em Brasília, 
que nas primeiras 16 horas de 
inscrições, foram 974.151 inscri-
tos, com mais de 1,8 milhão de 
inscrições, com uma média de 

100 mil acessos por minuto. Para 
o ministro, a divulgação das no-
tas de corte de cada curso e cada 
instituição fazem parte de uma 
estratégia para que os alunos se 
inscrevam de forma mais organi-
zada. As notas de corte são atua-
lizadas todas as noites, à medida 
em que mais alunos fazem a ins-
crição em determinado curso e o 
aluno pode trocar as opções para 
vagas em que tenha mais chance 
até o último dia de inscrição.

“Já fazemos primeiro a ins-
crição no Sisu, depois no ProUni, 

depois no Fies para que os alu-
nos possam tentar primeiro uma 
vaga em instituição pública. 
Agora, disponibilizamos a nota 
de corte para cada curso e insti-
tuição para que o aluno conheça 
o contexto e possa construir me-
lhor a sua estratégia de acessar 
o Ensino Superior”, disse. As ins-
crições do Programa Universida-
de para Todos (ProUni) serão do 
dia 19 a 22 de janeiro, enquanto 
as inscricões para o  Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
irão do dia 26 a 29 de janeiro.

Aloízio Mercadante destaca as mudanças

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) lançou o edi-
tal do Processo Seletivo para o 
Ensino Superior 2016 que será 
novamente pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). São 
ofertadas 1.260 vagas em cur-
sos superiores presenciais.

Essas vagas são para o pe-
ríodo 2016.1. O Sisu do IFPB 
oferta vagas em João Pessoa, 
Sousa, Campina Grande, Ca-
bedelo, Patos, Princesa Isabel, 
Monteiro, Cajazeiras, Picuí e 
Guarabira. Em todo o País, o 
Sisu vai ofertar mais de 200 mil 
vagas. A seleção leva em conta 
a nota obtida no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 

Há dois cursos novos: En-
genharia da Computação, no 

Campus Campina Grande, e 
Ciências Biológicas, em Cabe-
delo. As inscrições começam 
na segunda, dia 11, e vão até 
14 de janeiro. O candidato 
deve efetuar a inscrição no 
site do Sisu elaborado pelo 
Ministério da Educação, que 
até o fechamento dessa maté-
ria ainda não tinha sido atua-
lizado: http://sisu.mec.gov.br/

O IFPB tem uma cota para 
quem estudou na rede pública 
e dessas vagas, ainda há uma 
reserva para pessoas com ren-
da familiar de até 1,5 salário 
mínimo per capita e quem se 
autodeclara preto, pardo ou 
indígena, conforme está de-
signado na legislação. Há ain-
da reserva de vagas para pes-
soas com deficiência.

IFPB quer selecionar 1.260 
A Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) está ofertan-
do 3.244 vagas para ingresso 
na Instituição, através do Siste-
ma de Seleção Unificada (SiSU), 
para o período letivo 2016.1, 
distribuídas em 80 cursos nos 
campus de Campina Grande, 
Lagoa Seca, Guarabira, Catolé 
do Rocha, João Pessoa, Mon-
teiro, Patos e Araruna.

Os candidatos que reali-
zaram o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2015 e 
não zeraram a redação po-
dem fazer sua inscrição no 
site http://sisualuno.mec.gov.
br/ até a próxima quinta-feira 
(14). O resultado da chamada 
regular será divulgado pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
no dia 18 de janeiro e as ma-

trículas dos convocados acon-
tecem nos dias 22, 25 e 26 
de janeiro, diretamente nas 
coordenações dos cursos para 
os quais foram aprovados.

Aqueles que não foram 
convocados na chamada regu-
lar podem se inscrever, de 18 a 
29 de janeiro, para integrar a 
Lista de Espera do MEC. Os in-
tegrantes desta lista serão co-
nhecidos no dia 4 de fevereiro 
e quem tiver interesse nas va-
gas remanescentes da chama-
da regular ofertadas pela UEPB 
terão de 11 a 16 de fevereiro 
para realizar o cadastramento 
para formação da Lista de Es-
pera Própria da Universidade. 
Outras informações podem ser 
obtidas através do site http://
www.sisu.mec.gov.br/.

UEPB oferta 3.244 vagas

Opções disponibilizadas pelas instituições

l CURSOS COM MAIOR 
OFeRTA De vAGAS
Engenharia: 35.064
Pedagogia: 9.237
Administração: 8.480
Matemática: 8.096
Ciências Biológicas: 8.086
Direito: 6.583
Química: 6.485
Física: 5.432
Agronomia: 5.068
Cências Contábeis: 4.858
Educação Física: 4.722
História: 4.650
Geografia: 4.590
Medicina: 4.497

l INSTITUIÇõeS COM MAIOR OFeRTA De vAGAS:

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): 7.700

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): 6.972

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 6.878

Universidade Federal de Goiás (UFG): 6.345

Universidade Federal do Ceará (UFC): 6.288

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 6.279

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT): 5.940

Universidade Federal de Alagoas (UFAL): 5.458

Universidade Federal de Sergipe (UFS): 5.440

Universidade Estadual do Piauí (UESPI): 4.985
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Aposentadorias acima do mínimo têm reajuste de 11,28%

Benefícios do INSS 
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de janeiro de 2016

Pedro França
Agência Senado 

Cai juros do cheque 
e de empréstimo

A Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor de São Pau-
lo (Procon-SP) identificou queda 
na taxa média de juros do cheque 
especial e do empréstimo pessoal. 
Nos sete bancos pesquisados, a 
taxa média para o cheque especial 
foi 12,52% ao mês (a.m.),  0,03 
ponto percentual menor que no 
mês anterior, de 12,55% ao mês. 
Já no empréstimo pessoal, a taxa 
média de juros dos bancos pesqui-
sados foi 6,37% a.m., inferior ao 
mês anterior, que foi 6,39% a.m., 
queda de 0,02 ponto percentual. 

DPDC abre processo 
contra Panamericano 

O Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC), órgão 
da Secretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça, instaurou 
processo administrativo contra o Ban-
co Panamericano, controlado por Caixa 
e BTG Pactual, por violações a direitos 
básicos do consumidor. A empresa, 
agora conhecida como Banco Pan, tem 
dez dias para apresentar defesa. A 
notificação ao banco está formalizada 
no Diário Oficial da União (DOU) dessa 
segunda-feira, 11. O documento, no 
entanto, não descreve quais irregulari-
dades pesam contra a instituição.

IPC-S acelera em 6 
entre 7 capitais 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), acele-
rou em seis das sete capitais na pri-
meira quadrissemana de janeiro em 
relação à quarta leitura de dezembro. 
No geral, o IPC-S avançou de 0,88% 
para 0,99% entre os dois períodos. 
O IPC-S apresentou acréscimo em Sal-
vador (de 0,93% para 1,07%), Belo 
Horizonte (De 0,72% para 0,92%), 
Recife (de 0,81% para 0,98%), Rio 
de Janeiro (de 1,33% para 1,41%), 
Porto Alegre (de 0,69% para 0,83%) 
e São Paulo (de 0,71% para 0,83%). 

Queda da economia 
deve chegar a 2,99%

A projeção de instituições 
financeiras para o encolhimento da 
economia este ano passou pelo 14o 

ajuste seguido. Desta vez, a estima-
tiva para a queda do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os bens e 
serviços produzidos no País, mudou 
de 2,95% para 2,99%. Para 2017, 
as instituições financeiras esperam 
por recuperação da economia, com 
crescimento de 0,86%. O cálculo 
anterior de expansão era 1%. As 
estimativas são do Boletim Focus, 
uma publicação semanal, e foram 
divulgadas nessa segunda-feira.

RF busca sugetões 
sobre mercadorias

A Receita Federal disponibilizou 
para consulta pública nova versão da 
instrução normativa que trata dos pro-
cedimentos de controle e verificação 
de origem de mercadorias. O objetivo 
da atualização é dar maior transpa-
rência ao processo e mais segurança 
aos importadores, exportadores e 
autoridades aduaneiras. A norma traz 
várias inovações, como a aceitação do 
Certificado de Origem Digital (COD), e 
está sendo atualizada para incorporar a 
aplicação das regras de origem a todos 
os acordos internacionais.
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Os segurados da Previ-
dência Social que recebem 
acima do salário mínimo te-
rão o benefício reajustado 
em 11,28%, contando a par-
tir de 1º de janeiro de 2016. 
O índice foi divulgado em 
portaria conjunta dos minis-
térios da Previdência Social e 
da Fazenda, publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
dessa segunda-feira, destaca 
o ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTPS).

A portaria também es-
tabeleceu as novas alíquotas 
de contribuição do INSS dos 
trabalhadores empregados, 
domésticos e trabalhadores 
avulsos. As alíquotas são de 
8% para aqueles que ganham 
até R$ 1.556,94; de 9% para 
quem recebe de R$ 1.556,95 a 
R$ 2.594,92, e de 11% para os 
que ganham entre R$ 2.594,93 
e R$ 5.189,82. Essas alíquotas 
(relativas aos salários pagos 
em janeiro) deverão ser reco-
lhidas apenas em fevereiro.

O valor mínimo dos 
benefícios pagos pelo INSS 
– aposentadorias, auxílio-
-doença, auxílio-reclusão e 
pensão por morte – das apo-
sentadorias dos aeronautas e 

Salários de aposentados virão com aumento nesse mês, conforme portaria dos Ministérios da Previdência Social e da Fazenda

das pensões especiais pagas 
às vítimas da síndrome da ta-
lidomida será de R$ 880,00.

O mesmo piso vale tam-
bém para os benefícios da 
Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) para idosos e 
portadores de deficiência, 
para a renda mensal vitalícia 
e para as pensões especiais 
pagas aos dependentes das 

vítimas de hemodiálise da 
cidade de Caruaru (PE). Já o 
benefício pago aos seringuei-
ros e seus dependentes, com 
base na Lei nº 7.986/89, terá 
valor de R$ 1.760,00.

A cota do salário-família 
passa a ser de R$ 41,37 para o se-
gurado com remuneração men-
sal não superior a R$ 806,80 e de 
R$ 29,16 para o segurado com 

remuneração mensal superior 
a R$ 806,80 e igual ou inferior 
a R$ 1.212,64. Já o auxílio-re-
clusão será devido aos depen-
dentes do segurado cujo salá-
rio de contribuição seja igual 
ou inferior a R$ 1.212,64. O 
teto do salário de contribui-
ção e do salário de benefício 
passa de R$ 4.663,75 para 
R$ 5.189,82.

Os recolhimentos a serem 
efetuados em janeiro – relati-
vos aos salários de dezembro – 
ainda seguem a tabela anterior. 
Nesse caso, as alíquotas são de 
8% para aqueles que ganham 
até R$ 1.399,12; de 9% para 
quem ganha entre R$ 1.399,12 
e R$ 2.331,88; e de 11% para os 
que ganham entre R$ 2.331,88 
e R$ 4.663,75.

Os pedidos de recupe-
ração judicial cresceram 
55,4% em 2015 sobre o ano 
anterior, atingindo 1.287 
solicitações, segundo o In-
dicador Serasa Experian de 
Falências e Recuperações. 
Foi o maior número desde 
2006, após a entrada em vi-
gor da Nova Lei de Falências, 
em junho de 2005. 

Em 2014, houve 828 
pedidos contra 874 de 2013. 
Do total de 2015, 688 pe-
didos se referem a micro e 

pequenas empresas, 354 
foram solicitados por em-
presas de médio porte e o 
restante (245) por grandes 
empresas. Em dezembro, 
houve alta de 23% sobre 
novembro, com 150 ações 
e, em relação a dezembro 
de 2014, o aumento foi de 
183%.

Falências
A Serasa Experian in-

formou, ainda, que de janei-
ro a dezembro do ano pas-
sado, houve 1.783 pedidos 
de falência em todo o País, 
movimento 7,3% maior que 

em 2014 (1.661). A maio-
ria (923), envolveu micro 
e pequenas empresas, 415 
médias e 448 grandes. Em 
dezembro último, porém, o 
número caiu 24,6% com 129 
solicitações.

Por meio de nota, os 
economistas da Serasa Ex-
perian justificaram que 
esse resultado foi provoca-
do pelo desaquecimento da 
economia, juros elevados 
e variação cambial. Essas 
condições “prejudicaram a 
geração de caixa das empre-
sas e aumentaram os custos 
financeiros e operacionais”.

Serasa registrou 1.287 pedidos 
de recuperação no ano passado 

Balança tem déficit de US$ 
150 mi no início desse mês

FALÊNCIA DE EMPRESAS

Marli Moreira 
Da Agência Brasil 

Bernardo Caram 
Da Agência Estado

A balança comercial bra-
sileira iniciou 2016 no verme-
lho, conforme divulgou nessa 
segunda-feira, o ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). O 
saldo comercial da primeira 
semana de janeiro (que en-
volveu os dias de 1 a 10), com 
5 dias úteis, registrou déficit 
de US$ 150 milhões, resulta-
do de exportações no valor de 
US$ 2,922 bilhões e importa-
ções de US$ 3,072 bilhões.

Pelo lado das exporta-
ções, comparada a média 
por dia útil da primeira se-
mana de janeiro deste ano 
(US$ 584,4 milhões) com a de 
janeiro de 2015 (US$ 652,6 

milhões), houve uma retração 
de 10,4%. O recuo é explicado 
em parte pela queda 16,7% 
nas vendas de manufatura-
dos, por conta de autopeças, 
açúcar refinado, motores para 
automóveis e óleos combustí-
veis.  Também houve retração 
de 8,7% nos embarques de 
produtos básicos, principal-
mente de trigo em grãos, café 
em grãos, minério de ferro e 
petróleo em bruto.

 O mDIC ainda registrou 
uma queda de 1,8% nas ven-
das de semimanufaturados, 
por conta de ferro fundido, 
óleo de soja em bruto, ferro-
-ligas, catodos de cobre e 
couros e peles. Na compara-
ção com dezembro de 2015, 
houve retração de 23,4% nas 
exportações, em virtude da 

queda nas vendas de produ-
tos manufaturados (-42,1%) 
e de básicos (-13,5%). Por ou-
tro lado, cresceram as vendas 
de produtos semimanufatu-
rados (+3,0%).

Já nas importações, a mé-
dia diária da 1ª semana deste 
ano, de US$ 614,4 milhões, 
ficou 23,5% abaixo da média 
de janeiro de 2015, quando 
foi em US$ 803,5 milhões. 

Nesse comparativo, de-
cresceram os gastos, princi-
palmente, com combustíveis 
e lubrificantes (-85,8%), si-
derúrgicos (-50,9%), veículos 
automóveis e partes (-42,0%) 
e equipamentos eletroeletrô-
nicos (-35,7%). Se compara-
do com dezembro de 2015, 
houve expansão de 28,2% 
nas importações.

A balança comercial do 
agronegócio encerrou 2015 
com US$ 88,2 bilhões em ex-
portações. O montante caiu 
8,8% em relação aos US$ 96,7 
bilhões exportados no ano pas-
sado. A redução deve-se à que-
da dos preços das principais 
commodities (produtos bási-
cos com cotação internacional) 
agrícolas vendidas pelo Brasil, 
tais como soja e carne.

Apesar da queda no valor 
exportado, a participação dos 
produtos do agronegócio na 
balança brasileira, de 46,2%, 
foi a maior registrada pelo 
Ministério da Agricultura. Em 

2014, a participação agrícola 
na pauta de exportações ha-
via ficado em 43%. A balança 
comercial agrícola encerrou 
o ano passado com superávit 
(exportações maiores que im-
portações) de US$ 75,1 bilhões, 
6,24% inferior aos US$ 80,1 bi-
lhões registrados em 2014. Do 
lado das importações, o agro-
negócio adquiriu US$ 13 bi-
lhões em produtos no exterior, 
o que representou queda de 
21,3% em relação aos U$ 16,6 
bilhões em compras externas 
em 2014.

A secretária de Relações 
Internacionais do Agronegó-
cio, Tatiana Palermo, dará en-
trevista esta tarde para comen-
tar os resultados.

Receita do agronegócio
recuou 8,8% em 2015
Mariana Branco  
Da Agência Brasil 

O governo estuda mu-
danças na regulação do co-
mércio eletrônico no Brasil. 
De acordo com o secretário 
de Comércio e Serviços do 
ministério do Desenvolvi-
mento, marcelo maia, a ideia 
é igualar regras das empre-
sas que atuam nesse tipo de 
varejo, que muitas vezes não 
respondem às mesmas exi-
gências de atendimento ao 
consumidor, trabalhistas e 
tributárias.

A preocupação principal 
é com a atuação de empresas 
que não têm presença física 
no Brasil, que acabam tendo 
custos menores por não te-
rem que seguir normas como 

as previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, por 
exemplo. “Há uma preocupa-
ção recorrente porque é um 
mercado que cresce a dois 
dígitos”, completou.

Deverão ser estabeleci-
das regras mínimas como di-
reitos do consumidor, prazo 
de entrega e meios de paga-
mento utilizados.

A necessidade de regu-
lamentar o comércio eletrô-
nico surgiu em um fórum 
do varejo criado com repre-
sentantes do governo e 20 
entidades do setor no ano 
passado. O estudo está sen-
do feito em parceria com a 
União Europeia. O parecer 
deve ser concluído até abril 
e então serão discutidas as 
mudanças no fórum. 

Governo fará mudança 
em comércio eletrônico
Lorenna Rodrigues
Da Agência Estado
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Um grupo de amigas leais de Fátima Sousa se reúne no almoço de hoje no Appetito 
Trattoria para comemorar seu aniversário, transcorrido no último domingo.

FOTO: Dalva Rocha

   Em nossas mãos, convite para a posse do colunista Abelardo Jurema na Aca-
demia Paraibana de Letras. Será no próximo dia 22 onde ele será saudado pelo acadêmico 
José Mário da Silva Branco, seguido de coquetel para os convidados.

Miriam Gama, Gisa Mesquita, Edna Martins, Jane Oliveira e Evelyn César

Para o álbum de família Miriam Carvalho, Lúcia Zenaide, Mariinha Guerra, esta colunista, Cinira 
Guerra, Eulina Aguiar, Priscilla Zenaide e Fernanda Maia

Foto: Dalva Rocha

Graça Meira, Lúcia Padilha, Roziane Coelho, Roberta Aquino, Tereza Neuman Vaz, Conceição 
imperiano e esta colunista

“+Aquele que nunca 
viu a tristeza, nunca 
reconhecerá a alegria”

“Eu só estou triste hoje 
porque estou cansada. No 
geral, sou alegre”

KHALIL GIBRAN CLARICE LISPECTOR

Fátima Braga, Socorro Leite Fontes e Fátima Sousa que será homenageada hoje no Appetito Trattoria

Foto: Osmar Santos

Agito
O FEST VERÃO 

fez a alegria de inún-
meros fãs de Ivete 
Sangalo, Wesley Safa-
dão, Matheus & Kauan 
e Solteirões do Forró 
no último domingo na 
praia de Intermares. 
Mas também foi um 
estresse no trânsito 
da BR-230 e quem 
precisava ir até Ca-
bedelo sofreu muitas 
horas no engarrafa-
mento.

O melhor para 
quem não for para a 
festa é ficar em casa 
aos domingos.

FOI DAS MELHORES a comemoração do nosso ani-
versário organizado por Roberta Aquino e Roziane Coelho 
no restaurante Olho d´Água, do Tropical Hotel Tambaú, 
última sexta-feira.

No cardápio, delícias de um verdadeiro chá da tarde 
produzidas pela equipe do gerente de Alimentos e Bebidas, 
Sinval e organizadas pela equipe da gerente de eventos 
Adriana Passos, todos sob o comando do gerente geral 
estimado Fernando Souza. Para o “parabéns pra você” uma 
maravilhosa torta da Sonho Doce e um delicioso bolo de 
Maria Helena Moura.

Na animação musical a excelente perfomance do 
tecladista Damião Barros que trouxe no repertório bossa 
nova, samba canção, boleros e jovem guarda agradando a 
todas as convidadas.

Ao final sorteio de brindes bacanas enviados pela 
Maison du chef, Natura, Baú Chic, Max Bijoux, O Boticário, 
Saccaro e ArtCasa/Espaço A.

Momentos felizes

Dois Pontos
  O simpático e mais querido 
cãozinho dos desenhos animados, 
Snoopy é a novidade do McLanche 
Feliz do McDonalds para a temporada.
  Os bonecos estão fazendo a 
alegria de muitas crianças, inclu-
sive minha neta Lara.

Foto  Dalva Rocha

FOTO: Goretti Zenaide

Meus queridos amigos Dalva e Dácio Gonçalves, ele é o aniversariante 
de hoje

Prêmio
FORAM 14 alunos 

e professores de 7 es-
colas da Rede Estadual 
de Ensino os premia-
dos no projeto Natal 
na Usina, recebendo 
cada um R$1 mil.

As unidades de 
ensino que foram 
premiadas são de João 
Pessoa, Sapé, Cuité e 
São Mamede.

FOI LANÇADO NO último domingo no Centro de Con-
venções de João Pessoa o movimento ecumênico “Você 
e Paz”, criado pelo orador e embaixador da ONU, Divaldo 
Pereira Franco e que marcou o encerramento do VI Con-
gresso da Federação Espírita Paraibana.

O secretário de Estado, João Azevedo participou do 
evento que reuniu 1,5 mil pessoas.

Você e Paz

Há vagas
A SECRETARIA 

de Estado da Saúde 
está selecionando 
interessados em fazer 
Residência Médica no 
Hospital de Emergên-
cia e Trauma Senador 
Humberto Lucena, para 
o Complexo Hospitalar 
Arlinda Marques e Hos-
pital Edson Ramalho, 
na Capital. As inscri-
ções vão até o dia 22 
na Secretaria Escolar 
do Cefor.

Show
A CANTORA Ana 

Carolina é a atração 
deste sábado no Teatro 
Pedra do Reino, no Cen-
tro de Convenções. Os 
ingressos estão à venda 
no Hotel Nord Easy Green 
Sunset, no Cabo Branco.

   As mesas e ingressos individuais para o baile do Vermelho e Branco já está à venda 
na secretaria do Esporte Clube Cabo Branco. Para os sócios ela custa R$ 130 e para os não 
sócios R$ 200. O individual é de R$ 30, mas sócio em dia não paga o ingresso. Conceição Imperiano, Stella Barros e Wilma Simões

Foto:  Dalva Rocha

Médicos Cleilton 
Cirino e  Ana Cláudia 
Diniz, dentista Dácio 
Lima Gonçalves, Sras. 
Henr iqueta Ve loso 
Borges de Melo, Ja-
ckeline Farias, Socorro 
Brito Braga Cunha e 
Rosa Coury, engenhei-
ro Hermano Almeida, 
colunista Celino Neto, 
executivo Marçal José 
Cavalcanti Silva.
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Cuidados para evitar 
candidíase devem ser 
redobrados no verão
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Semob recebeu pedido de 
reavaliação da tarifa da 
capital na manhã de ontem

Reajuste será definido em fevereiro
TARIFA DE ÔNIBUS

A discussão para defi-
nir a nova tarifa dos trans-
portes coletivos de João 
Pessoa deverá ocorrer so-
mente na próxima reunião 
do Conselho Municipal de 
Mobilidade Urbana, em 
fevereiro. Foi o que infor-
mou a assessoria de comu-
nicação da Superintendên-
cia de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP).

Na manhã de ontem, o 
superintendente-executivo 
da Semob, Carlos Batinga, 
recebeu o pedido de reava-
liação da tarifa de ônibus 
de João Pessoa que havia 
sido protocolado na sexta-
feira (8) pelo Sindicato das 
Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de João 
Pessoa (Sintur-JP).

O documento protoco-
lado pelo Sintur-JP, segun-
do o diretor institucional 
da entidade, Mário Tou-
rinho, consta que desde a 
reunião de 1º de dezembro 
do ano passado, do Conse-
lho Municipal de Mobilida-
de Urbana, o setor empre-

sarial apresentou uma lista 
de sugestões e de preocu-
pações relativas ao trans-
porte coletivo e que entre 
elas estava a questão da in-
dispensabilidade do equilí-
brio econômico-financeiro 
para a prestação desse ser-
viço.

Tourinho alega que a 
entidade que representa 
insiste que a própria Se-
mob, através de sua equipe 
técnica, realize esse estudo 
e o apresente ao Conse-
lho de Mobilidade Urbana 
para, conforme o respecti-
vo resultado, depois o en-
caminhe para a apreciação 
do chefe do Executivo mu-
nicipal. O diretor do Sin-
tur-JP lembra ainda que no 
documento  entregue à Se-
mob não foi feita a anexa-
ção de planilha indicativa 
do preço da tarifa.

Ainda de acordo com 
Mário Tourinho, o setor 
empresarial conta com sua 
planilha e respectivo resul-
tado tarifário, mas não lhe 
cabe divulgar.

A planilha oficial e que 
todas as vezes é a aprecia-
da no Conselho de Mobili-
dade Urbana é a da Semob 
e não a das empresas. “Se 
a planilha da Semob apre-
sentar diferenças signifi-

cativas da elaborada pelo 
setor empresarial, aí, sim, 
oportunamente, fazemos 
nossos questionamentos”, 
destaca o representante do 
Sintur-JP.

Tarifas
Atualmente a tarifa 

cobrada nos transportes 
coletivos de João Pessoa é 
de R$ 2,70. No documento 
protocolado na Semob-JP 
consta as tarifas de outras 
cidades, exemplificando, 
por exemplo, o preço co-
brado na capital da Bahia, 
Salvador, que é de R$ 3,30. 

Aracaju (SE), que Mário 
Tourinho trata como cidade 
bem similar à capital parai-
bana, desde dezembro que 
a tarifa está em R$ 3,10. E 
no interior de Pernambu-
co, a cidade de Petrolina já 
vem praticando tarifa de 
R$ 3,20, mesmo valor que 
está aprovado pelo Conse-
lho de Mobilidade Urbana 
de Maceió (AL), aguardan-
do a homologação do pre-
feito de lá. 

“E atentemos que em 
várias cidades há isenção 
de ICMS do combustível do 
transporte coletivo e tam-
bém do ISS das prefeituras, 
o que não ocorre aqui”, fina-
lizou o diretor do Sintur-JP.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FOTOS: Edson Matos

“Nesse 
período que 
a gente está 
passando 
agora eu não 
vejo porque 
fazer isso, 
tem mesmo é que congelar o valor da 
passagem ou até mesmo baixar. Eu 
acredito que cerca de 80% da população 
aqui precisa dos coletivos para poder se 
locomover, e muitas dessas pessoas não 
têm a mínima condição financeira para 
poder arcar com um novo aumento nas 
passagens de ônibus”.

“Pra gente 
que é es-
tudante fica 
pior ainda 
porque mui-
tos ainda não 
têm emprego 
e precisam 
da ajuda do pai ou da mãe pra poder se 
locomover. No caso da população mais 
carente, sofre não só o estudante, mas 
os pais que já não têm condições de 
manter do jeito que as coisas estão, 
imagina se aumentar? Agora não é o 
momento pra isso, eu acho”.

 “Eu acho 
um absurdo. 
A falta de 
dinheiro 
está muito 
grande para 
todo mundo. 
A passagem 
de ônibus aqui em João Pessoa está 
muito cara e se subir de novo não sei 
como vou fazer pra poder sustentar as 
viagens que preciso fazer para resolver 
minhas coisas. Não quero nem pensar 
nisso agora”.

“É no mínimo 
um absurdo. 
Era pra 
baixar isso 
sim, pra 
aumentar 
não tem 
condição mais não. A situação já está 
complicada, se subir a passagem como 
a gente vai fazer? E quem não trabalha 
como é que fica? Se a pessoa já não 
consegue a passagem por ser cara, aí vai 
ficar mais cara ainda? Revoltante uma 
coisa dessas”. (RR)

João Batista  - Gerente operacional Jeciel coRReia  - Estudante liliane BaRBosa  - Camareira ivanice viegas  - Diarista

Apesar de fortes, 
as  chuvas registradas 
nas últimas 48 horas  
em diversos municípios 
da Paraíba ainda não 
foram  suficientes para 
uma recarga expres-
siva dos açudes moni-
torados pela Agência 
Estadual de Gestão de 
Águas do Estado (Aesa). 
No Cariri, por exemplo, 
mesmo com  as chuvas 
caídas nas cabeceiras 
dos Rios Paraíba e Tape-
roá,  o Açude Presiden-
te Epitácio Pessoa, loca-
lizado em Boqueirão, 
não registrou recarga. 
O reservatório é o res-
ponsável pelo abaste-
cimento de Campina 
Grande e mais 18 cida-
des e continuava on-
tem com apenas 12,3% 
de sua capacidade total  
de acumulação que é 
superior a 411 milhões 
de metros cúbicos.  

O setor de recur-
sos hídricos da Aesa 
em Campina Grande 
atestou  que,  no Com-
partimento da Borbo-
rema, os únicos açudes 
que registraram maior 
aporte de água foram 
Acauã, no município de 
Itatuba, que recebeu 
um centímetro; e o Açu-
de de São Domingos do  
Cariri, com dois centí-
metros de lâmina.

No Sertão parai-
bano, estão com níveis 
mantidos os Açudes Co-
remas e Mãe D’água, 
com 9,9% e 13,9% de 

suas capacidades de 
acumulação;  São Gon-
çalo, em Sousa,  que 
permanece com 2,9% 
dos seus 44 milhões de 
metros cúbicos.  Em 
Cajazeiras, os açudes 
Engenheiro Ávidos e 
Lagoa do Arroz  conti-
nuam com 6,5% de sua 
capacidade.

“As chuvas ainda 
têm sido pequenas nas 
cabeceiras dos Rios Ta-
peroá e Paraíba, para 
assegurar uma recarga 
expressiva no Açude de 
Boqueirão”, disse Ja-
naires Barbosa, do setor 
de recursos hídricos. Ela 
lembrou que para que 
o açude possa receber 
água em grande quan-
tidade, as chuvas terão 
que se intensificar e 
ainda fazer sangrar os 
médios e pequenos ma-
nanciais que ficam loca-
lizados antes do Açude 
de Boqueirão.    

No sábado e do-
mingo choveu em mé-
dia em Campina Grande  
50,2 mm. A maior chuva 
no Sertão ocorreu no 
município de Bernardi-
no Batista, na região de 
Cajazeiras, 82 mm. Em 
Brejo dos Santos cho-
veu 49 mm. Na Zona da 
Mata, choveu em Cruz  
do Espírito Santo, 39,4 
mm;  Capim, 22  mm; 
São Miguel de Taipu 22 
mm;  Boqueirão 29,2;  
Serra Branca, 27,1 mm. 

No Agreste e Brejo, 
as maiores precipitações 
ocorreram em  Lagoa 
Seca, 91,8 mm,  e em 
Areia, 78.2 mm.

Águas são insuficientes 
para recarregar açudes

PRECIPITAÇÕES

Aesa prevê mais chuvas para hoje no Estado
Algumas cidades da Pa-

raíba apresentaram signi-
ficativo volume de  chuvas 
durante o fim de semana, 
conforme dados fornecidos 
ontem pela Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas 
(Aesa).  A cidade de Areia, 
no Agreste do Estado, re-
gistrou chuvas fortes, mas a 
maior incidência aconteceu 
na área polarizada por Cruz 
do Espírito Santo, na região 

da Mata paraibana, com 25 
mm. Cabaceiras, Serraria, 
Capim e ainda Alhandra re-
gistraram ocorrências signi-
ficantes de chuvas.

De acordo com a mete-
orologista Carmem Becker, 
estão previstas para hoje 
chuvas passageiras em al-
gumas regiões do Estado, 
no entanto, segundo ela, 
haverá predominância de 
sol em outros locais. No fim 

de semana, a Aesa registrou 
chuvas do Litoral ao Sertão, 
com maior incidência entre 
domingo e ontem.

Os Vórtices Ciclônicos, 
de acordo com meteorolo-
gistas da Aesa, vêm causan-
do as recentes chuvas que 
atingem o Estado da Paraí-
ba. A cidade de Emas, loca-
lizada no Sertão do Estado, 
registrou 159,4 mm no fim 
de semana, número muito 

acima para aquela região. 
Ainda conforme a Aesa, o 
motivo dessas chuvas é uma 
depressão tropical identifi-
cada na semana passada que 
se formou no Oceano Atlân-
tico Sul, que atinge princi-
palmente o Nordeste, com 
nuvens carregadas. Os me-
terologistas não descartam 
a incidência de mais chuvas 
na Paraíba com baixas tem-
peraturas. (CF)

TEMPO NA PARAÍBA

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

Fala Povo

Atualmente, a população pessoense paga tarifa de R$ 2,70 nos transportes coletivos da cidade 

A Barragem São José, locali-
zada no município de Monteiro, 
Cariri paraibano, está perto de 
alcançar os 100% de sua capaci-
dade, isso devido às chuvas regis-
tradas no fim de semana naquela 
região. A barragem, considerada 
o menor reservatório do Estado, 
tem capacidade para armazenar 
1.311.540 metros cúbicos.

Outro açude do Cariri que 
recebeu água de chuvas está lo-
calizado no município de Cama-
laú. Com as últimas chuvas, o ma-

nancial está com uma carga de 
15,8% de sua capacidade, ou seja, 
7.611.384 metros cúbicos.

O site da Agência Executi-
va de Gestão das Águas informa 
a evolução diária do volume dos 
açudes desde o dia 1a deste mês. 
O Açude Acauã (Argemiro de Fi-
gueiredo), localizado em Itatuba, 
com capacidade para 253 milhões 
de metros cúbicos, ontem apre-
sentava apenas 33 milhões de me-
tros cúbicos.

O Açude de Boqueirão (Epitá-

cio Pessoa), que tem capacidade 
para armazenar mais de 411 mi-
lhões de metros cúbicos, estava 
ontem com apenas 50 milhões de 
metros cúbicos.

De acordo com a meteorolo-
gista Carmem Becker, o aumento 
no volume dos açudes do Estado 
ainda é tímido. Dos açudes moni-
torados pela Aesa, o Canafístula 
II, no município de Borborema, 
teve o maior aumento no volume, 
14,2% dos mais de 4 milhões de 
metros cúbicos de sua capacidade. 

Barragem de São José tem quase a capacidade total
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Cuidados para evitar candidíase 
devem ser redobrados no verão

Com a chegada do verão 
cresce o número de mulhe-
res e crianças com inflama-
ções causadas por um fun-
go: a cândida. A candidíase, 
como é conhecida a doença, 
é comum nesse período em 
que a temperatura e a umi-
dade aumentam. Roupas de 
banho molhadas facilitam a 
proliferação dos fungos, que 
podem contaminar também 
os homens, transmissores 
da doença. 

De acordo com o gineco-
logista e obstetra Juarez Au-
gusto, diretor técnico do Ins-
tituto Cândida Vargas (ICV), 
o calor e a umidade causam 
alteração na acidez da vagi-
na, reduzindo assim a defesa 
da flora de proteção. Outro 
fator de transmissão ocorre 
por meio da relação sexual 
sem o uso de preservativo. 
“Isso ocorre porque o conta-
to pele a pele modifica a flora 
vaginal, diminuindo a prote-
ção e facilitando o apareci-
mento da doença”, explicou. 

O médico esclareceu, 
ainda, que os sintomas co-
muns da doença são inchaço, 
coceira, ardor, inflamação 
e secreção esbranquiçada 
e densa, com aparência de 
“nata de leite”. “A candidíase 
deixa o sistema reprodutor 
feminino vulnerável ao apa-
recimento de outras doen-
ças. Os microorganismos se 
aproveitam da lesão e au-
menta a quantidade de ger-
mes”, alertou o especialista. 

A doença é comum também 
durante a gravidez e em pes-
soas com diabetes. 

Já a candidíase de re-
petição é quando a mulher 
tem mais de três episódios 
diagnosticados da doença 
por ano. “Com o ambiente 
mais úmido e quente do que 
normalmente, a cândida se 
fortalece e  aumenta os ca-
sos, rompendo esse delicado 
equilíbrio de defesa da va-
gina e provoca inflamações. 
Nos casos de várias repeti-
ções da doença é necessário 
fazer também o tratamento 
do parceiro sexual”, explicou 
Juarez Augusto.

 
Em crianças
Segundo o ginecologis-

ta, outras vítimas comuns 
desse tipo de doença são 
as crianças. “Elas não têm a 
defesa da flora vaginal tão 
bem organizada como uma 
mulher adulta. Por esse mo-
tivo a sensibilidade é maior. 
Além do que, as crianças 
sentam-se em qualquer lu-
gar e muitas vezes ficam por 
muito tempo com roupas 
molhadas”, ressaltou. 

Ele alertou que a água 
da piscina contaminada 
também pode transmitir 
a doença para as crianças. 
“Estudos apontam que esse 
tipo de contaminação tam-
bém ocorre, por isso é im-
portante a limpeza dessa 
água e que as crianças não 
compartilhem piscinas com 
adultos. Também é muito 
importante não misturar 
roupas de mulheres adultas 
com as das crianças”, com-
pletou o médico.

Técnicos da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), agentes 
comunitários de endemias (ACE) 
e homens do Exército e do Cor-
po de Bombeiros estão juntos 
na luta contra o Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika vírus, na segunda 
semana (de 11 a 15 de janeiro) 
consecutiva de visitas domici-
liares em João Pessoa, Cabede-
lo, Santa Rita, Bayeux, Conde e 
Alhandra. 

O objetivo é visitar casa a 
casa onde conversam com os 
moradores a respeito das formas 
de prevenção e ainda fazem vis-
toria nos quintais, jardins e ter-
renos baldios com o objetivo de 
detectar e exterminar criadouros 
e focos do mosquito.

Ontem, homens do Exército 
Brasileiro e os agentes comuni-
tários realizaram atividades na 
comunidade São Luiz, no bairro 
do Bessa, na capital. No local foi 

encontrada uma lata com água 
e larvas do mosquito. Em vários 
pontos foi colocado larvicida.

A diarista Solange de Lima 
fez questão de receber a equi-
pe e aproveitou para tirar uma 
dúvida. Como tinha uma planta 
com água em uma garrafa, den-
tro de casa, perguntou se havia 
perigo de aparecer mosquito. O 
soldado Hiago explicou que sim 
e orientou para que ela trocasse 
a água a cada cinco dias. “É mui-
to importante esse trabalho por-
que a gente se sente mais seguro 
para combater o mosquito”, co-
mentou a moradora.

Segundo o tenente Saulo, 
do 15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, que está à frente 
do trabalho em João Pessoa, 
para esta semana, 44 homens 
vão concluir o bairro do Bessa, 
iniciado no último dia 4, e de-
pois seguem para o Aeroclube 
e Jardim Oceania. “Até agora 

o trabalho vem sendo bastan-
te produtivo porque, além do 
combate, ainda estamos fazen-
do uma ação educativa. A po-
pulação tem nos recebido mui-
to bem e, por enquanto, o único 
problema são as casas fechadas 
ou abandonadas pois algumas 
delas têm piscinas e podem ser 
um foco”, alertou.

De acordo com a programa-
ção feita pela Gerência de Vigi-
lância em Saúde, a atuação do 
Exército, além da capital, ocorre 
em Bayeux, no bairro Imacula-
da, ontem e hoje, e nesta quin-
ta-feira (14), no São Lourenço. 
Em Cabedelo, o trabalho será 
no bairro de Intermares. Em 
Santa Rita, continua no Conjun-
to Tibiri II.

 Já os homens do Corpo de 
Bombeiros permanecerão nas 
ações nos municípios do Conde, 
na quinta-feira (14) e em Alhan-
dra, na sexta-feira (15).

Equipes visitam casas na Grande João Pessoa
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Técnicos, agentes de saúde e homens do Exército orientam moradores e aplicam larvicida em criadouros do mosquito

Vigilância Sanitária fiscaliza bares e restaurantes da orla na capital
A Vigilância Sanitária 

de João Pessoa iniciou uma 
ação de intensificação nas 
fiscalizações dos bares, 
quiosques e restaurantes 
da orla marítima da cidade. 
O trabalho tem a finalidade 
de garantir a qualidade na 
alimentação e atendimento 
oferecidos por esses esta-
belecimentos à população 
e aos turistas que estão vi-
sitando a capital durante o 
período de verão. 

De acordo com o ge-
rente da Vigilância Sanitá-
ria, Alberto José dos San-
tos, as equipes atuarão nos 
turnos da manhã e tarde 
para realizar a fiscalização, 

verificando as condições 
de higiene do local, acondi-
cionamento dos alimentos 
e a paramentação (vesti-
mentas adequadas) das 
pessoas que trabalham nos 
estabelecimentos. 

“Nós queremos alertar 
a população que fique aten-
ta a qualquer irregularida-
de que possa encontrar nes-
te tipo de estabelecimento, 
a exemplo de presença de 
lixo, insetos, animais e ou-
tras situações que elas en-
contrarem e que estejam 
em desacordo com a legis-
lação sanitária no sentido 
da garantia da qualidade 
da alimentação”, explicou o 

gerente da Vigilância Sani-
tária. 

As ações de fiscaliza-
ção neste tipo de estabe-
lecimento fazem parte do 
calendário da Vigilância Sa-
nitária durante todo o ano, 
mas as visitas estão sen-
do intensificadas no verão 
por conta da maior procura 
do público nesta época do 
ano. “Nós temos colocado 
isso como prioridade para 
dar essa garantia de quali-
dade no atendimento, não 
só à população local, como 
também aos turistas que 
estiverem em João Pessoa”, 
afirmou Alberto. 

Ele ressaltou ainda que 

a ação não prejudica o tra-
balho da Vigilância Sanitá-
ria em outros locais. “Vamos 
dar uma ênfase nos bares e 
restaurantes da orla, mas 
vamos continuar também 
nosso trabalho nos estabe-
lecimentos localizados em 
outras áreas da cidade”, ga-
rantiu. 

Disque Denúncia
No caso do cliente per-

ceber algum tipo de irregu-
laridade em algum estabe-
lecimento, pode entrar em 
contato com a Vigilância 
Sanitária através do Dis-
que Denúncia pelo telefone 
0800-281-4020.

Vigilância
A Gerência de Vigilân-

cia Sanitária (GVS) é res-
ponsável por ações que 
eliminem, diminuam ou 
previnam riscos à saúde e 
que intervenham em pro-
blemas sanitários decor-
rentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de 
bens e da prestação de ser-
viços de interesse da saúde.

Essas ações garantem 
que os produtos, assim 
como serviços prestados, 
tenham um nível de qua-
lidade que elimine ou mi-
nimize a possibilidade de 
ocorrência de efeitos no-
civos à saúde, provocados 

pelo consumo de bens e da 
prestação de serviços im-
próprios. Como parte inte-
grante da Saúde, a Vigilân-
cia Sanitária contempla os 
mais diversos campos de 
atuação, desde os especí-
ficos da área sanitária até 
outros, como saneamento, 
educação e segurança.

As ações desenvolvidas 
pela Vigilância Sanitária são 
de caráter educativo (pre-
ventivo), normativo (regu-
lamentador), fiscalizador e, 
em última instância, puni-
tivo. São desenvolvidas nas 
esferas federal, estadual e 
municipal e ocorrem de for-
ma hierarquizada.

 QUALIDADE NA ALIMENTAÇÃO E ATENDIMENTO

Foto:  Ricardo Puppe

n  Fazer a higiene íntima com produtos adequados e próprios 

para a região.

n  Usar sempre roupas frescas e leves.

n  Dar preferência ao uso de saias e vestidos.

n  Usar calcinhas de algodão.

n  Evitar o uso dos protetores diários.

n  Evitar calças jeans apertadas.

n  Evitar o uso de roupas com tecido sintético.

n  Evitar roupas úmidas por muito tempo como biquínis e malhas 

de ginástica.

n  Secar bem o corpo depois do banho.

n  Não dividir toalhas e peças íntimas.

n  Usar sempre preservativos em relações sexuais.

n  Manter uma alimentação equilibrada e saudável, com menor 

ingestão de açúcar e carboidratos ajuda a controlar a doença e a 

aumentar a imunidade.

Dicas para evitar a doença

Aumento da temperatura 
e da umidade favorece a 
proliferação dos fungos
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Recadastramento na 
Casa do Estudante

Terminam hoje as inscrições 
para recadastramento dos alunos 
moradores da Casa do Estudante. 
Já os novatos podem se inscrever a 
partir de amanhã até 18 de janeiro. 
De acordo com a Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), estão sendo 
oferecidas 96 vagas, sendo cinco 
destinadas a estudantes portado-
res de deficiência. As vagas, segun-
do edital publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) do sábado (9), são 
destinadas a estudantes do interior 
do Estado matriculados em institui-
ções públicas de Ensino médio em 
João Pessoa. As inscrições estão 
sendo feitas na Casa do Estudante, 
na Rua da Areia, nº 567, Centro da 
capital, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Os interessados também 
podem usar o e-mail: casadoestu-
dantedaparaiba@gmail.com. 

UFPB inscreve para 
curso supletivo

O curso gratuito de Ensino 
médio na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), supletivo, 
- tarde e noite – no Núcleo de EJA 
abriu inscrições para 2016. As ma-
trículas podem ser feitas até 12 de 
fevereiro, das 9h às 16h. O Núcleo 
de EJA funciona no Centro de Edu-
cação da Universidade Federal da 
Paraíba (CE/UFPB), em João Pessoa. 
O Núcleo oferece 120 vagas para 
o período da tarde e 120 para a 
noite. A idade mínima exigida é de 
18 anos. As aulas estão previstas 
para iniciar no dia 15 de fevereiro. 
No ato da matrícula, o interessado 
deve apresentar histórico Escolar; 
uma foto 3/4; cópia do RG, CPF, re-
servista, Certidão de Nascimento ou 
Casamento e comprovante de resi-
dência. Funcionários da UFPB devem 
apresentar o contracheque.

Dia de cidadania na 
Praça da Paz

Os profissionais do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf ) do 
Distrito Sanitário V realizam hoje 
uma ação de cidadania para arre-
cadar livros, brinquedos e cabelos 
destinados a crianças e adolescen-
tes com câncer da Associação Donos 
do Amanhã. A atividade acontece 
das 9h às 16h na Praça da Paz, no 
Bancários, em João Pessoa. Vários 
cabeleireiros estarão disponíveis 
para realizar os cortes destinados à 
doação. A ação contará com um pos-
to de coleta móvel do hemocentro 
para a coleta de sangue e cadastro 
no banco de dados de doadores de 
medula óssea. Localizada no bairro 
de Jaguaribe, a Associação Donos 
do Amanhã é uma ONG que oferece 
apoio a crianças e adolescentes com 
câncer e seus familiares, enquanto 
realizam o tratamento. 

Sine oferta 102 
vagas de emprego

O Sine-JP está oferecendo 
102 vagas de emprego. Existem 
vagas para todos os níveis de es-
colaridade e algumas delas exigem 
disponibilidade para trabalhar à 
tarde e à noite. A função que ofe-
rece o maior número de vagas é a 
de vendedor pracista, para a qual é 
exigido nível médio. Para quem está 
buscando o primeiro emprego e não 
tem experiência, há oportunidades 
como vendedor interno, marceneiro 
de móveis, operador de caixa, pro-
motor de vendas e serviços gerais. 
Veja a lista completa das vagas 
aqui. http://bit.ly/sine-11_15-01-
2016. Para concorrer às vagas, os 
interessados devem procurar o Si-
ne-JP entre as 8h e às 13h apresen-
tando RG, CPF e Carteira de Trabalho. 
O Sine-JP está localizado na Avenida 
Cardoso Vieira, 85, Varadouro. 

JP registrou mais de 8 mil avanços 
de sinal vermelho no ano passado
Infração é gravíssima e 
motorista pode ser
multado em R$ 192,34

O Brasil está entre os 
países com maior incidência 
em mortes provocadas por 
acidentes de trânsito. Nas 
grandes cidades, dentro da 
corriqueira pressa do dia a 
dia, muitas vezes perdemos 
a paciência em esperar um 
simples semáforo, trans-
formando a ultrapassagem 
indevida do sinal vermelho 
em um acidente grave com 
consequências muitas vezes 
irreversíveis. Segundo Maxi-
miano Machado, diretor de 
Operações da Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), 8.116 infra-
ções de avanço de sinal ver-
melho foram registradas ape-
nas em 2015 em João Pessoa. 

“Não há um ponto es-
pecífico da cidade onde 
aconteçam mais atitudes 
errôneas de motoristas em 
avançar o sinal vermelho. 
Infelizmente, no avanço de 
sinal, a possibilidade de 
acontecer um acidente é 
elevadíssima. Se o motoris-
ta alega não ter visto o se-
máforo por algum motivo, é 
importante lembrar que an-
tes dos cruzamentos há uma 
placa de aviso informando 
que à frente existe um semá-
foro”, comentou Maximiano. 

Avançar o sinal é con-
siderado uma infração gra-
víssima. Além da desobe-
diência e de pôr em risco a 
vida do infrator e de quem 
muitas vezes não tem nada 
a ver com a infração, o mo-
torista flagrado pode ser 
multado em R$ 192,34 e 
perder sete pontos na car-
teira de habilitação. 

Impactos na saúde
Segundo um levanta-

mento feito em 2013 pela 
ONG Rua Viva – Instituto da 
mobilidade sustentável, os 
acidentes de trânsito no Bra-
sil causam mais de 30 mil 
mortes e deixam 350 mil fe-
ridos por ano. Isso provoca o 
consumo de 30 a 40% do que 
o SUS gasta com internações 
por causas externas.

De acordo com informa-
ções do hospital de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa, em 2015 foram re-
gistrados mais de dez mil 
atendimentos provenientes 
de acidentes de trânsito na 
Grande João Pessoa. Desses, 
mais de mil foram apenas no 
mês de dezembro. 

A assessoria do Trauma 
informou que não há como 
especificar quais desses aci-
dentes de trânsito foram 
ocasionados pelo avanço do 
sinal vermelho, o que não 
descarta a falta de atenção e 
impaciência dos condutores 
de veículos pela gravidade 
dos acidentados.  

FOTOS: Edson Matos

Alguns motoristas abordados pela reportagem do jornal A União deram a sua opinião sobre 
o que eles pensam sobre a impaciência de condutores ao avançar o sinal vermelho. 

“Eu acho 
isso uma 
imprudência 
desleal, 
porque além 
de você estar 
cometendo 
uma infração de trânsito, você está colo-
cando a vida de outras pessoas que nada 
têm a ver com a sua pressa em risco. Não 
tem pra que essa pressa toda, isso só vai 
ocasionar um acidente grave, uma morte 
de alguém através do trânsito”.

“Isso nunca 
deveria 
acontecer. 
Devemos 
sempre 
esperar o 
sinal abrir 
pra poder 
passar, não tem desculpa para quem 
queira justificar um avanço de sinal 
vermelho. A pessoa que faz isso eu 
considero de má fé, além de ser uma 
irresponsabilidade grande”.

“Eu acho 
errado, é 
uma irres-
ponsabili-
dade, tem 
que saber 
respeitar 
e esperar 
a sua vez. O trânsito e a cidade são 
lugares de todos. Eu acredito também 
que é preciso investir na educação para 
todos que fazem parte do trânsito e 
não só o motorista”. 

Juliano Coelho  - Empresário Denise Matias  - Técnica em enfermagem João GoMes  - Taxista

Fala Povo

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

CBMPB atende 
300 ocorrências 
durante fim de 
semana na PB

O corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (cBMPB) 
atendeu um total de 300 
ocorrências das 7h30 de 
sexta-feira (8) até as 5h de 
ontem. A Operação Verão 
está ativa ao longo do lito-
ral paraibano e não registrou 
nenhuma ocorrência de sal-
vamento aquático, apesar da 
maior concentração de turis-
tas nesse início de ano. 

As ações de maior inci-
dência foram de atendimen-
to pré-hospitalar, totalizan-
do o número de 82 casos, 
sendo 39 na região da Gran-
de João Pessoa, 24 na área 
de campina Grande e 19 no 
Sertão. Ainda foram realiza-
das 34 ações de salvamento 
e 18 operações de combate 
a incêndio.

“A maior presença dos 
guarda-vidas em toda exten-
são do nosso litoral, dentro 
da Operação Verão fazendo o 
trabalho de prevenção, con-
tribuiu para que nenhuma 
ocorrência fosse registrada 
nesse fim de semana. Sendo 
registrados apenas sete aci-
dentes com animais mari-
nhos, o que é um alerta para 
a população ter atenção ao 
adentrar ao mar”, destacou o 
comandante do Batalhão de 
Busca e Salvamento (BBS), 
major Almir Peixoto.

Prevenção
Ações de prevenção são 

realizadas diariamente e so-
mam 140 em todo o Estado, 
sendo 14 pontos base ativa-
dos na região de campina 
Grande no fim de semana.

PM prende 52 suspeitos e apreende 17 armas
A Polícia Militar con-

cluiu as ações desse segun-
do fim de semana do ano 
com a prisão e apreensão de 
52 suspeitos de roubos, por-
te ilegal de arma, tráfico de 
drogas, homicídios e outros 
crimes na Paraíba. No perío-
do, que vai das 18h da última 
sexta-feira (8) até as 23h59 
de domingo (10), foram reti-
radas das ruas 17 armas de 
fogo e recuperados 16 veí-
culos com queixas de roubos 

ou furtos. As apreensões de 
armas aconteceram nas ci-
dades de João Pessoa, Patos, 
Tavares, Serra Redonda, Ita-
poranga, São Bento, Sousa, 
Esperança, conde, Pitimbu, 
Mamanguape, Santa cecília, 
Bananeiras, coremas e Ala-
goa Grande.

Dos 52 detidos no fim de 
semana, 15 deles foram por 
porte ilegal de arma. Os de-
mais foram por roubo (18), 
com drogas (14), por homi-

cídio (3), um por ser consi-
derado foragido de um dos 
presídios da capital e outro 
por ter mandado de prisão 
em aberto no Rio de Janeiro.

Durante as abordagens 
a pessoas, foram apreen-
didas 122 pedras de crack, 
47 trouxas e 60 gramas de 
maconha e dois papelotes 
de cocaína. As blitze e abor-
dagens a veículos recupera-
ram 11 motos e cinco car-
ros roubados.

Ações intensificadas
O comando do Policia-

mento da Região Metropo-
litana reforçou a segurança 
em João Pessoa por causa do 
aumento do fluxo de pesso-
as. Em toda a capital, foram 
realizadas diversas blitze e a 
orla recebeu um incremen-
to do policiamento a pé nos 
principais pontos de inte-
resse turístico. As ações de-
vem continuar durante todo 
o mês de janeiro.    

AÇÕES POLiCiAiS

Procon fiscaliza cobrança diferenciada
A Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa do consu-
midor (Procon-JP) está autu-
ando os fornecedores de bens 
e serviços de João Pessoa que 
estão cobrando preços dife-
renciados para pagamento à 
vista com dinheiro, cheque ou 
cartão de crédito. O Procon-
-JP recebeu, nos últimos dias, 
15 denúncias via redes sociais 
sobre a exclusão de cartões de 
créditos em promoções.

O secretário do Procon-

-JP, helton Renê, alerta que os 
consumidores não devem acei-
tar preço diferente ao usar o 
cartão de crédito para o venci-
mento ao pagar suas compras, 
independente do anúncio de 
promoção ou não. “Por isso 
nossos fiscais estão nas lojas 
realizando a Operação cartão 
é Dinheiro para inibir esse tipo 
de prática no comércio local. 
Mas o consumidor deve conti-
nuar atento e denunciando”.

Ele explica que a Porta-

ria 118/94, do Ministério da 
Fazenda, considera a compra 
com cartão como sendo um 
pagamento à vista. O titular 
do Procon-JP também baseia a 
Operação cartão é Dinheiro na 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STJ), que entendeu 
que os lojistas não podem con-
ceder desconto apenas para 
o pagamento em dinheiro ou 
cheque e, assim, restringir o 
uso do cartão de crédito. “Os 
ministros do STJ consideraram 

que a discriminação de preços 
seria uma infração à ordem 
econômica, segundo a lei nº 
12.529, de 2011, que reformu-
lou o sistema brasileiro de de-
fesa da concorrência”.

Segundo helton Renê, 
quando aderimos a um cartão 
de crédito, já estamos pagando 
pelo uso antes mesmo de ir às 
compras. “Pagamos anuidade 
e/ou custos com várias outras 
tarifas, sem contar os juros 
quando se entra no rotativo”.

OPERAÇÃO CARTÃO É DiNHEiRO

Lojas do Centro de CG são alvo de vândalos
 A ação de pessoas que 

provocam vandalismo contra 
as lojas do centro de campi-
na Grande tem preocupado os 
empresários. Na manhã de on-
tem, ao tentarem abrir a porta 
dos estabelecimentos, muitos 
deles encontraram cola do tipo 
“super bond” nas fechaduras. 
Pelo menos 12 estabelecimen-

tos foram alvo da ação dos vân-
dalos e os donos tiveram pre-
juízos, já que permaneceram 
com as portas fechadas por 
algumas horas até que o pro-
blema fosse solucionado. 

O presidente da câmara 
de Dirigentes lojistas (cDl) de 
campina Grande, Artur Almei-
da, aconselha os empresários 

a registrarem boletim de ocor-
rência. “Não podemos admitir 
que um pequeno grupo que 
quer provocar desordem con-
tinue agindo”, disse.

Em razão do vandalismo, 
a cDl entrou em contato com 
a Polícia Militar. O comandante 
do II Batalhão, major Gilberto 
Felipe, assegurou que será es-

tudada uma forma para coibir 
esse tipo de ação. “Nós da PM 
temos o papel de prender os 
meliantes, mas muitas vezes 
os proprietários se recusam a 
prestar queixa na delegacia e 
isso faz com que o nosso traba-
lho seja em vão. Então aqui fica 
o nosso apelo para que os lojis-
tas colaborem com o trabalho”.

PREJUÍZO NO COMÉRCiO
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Dilma recua em favor de Ricardo
MANUTENÇÃO DA ALIANÇA

Imprensa aponta Ricardo 
como principal líder 
contra o impeachment

Delator da Operação 
Lava Jato aponta propina 
de US$ 100 milhões a FHC

Um dos principais sites 
de notícias que fazem a co-
bertura dos bastidores po-
líticos em Brasília publicou 
no domingo, 10, que a presi-
dente Dilma Rousseff recuou 
na questão da crise de abas-
tecimento de combustíveis 
no Estado para não arranhar 
a importante aliança cons-
truída com o governador Ri-
cardo Coutinho. De acordo 
o repórter Leonel Rocha, do 
portal Congresso em Foco, 
a presidente Dilma Rousseff 
preferiu não arriscar perder o 
apoio político do governador 
da Paraíba, Ricardo Coutinho, 
e determinou que a Petrobras 
voltasse a entregar combustí-
veis em João Pessoa. 

A estatal iria transferir a 
entrega de gasolina, álcool e 
diesel do Porto de Cabedelo, 
na Região metropolitana da 
capital paraibana, para o de 
Suape, em Pernambuco. Líder 
do movimento anti-impeach-
ment e filiado a ao PSB, par-
tido que está fora da base de 
apoio parlamentar a Dilma, 
Coutinho usou sua influência 
na articulação dos governa-
dores que apoiam a presiden-
te para conseguir a suspen-
são da medida.

Coutinho aproveitou a 
ligação estreita que man-

tém com a presidente Dilma 
para reverter rapidamente 
um problema que poderia 
causar um grande prejuízo à 
economia do Estado e de so-
lução demorada. A bandeira 
do impeachment perdeu for-
ça no PSB muito pela ação 
do governador que, segundo 
a reportagem publicou, in-
fluencia as decisões da dire-

ção partidária e da bancada 
de deputados. Os parlamen-
tares da legenda vão votar a 
favor ou contra a abertura de 
processo contra a presidente 
no Plenário da Câmara.

Horas depois de telefo-
nar ao ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, Coutinho re-
cebeu um ofício classificado 
de confidencial do diretor de 

Abastecimento da Petrobras, 
Jorge Celestino Ramos, ga-
rantindo que a estatal conti-
nuará atendendo a todos os 
pedidos das distribuidoras 
de combustíveis localizadas 
no Porto de Cabedelo. 

A empresa justificou que 
a suspensão “pontual” do for-
necimento de gasolina ocor-
reu em razão do consumo aci-

ma do esperado na demanda 
nacional de gasolina, com o 
consequente desabasteci-
mento circunstancial. A Petro-
bras informou que enfrentou 
dificuldades na oferta do pro-
duto para cabotagem, modali-
dade responsável pelo supri-
mento de diversos portos do 
País. (Com informações do 
Congresso em Foco)

Governador da Paraíba foi o primeiro político do Nordeste a defender a presidente da República contra o processo de impeachment

FOTO: Divulgação/Secom-PB

A Prefeitura de João Pessoa deu 
posse na manhã desse domingo, 10, 
aos trinta e cinco novos conselheiros 
tutelares da capital, além de 11 suplen-
tes, durante cerimônia que aconteceu 
no auditório master da Estação Cabo 
Branco - Ciência, Cultura e Artes, no Al-
tiplano. Eleitos pela escolha direta da 
população amparada por lei para um 
mandato de quatro anos, eles terão a 
missão de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, 
definidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

A cerimônia foi prestigiada por au-
toridades do Poder Legislativo Munici-
pal, Ministério Público e de represen-
tantes da Sociedade Civil Organizada. 
O promotor de Justiça, Alley Escorel, 
destacou a lisura do pleito ocorrida em 

outubro do ano passado e desejou sor-
te ao colegiado. “A posse de vocês é 
ato consumado, e façam valer a respon-
sabilidade que lhes foi dada para fazer 
um grande trabalho em prol das nossas 
crianças e adolescentes”, disse.

Os sete conselhos tutelares são 
subdivididos por regiões: Norte, Sul, 
Sudeste, Mangabeira, praia, Valentina 
e Cristo, que devem funcionar diutur-
namente a serviço da população, para 
atender qualquer tipo de violação dos 
direitos da criança e do adolescente. 
“É com muita força de vontade que 
pretendo atuar para fazer um grande 
mandato, e isso será possível fazendo 
parceria com toda a rede, para juntos, 
fazermos o melhor”, disse a conselheira 
tutelar do Valentina, Janete Fernandes 
de Araújo.

35 conselheiros tutelares 
tomam posse na capital

PARA SETE REGIÕES

Novos conselheiros tutelares empossados em João Pessoa foram eleitos pelo voto popular

FOTO: Divulgação/Secom-JP

A Prefeitura de Campina Gran-
de, através da Secretaria de Assis-
tência Social, empossou na manhã 
desse domingo, 10, os 20 novos con-
selheiros tutelares e seus suplentes, 
em cerimônia no Teatro Municipal 
Severino Cabral.

A secretária da Assistência So-
cial Eva Gouveia destacou que era  
“um dia que trazia muitas alegrias e 
responsabilidades para aqueles que 
estão nesta missão de proteger os 
direitos da criança e do adolescente 
em Campina”.

Representou o Poder Legislativo 
o vereador Marinaldo Cardoso, que 
destacou a representação do mo-
mento democrático do evento. “Es-
tamos na posse de pessoas que irão 
defender a criança e o adolescente  
escolhidos pelo povo”, acentuou.

Uelma Alexandre falou sobre a 
primeira eleição direta para conse-
lheiros e as dificuldades que ocor-
reram. “Foi essencial o trabalho e 
a sensibilidade da secretária Eva”, 
destacou a presidente do Conselho 
de Direitos da Criança e do Ado-
lescente. José Herculano falou em 
nome dos conselheiros eleitos e 
destacou as dificuldades enfrenta-
das na missão.

Na oportunidade, receberam 
suas portarias os conselheiros eleitos 
na primeira eleição unificada, pela 
data, em todo o Brasil, e a primei-
ra eleição direta para conselheiro 
tutelar em Campina Grande, quan-
do todos os eleitores aptos a votar 
compareceram as suas respectivas 
sessões de votação e votaram em 5 
representantes. 

Eleição foi a primeira em CG

Em Cabedelo, tomaram posse 
dez novos conselheiros tutelares 
e seus suplentes que vão atuar em 
seus respectivos setores (I e II) em 
Cabedelo, durante o próximo qua-
driênio (2016-2019). A solenidade 
de posse aconteceu no Teatro San-
ta Catarina. 

As eleições para a escolha dos 
conselheiros aconteceu no dia 4 
de novembro e, pela primeira vez, 
ocorreu de forma unificada em 
todo o País. Ao todo, 6.217 elei-
tores compareceram às urnas para 
participarem do pleito, organizado 
por uma Comissão Especial Eleito-
ral criada pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA). 

Representantes da Justiça in-

tegraram e acompanharam todo 
o processo que elegeu os conse-
lheiros tutelares cabedelenses. A 
expectativa é de que agora o ór-
gão, embora seja autônomo, siga 
trabalhando em conexão com o 
Poder Judiciário. O juiz de Direito 
da Vara da Infância e da Juventu-
de, Antônio Silveira Neto, ressaltou 
a importância do conselheiro tu-
telar na sociedade. “Na figura do 
conselheiro tutelar se reflete mui-
ta atenção e esperança para nos-
sa sociedade. Para que o trabalho 
dos conselheiros tenha eficiência 
é necessário que haja colaboração 
e que eles estejam integrados com 
a Justiça, com o Ministério Público, 
com os órgãos do sistema de prote-
ção e com a sociedade civil”, disse.

Escolhidos assumem em Cabedelo

Fim da reeleição 
será destaque na 
volta do recesso 
do Senado

A proposta defendida 
pelo senador Raimundo 
Lira (PmDB-PB) do fim da 
reeleição para govenado-
res, prefeitos e presiden-
te da República ganhará 
força no Senado na volta 
do recesso parlamentar. 
Segundo reportagem da 
Rádio Senado, alguns lí-
deres de partidos já se 
convenceram de que a 
tese defendida por Lira 
tem fundamento, e por 
isso, já querem que o Se-
nado agilize a votação da 
PEC, já aprovada na Câ-
mara dos Deputados, que 
acaba com a reeleição.

Em entrevista à Rá-
dio Senado, Raimundo 
Lira defendeu o fim da 
reeleição, com uma res-
salva: “(Devemos) manter 
o que a Câmara aprovou, 
logicamente, permitindo 
a reeleição para aqueles 
prefeitos e governadores 
que foram eleitos com o 
direito legal de pleitear a 
reeleição”, disse o relator 
da proposta de Reforma 
Política.
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Virada à esquerda
Por mais que o governo se diga de esquerda, é difícil uma 

verdadeira virada. Tanto comprometimento com partidos 
de centro, com os que se dizem de centro-esquerda, com as 
alas conservadoras que ainda apoiam a base, e ainda outros 
financiadores, empresários, enfim, o PT está longe do que já 
foi o PT, quando surgiu. Os mais antigos exigem da presidente 
Dilma Rousseff uma guinada à esquerda, mas há outro temor, a 
opinião pública. 

Nos últimos meses ser de esquerda saiu de moda. Ainda 
mais com essa conversa toda de crise e corrupção rondando 
o governo petista, que sempre, quando esteve na oposição, 
se colocou na esquerda da política brasileira. Perdeu-se a 
noção entre esquerda e direita nos partidos. Mais parece 
valer a máxima das partidas de bola de gude nos poeirões 
nordestinos: “Ao redor do buraco, tudo é beira”. 

A direita continua firme, no entanto, e cada vez mais 
forte, impondo seus valores e ideais, contaminando outros 
setores com uma onda de retrocesso. Derrubada do Estatuto 
do Desarmamento e redução da maioridade penal de 18 
para 16 anos são duas das bandeiras defendidas pela ala 
conservadora do Congresso Nacional, bem representada pela 
bancada BBB - boi, bíblia e bala. 

Os de direita mostraram a cara. 2015 foi o ano em 
que ser de direita deixou de ser vergonhoso. Pena que o 
discurso, como mesmo disse a presidente da República, não 
se sustenta após uma pesquisa no Google. O deputado federal 
Jair Bolsonaro já disse que quem procura osso é cachorro, se 
referindo às famílias que buscam seus parentes desaparecidos 
durante o regime militar no Brasil, enquanto o cantor Lobão 
defendeu os torturadores, pois estes só teriam “arrancado 
umas unhazinhas”.

Quem é verdadeiramente humano não fica desse lado 
do discurso. Até pode passear pela direita, mas quando 
percebe o engano, pula fora, e geralmente vai para o centro, 
para cima do muro. Sim, porque se não apoia as reações 
violentas da polícia de São Paulo contra estudantes, por 
exemplo, também não move um músculo sequer para lutar 
por mais justiça social. 

O PT foi o governo que mais combateu dois dos piores 
males no Brasil: a pobreza e a corrupção. O problema é 
que se esperava muito mais que isso do PT. Lula promoveu 
uma verdadeira revolução. Após 12 anos do partido no 
poder, pobre tem telefone celular com acesso à internet, 
empregada doméstica viaja de avião e cotas garantem que as 
universidades públicas sejam públicas não apenas no sentido 
de gratuitas, mas públicas mesmo, para todos. 

Mesmo assim, Lula fez menos do que poderia, e ainda 
menos do que prometeu. Dilma, pior ainda. Se o padrinho 
ainda pode justificar que governou sem uma maioria tão 
ampla no Congresso, entregou à sucessora, no nono ano de 
governo petista, a faca e o queijo. Dilma poderia ter enfrentado 
as reformas, deixou para depois e hoje enfrenta uma crise 
política. 

Já abordei alguns desses pontos aqui mesmo, nesta 
coluna. O boato sobre uma possível virada à esquerda me 
fez retomar. Vários sites e blogs que costumam ter tendência 
petista alertam que até o final de seu segundo mandato a 
presidente Dilma pode virar à esquerda, para a surpresa 
geral da nação e satisfação de quase todos, com exceção 
apenas daquela parcela de 1% que detém a fatia gorda da 
riqueza.

Os que defendem essa teoria alegam que esta seria a 
única saída de Dilma para manter os movimentos sociais 
do seu lado. A presidente abandonaria os ajustes fiscais 
implantados por Joaquim Levy, agora tocados por seu sucessor 
no Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, e mudaria tudo, 
tudo mesmo. Seria um novo governo bem do meio para o fim. 
Uma mudança drástica, traição total aos conservadores que se 
mantêm ao lado dela. 

Duvido que aconteça, mas duvido muito. Se o PT quisesse 
um governo realmente progressista já o teria. A federalização 
da educação de base, quando proposta pelo então ministro da 
Educação de Lula, Cristovam Buarque, foi esquecida. A reforma 
tributária, nunca fizeram; a agrária é uma falácia, entre outros 
erros cometidos. 

O último presidente que tentou fazer uma grande 
reforma para sacudir esse país e virá-lo de ponta-cabeça 
foi João Goulart, deposto pelos militares em 1964, quando 
começou o regime que duraria 21 anos. Não que Dilma tenha 
medo dos militares, mas fazer justiça social é coisa que nem 
todo brasileiro quer, principalmente se para isso for preciso 
mexer no seu bolso, um realzinho que seja. 

Se for mexer muito, então, é guerra civil. A classe média, 
que já foi pobre, às vezes esquece que tem gente passando 
fome, gente precisando ter acesso a saúde, educação, emprego 
digno. A CPMF mal coça o bolso da classe média e esta anda 
chiando. O imposto sobre as grandes fortunas resolveria o 
problema, mas isso é cutucar um vespeiro. Duvido que Dilma 
vire à esquerda, torço muito por isso, mas duvido. 

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Nestor Cerveró cita propina de 
US$ 100 milhões ao governo FHC
Negociação aparece em 
documento apreendido 
com Delcídio Amaral

O ex-diretor da área In-
ternacional da Petrobras Nes-
tor Cerveró, um dos delatores 
da Operação Lava Jato, afir-
mou que a venda da empresa 
petrolífera Pérez Companc 
envolveu uma propina ao 
governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2003) de US$ 
100 milhões. As informações 
constam de documento apre-
endido no gabinete do se-
nador Delcídio Amaral (PT/
MS), ex-líder do governo no 
Senado.

O ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso afirma 
que declarações “vagas como 
essa, que se referem gene-
ricamente a um período no 
qual eu era presidente e a um 
ex-presidente da Petrobras 
já falecido (Francisco Gros), 
sem especificar pessoas en-
volvidas, servem apenas para 
confundir e não trazem ele-
mentos que permitam verifi-
cação”.

O papel apreendido é 
parte do resumo das infor-
mações que Cerveró prestou 
à Procuradoria-Geral da Re-
pública antes de fechar seu 
acordo de delação premiada. 
O documento foi apreendi-
do no dia 25 de novembro, 
quando Delcídio foi preso sob 
acusação de tramar contra a 
Operação Lava Jato. O sena-
dor, que continua detido em 
Brasília, temia a delação de 
Cerveró.

Neste documento, o ex-
-diretor não explica para 

quem teria ido a suposta 
propina ou quem teria feito 
o pagamento. Cerveró citou 
o nome “Oscar Vicente”, que 
seria ligado ao ex-presiden-
te argentino Carlos Menem 
(1989-1999).

“A venda da Pérez Com-
panc envolveu uma propina 
ao Governo FHC de US$ 100 
milhões, conforme informa-
ções dos diretores da Pérez 
Companc e de Oscar Vicente, 
principal operador de Menem 
e, durante os primeiros anos 
de nossa gestão, permaneceu 
como diretor da Petrobras na 
Argentina”, relatou Cerveró.

Em outubro de 2002, a 
Petrobras comprou 58,62% 
das ações da Pérez Companc 
e 47,1% da Fundação Pérez 
Companc. Na época, a Pe-
com, como é conhecida, era 
a maior empresa petrolífera 

independente da América La-
tina. A Petrobras, então sob o 
comando do presidente Fran-
cisco Gros, pagou US$ 1,027 
bilhão pela Pérez Companc.

No documento, o ex-di-
retor citou valores que teriam 
feito parte da negociação. 
“Cada diretor da Pérez Com-
panc recebeu US$ 1 milhão 
como prêmio pela venda da 
empresa e Oscar Vicente, US$ 
6 milhões. Nós juntamos a Pé-
rez Companc com a Petrobras 
Argentina e criamos a PESA 
(Petrobras Energia S/A) na 
Argentina.”

Cerveró já foi condena-
do na Lava Jato. Em uma das 
ações, o juiz federal Sérgio 
Moro, que conduz as ações 
da operação na primeira 
instância, impôs 12 anos e 3 
meses de prisão para o ex-
-diretor da Petrobras. Em sua 

primeira condenação, Cerve-
ró foi condenado a 5 anos de 
prisão pelo crime de lavagem 
de dinheiro na compra de um 
apartamento de luxo em Ipa-
nema, no Rio.

Defesa
“Não tenho a menor 

ideia da matéria. Na época, 
o presidente da Petrobras 
era Francisco Gros, pessoa 
de reputação ilibada e sem 
qualquer ligação político-
-partidária. Afirmações vagas 
como essa, que se referem ge-
nericamente a um período no 
qual eu era presidente e a um 
ex-presidente da Petrobras 
já falecido, sem especificar 
pessoas envolvidas, servem 
apenas para confundir e não 
trazem elementos que permi-
tam verificação”, afirmou Fer-
nando Henrique Cardoso.

Da Agência Estado

Propina teria sido paga por negociação de petrolífera argentina; Fernando Henrique Cardoso nega

Dilma sanciona Marco Legal da Ciência

A presidente Dilma 
Rousseff sancionou ontem o 
Marco Legal da Ciência, Tec-
nologia e Inovação em ceri-
mônia no Palácio do Planalto. 
O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 77/2015, que promo-
ve uma série de ações para 
o incentivo à pesquisa e ao 
desenvolvimento científico 
e tecnológico, foi aprovado 
pelo plenário do Senado Fe-
deral no dia 9 de dezembro.

A ideia é aproximar as 
universidades das empresas, 
tornando mais dinâmicos a 
pesquisa, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a ino-
vação no País, além de diminuir 
a burocracia nos investimentos 
para a área.

Segundo Dilma, o novo 
marco regulatório promove 
uma reforma na legislação que 
regula a integração entre agen-
tes públicos e privados que 
compõem o sistema de ciência, 
tecnologia e inovação. “Esta-
mos dando transparência, sim-
plicidade e segurança jurídica a 
uma cooperação fundamental 
para o crescimento econômico, 
a geração de renda e emprego 
e que promova o desenvolvi-
mento de forma sustentável”.

A presidente disse que 
o Congresso, ao aprovar por 
unanimidade a legislação, de-
monstrou compromisso com 
as reformas necessárias à re-
tomada do crescimento econô-
mico. “É uma medida de curto, 
médio e longo prazos. Agrade-
ço aos congressistas por esse 
esforço suprapartidário de 
criar as bases para que a inova-

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ção se torne o motor de nosso 
desenvolvimento”.

Na cerimônia, também foi 
lançada a Chamada Universal 
CNPq/MCTI nº1/2016, edital 
promovido pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) que vai 
disponibilizar recursos para 
projetos de pesquisa científi-
ca e tecnológica nos próximos 
dois anos, em qualquer área 
do conhecimento, no valor de 
R$ 200 milhões.

Vetos
Em entrevista após a san-

ção do marco legal, o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Celso Pansera, disse que a 
presidente vetou alguns pontos 
do texto aprovado no Congres-
so. Pansera destacou que esses 
vetos “não mexem no eixo” do 
novo marco legal.

Segundo o ministro, um 
dos vetos é referente a um 
trecho que isentava o reco-
lhimento de impostos previ-
denciários sobre bolsas de 
pesquisa e compra de produ-
tos. Outro veto foi em um tre-
cho do texto que dispensava 
a realização de licitação pela 
administração pública nas 
contratações de empresas 
com faturamento de até R$ 
90 milhões anuais para pres-
tação de serviços ou forne-
cimento de bens elaborados 
com aplicação sistemática de 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos.

Legislação
Segundo o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, o marco legal atualiza 
a legislação brasileira para 
facilitar o exercício das ativi-
dades de pesquisa científica. 
O texto prevê a isenção e a 

redução de impostos para as 
importações de insumos fei-
tas por empresas na execu-
ção de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
O marco também amplia o 
tempo máximo que os profes-
sores das universidades fe-
derais poderão trabalhar em 
projetos institucionais de en-
sino, pesquisa e extensão, ou 
exercer atividades de nature-
za científica e tecnológica.

A legislação também per-
mite a participação da União, 
estados e municípios no capi-
tal social de empresas para o 
desenvolvimento de produtos 
e processos inovadores que 
estejam de acordo com as 
políticas de desenvolvimento 
científico, além de simplificar 
a emissão do processo de vis-
to de trabalho para pesquisa-
dores estrangeiros que vierem 
ao Brasil para participar de 
projetos de pesquisa.

Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

Com o novo marco, ideia do governo é aproximar mais as universidades públicas das empresas

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Planalto mapeia deputados que
são favoráveis ao impeachment
O governo está fazendo 
um pente-fino nos cargos
para pressionar os políticos

O Palácio do Planalto está 
fazendo um pente-fino nos 
cargos de primeiro, segundo 
e terceiro escalões do gover-
no para mapear as indicações 
políticas e usá-las como for-
ma de evitar o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. 
O objetivo é tentar detectar 
os reais padrinhos dos ocu-
pantes dos cargos de confian-
ça em Brasília e nos estados 
para pressioná-los a votar 
contra o afastamento, ou ne-
gociar essas nomeações com 
quem esteja disposto a defen-
der a permanência da petista.

O governo evita infor-
mar quantos são os cargos 
distribuídos a afilhados de 
parlamentares ou caciques 
políticos entre os cerca de 22 
mil postos comissionados na 
máquina federal. Sabe-se, po-
rém, que há deputados publi-
camente favoráveis ao impea-
chment que indicaram nomes 
para essas vagas. Há também 
o que chamam de “barriga 
de aluguel”: um parlamentar 
indica um nome que, na ver-
dade, é ligado a outra legenda 
ou grupo político, o que torna 
mais difícil o rastreamento.

 Estão no radar do gover-
no, por exemplo, os afilhados 
do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
patrocinador do processo de 
impeachment de Dilma e ini-
migo número um do Planalto. 
O Planalto trata como “inacei-
tável” manter as indicações 
feitas pelo peemedebista. 
Outra situação já detectada 
envolve o principal órgão do 
turismo e a bancada do PMDB 
catarinense.

O atual presidente da 
Empresa Brasileira de Tu-
rismo (Embratur) é o cata-
rinense Vinícius Lummertz, 
nomeado na cota do vice-pre-
sidente Michel Temer, mas 
indicado pelo deputado Mau-
ro Mariani, que é presidente 
do PMDB de Santa Catarina 
e para quem o impeachment 
se tornou “inevitável”, como 
disse em entrevista a um co-

lunista de seu Estado em ou-
tubro.

Volta no tempo
O Planalto, no entanto, 

sabe que é muito difícil de-
senrolar o novelo de cada no-
meação e detectar a origem 
da indicação política. Mas o 
trabalho em curso envolve 
vasculhar nomeações anti-
gas, inclusive dos governos 
Itamar Franco, que era pee-
medebista, e Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB). Várias 
dessas nomeações foram 
esquecidas e os supostos afi-
lhados ainda estão nos mes-
mos cargos. Esse problema 
não existe apenas em relação 
ao PMDB, mas em todos os 
partidos da base. Daí a tenta-
tiva de mapeamento e busca 
da origem da indicação polí-
tica. Embora o mapeamento 
dos cargos seja recorrente 
- foi feito nos dois mandatos 
de Luiz Inácio Lula da Silva e 
já na gestão Dilma.

Hoje, em tese, há 18 le-
gendas que dizem sustentar 
Dilma, mas na prática essas 
siglas conseguem garantir 
apenas cerca de 250 votos 
contra o impeachment na Câ-
mara. O número é suficiente 
para impedir a abertura de 
processo pelo afastamento 
de Dilma, mas pequeno para 
uma base de apoio ao gover-
no - é inferior à maioria sim-
ples da Câmara, composta 
por 513 deputados.

Lideranças
O mapeamento também 

dará subsídio às conversas 
que o governo terá a partir 
desta semana sobre a esco-
lha das lideranças dos par-
tidos da base, em fevereiro. 
Para o Planalto, é fundamen-
tal garantir o maior número 
de líderes na Câmara contrá-
rios ao impeachment, pois 
eles vão indicar os integran-
tes da Comissão Especial do 
impeachment. Essa tarefa 
está a cargo do ministro da 
Secretaria de Governo, Ricar-
do Berzoini.

O desafio é não fazer com 
que essa interferência abra 
crises como a ocorrida no 
PMDB, que teve o líder Leo-
nardo Picciani (RJ), contrário 
ao impeachment, destituído e 
reconduzido ao posto.

Tânia Monteiro
Da Agência Estado

O governo tenta apressar o 
lançamento de medidas de estí-
mulo à economia para tirar o foco 
das denúncias contra o ministro 
da Casa Civil, Jaques Wagner, e 
dos desdobramentos da Operação 
Lava Jato. Embora o Palácio do Pla-
nalto não considere as acusações 
“comprometedoras”, a avaliação 
do núcleo próximo à presidente 
Dilma Rousseff é a de que Wag-
ner virou alvo justamente por seu 
papel na estratégia de evitar o im-
peachment e também pela ausên-
cia de uma “agenda positiva” para 
se contrapor à crise política.

A preocupação do Planalto é 
que as medidas para a economia, 
previstas para fevereiro, também 
têm potencial para provocar di-
vergências. A ideia de Dilma é 
ouvir sindicalistas, empresários e 
líderes da base antes de divulgá
-las. Além da concessão de crédito 
para impulsionar setores como a 
construção civil, Dilma disse que 
pretende “perseguir” ações de 
maior fôlego, como as reformas 

da Previdência e tributária.
Antes da nova leva de denún-

cias da Lava Jato, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva já havia 
aconselhado Dilma a aproveitar o 
recesso parlamentar para se rea-
proximar do vice Michel Temer, 
que comanda o PMDB, e de de-
putados e senadores da base. O 
governo avaliava que a crise da-
ria uma trégua em janeiro, mas 
foi “atropelado” pelas acusações 
contra Wagner.

A apreensão no Planalto e no 
PT tem motivo: capitão do time e 
um dos principais encarregados de 
fazer o segundo mandato de Dil-
ma “funcionar”, o chefe da Casa 
Civil é o nome mais cotado do PT 
para a sucessão da presidente, em 
2018, caso Lula não queira ou não 
possa ser candidato.

 “A falta de perspectiva econô-
mica ocorre por causa dessa crise 
política, que só se agrava”, disse o 
senador Jorge Viana (PT-AC)

A divulgação de mensagens in-
terceptadas por investigadores da 
Lava Jato, reveladas pelo Estado, in-
dicaram a proximidade de Wagner 
com o ex-presidente da empreiteira 

OAS José Adelmário Pinheiro Filho, 
conhecido como Léo Pinheiro, um 
dos condenados por participação 
no esquema de corrupção da Petro-
bras. Há desde negociação de apoio 
financeiro ao candidato do PT à Pre-
feitura de Salvador em 2012, Nelson 
Pellegrino, a pedidos de intermedia-
ção de Wagner, então governador 
da Bahia, com o Planalto para favo-
recer empresários.

Além disso, o ex-diretor da Pe-
trobras Nestor Cerveró, um dos dela-
tores da Lava Jato, disse que Wagner 
recebeu recursos desviados da esta-
tal na campanha de 2006. O minis-
tro afirmou que não foi divulgada 
até agora qualquer prova contra ele 
e chamou as denúncias de “ilações”, 
de gente que “ouviu dizer”.

 Interlocutores de Dilma atri-
buíram os “vazamentos ilegais e 
seletivos” ao presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que 
nega a acusação. “Todo dia há vaza-
mentos de órgão do governo contra 
mim e ninguém fala nada”, afirmou. 
Cunha aparece nas mensagens de 
Léo Pinheiro, assim como os minis-
tros Edinho Silva (Comunicação So-
cial) e Henrique Alves (Turismo).

Governo quer acelerar medidas
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Vera Rosa
Da Agência Estado

O governo quer tirar o foco das acusações contra o ministro Jaques Wagner, com o lançamento de medidas econômicas

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

O Ministério da Agricul-
tura informou que o esforço 
fiscal feito em 2015 resultou na 
economia de R$ 370 milhões. 
Segundo a pasta, os contratos 
com terceirizados, por exem-
plo, foram reduzidos em 24%, 
ou R$ 12,6 milhões. O número 
final, no entanto, foi inflado 
pela extinção do Ministério da 
Pesca, cujas atribuições foram 
transferidas para a Agricultura.

Com o fim da pasta, a eco-
nomia gerada foi de R$ 243,7 
milhões. A redução de despe-
sa se deu em função do fim da 
locação do imóvel onde fun-
cionava a sede do Ministério 
da Pesca, da redução de con-
tratos de tecnologia da infor-
mação, do corte de convênios 
e transferências e com a redu-
ção de cargos comissionados.

No próprio Ministério da 
Agricultura, a pasta informou 
que o valor pago em diárias e 
passagens caiu de R$ 27,3 mi-
lhões em 2014 para R$ 13,5 
milhões no ano passado.

 Os contratos de tecno-
logia da informação foram 
revistos e tiveram redução de 
9% e parte da frota do minis-
tério foi leiloada, com arreca-
dação de R$ 19,5 milhões. 

Extinção de órgão gera 
economia de R$ 243 mi

CONTROLE DE GASTOS

Victor Martins
Da Agência Estado

Com a redução 
de gastos em 
dois ministérios, 
o governo 
economizou 
R$ 370 milhões

A suspensão de um de-
bate no Supremo Tribunal 
Federal sobre transexuais, 
na semana passada, mostra 
que os ministros estão mais 
cautelosos em decisões so-
bre direitos fundamentais. O 
entendimento é de que, ago-
ra, julgamentos sobre temas 
controversos podem perder 
legitimidade diante do tom 
elevado da polarização polí-
tica, um dos efeitos da crise 
atual e que atinge o STF de 
forma indireta.

Caberá aos ministros 
responder se abordagens 
como a sofrida por uma mu-
lher transexual impedida de 
usar o banheiro feminino em 
um shopping em Florianópo-
lis, que acabou defecando na 

própria roupa, são passíveis 
de ação judicial por danos 
morais. Os ministros Luís 
Roberto Barroso e Edson Fa-
chin disseram que sim. Ou-
tras 778 ações estão paradas, 
pois dependem da decisão. 
Ao pedir vista do processo, 
Luiz Fux afirmou que, sem 
ouvir a sociedade, a Corte 
não tem representatividade 
para julgar. 

O presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), João Ricardo 
Costa, considera que os mi-
nistros estão atentos a “um 
momento mais conservador” 
no País. Para ele, um dos pa-
péis do STF é o de convencer 
a sociedade sobre a decisão, 
o que explica a cautela. 

A descriminalização da 
maconha para uso próprio, 
que entrou no STF em 2011, 

teve a discussão suspensa 
em setembro por um pedi-
do de vista. Em um processo 
para reduzir o número de 
presos sem julgamento, os 
ministros já reconheceram 
parcialmente uma liminar, 
mas não têm prazo para vol-
tar a discutir o mérito. Para o 
advogado constitucionalista 
Eduardo Mendonça, ex-as-
sessor de Barroso no STF, a 
postura contida da Corte é 
estratégica. “Como diz o pró-
prio Barroso, há um modelo 
de equilíbrio entre ousadias 
e prudências”.

Recentemente, o Supre-
mo eliminou de uma nor-
ma na lei militar trecho que 
discriminava homossexuais, 
mas manteve o entendimen-
to de que a prática de sexo 
consensual entre adultos nos 
quartéis é crime. 

Supremo demonstra maior 
cautela em temas polêmicos

ESTRATÉGIAS DE JULGAMENTO

Gustavo Aguiar
Da Agência Estado

Levy vai assumir
diretoria no Bird

Menos de um mês após deixar 
o governo, o ex-ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, conseguiu voltar a um 
órgão financeiro. Em 1º de fevereiro, 
ele assumirá a Diretoria Financeira 
do Banco Mundial (Bird), com sede 
em Washington. Ele substituirá o 
francês Bertrand Badré.

O diretor financeiro é respon-
sável pelo controle da tesouraria 
do órgão, incluindo as operações 
financeiras, o orçamento corporati-
vo e o gerenciamento de risco e de 
controladoria. Na estrutura do Bird, 
Levy estará abaixo apenas do presi-
dente da instituição, Jim Yong Kim.

Por se tratar de um órgão 
multilateral, com participação do 
governo brasileiro, Levy não preci-
sará cumprir a quarentena a que 
estão submetidos ex-ministros. A 
proibição de exercer cargos seria 
necessária apenas se ele retornasse 
ao setor privado. Embora tenha sido 
anunciada extraoficialmente na sex-
ta-feira (8), a nomeação de Levy só 
foi confirmada ontem  pelo Bird.
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Francisco pede à Europa que
se mantenha aberta a migrantes 

Mundo

O papa Francisco pe-
diu ontem aos governos 
europeus que continuem a 
acolher os migrantes, como 
“um farol de humanidade”, 
apesar dos receios de segu-
rança suscitados pelo fluxo 
inédito de pessoas.

Em discurso aos em-
baixadores acreditados no 
Vaticano, o papa disse que 
“os receios relativos à se-
gurança são importantes 
e aumentaram considera-
velmente com a crescente 
ameaça do terrorismo in-
ternacional”. O pronuncia-
mento foi consagrado às 
migrações, no qual evocou 
“o grito” dos que fogem de 
“barbáries indizíveis” e da 
“miséria extrema”.

A atual onda migrató-
ria “parece minar as bases 
desse ‘espírito humanista’ 
que a Europa ama e defen-
de desde sempre”, afirmou, 
advertindo que isso não 
pode impedir o continente 
Europeu de continuar a ser 
“um farol de humanidade”.

O papa Francisco criti-
cou o “medo que leva a ver 
o outro como um perigo ou 
um inimigo”, que tem ori-
gem no “vazio de ideais” e 
na “perda de identidade, 
também religiosa, que o 
Ocidente conhece de forma 
dramática”.

Migrações
Se o fenômeno migra-

tório coloca um problema 
cultural sério, ao qual não 
podemos deixar de respon-
der, o acolhimento pode 
ser uma ocasião propícia 
a uma nova compreensão 
e abertura de horizontes, 
tanto para quem é acolhido, 
que tem o dever de respei-
tar os valores, as tradições 
e as leis da comunidade que 
o acolhe, como para esta, 
chamada a valorizar tudo 
o que cada imigrante pode 
oferecer”, afirmou.

A Europa enfrenta um 
fluxo de migrantes sem pre-
cedentes desde a II Guerra 
Mundial, que tem motivado 
acesos debates sobre os ris-
cos da não-integração e de 
uma abertura de portas ao 
terrorismo.

O papa, que hoje dis-
cursou pela terceira vez 
como chefe da Igreja cató-

Papa comparou o
continente a um
“farol de humanidade”

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

lica perante o corpo diplo-
mático, saudou os esforços 
para resolver os conflitos 
na Síria e na Líbia. Ele ape-

lou para uma “ação coorde-
nada para travar a propa-
gação do extremismo e do 
fundamentalismo”.

O Vaticano tem rela-
ções diplomáticas com 180 
países, a que se juntam a 
União Europeia, a Ordem 

Militar de Malta e a missão 
da Palestina. Desses 180 es-
tados, 81 têm um embaixa-
dor em Roma.

No pronunciamento, o papa Francisco evocou “o grito” dos que fogem de “barbáries indizíveis” e da “miséria extrema”

Pequim - As autoridades 
da china estão reduzindo 
parte da burocracia para o re-
gistro de crianças, agora que 
o governo está acabando com 
o limite de um filho por pes-
soa, permitindo que casais te-
nham um segundo bebê.

Autoridades encarrega-
das do planejamento popu-
lacional disseram em coletiva 
de imprensa nessa segunda-
feira que os casais não preci-
sarão mais pedir autorização 
oficial para ter um filho, seja o 
primeiro ou o segundo, e que 
as pessoas terão o direito de 
escolher o que desejam fazer. 
A china também planeja faci-
litar mais o acesso a serviços 
de fertilidade para mulheres 
mais velhas que desejem ter 
filhos, melhorar os serviços 
hospitalares para as grávi-
das e os serviços de educação 
para as crianças, disseram os 
funcionários.

A china altera suas polí-
ticas de natalidade para lidar 
com a redução na força de 
trabalho, o envelhecimento 
da população e outros efeitos 
da política do filho único, que 
vigora há 35 anos e permite 
que a maioria das famílias 
tenha apenas uma criança. 
Ainda assim, o governo atua 
cautelosamente para refor-
mar essa política controversa 
e impopular, a fim de evitar o 
que agentes de planejamento 
já qualificaram como o risco 
de um salto populacional.

Nessa segunda-feira, as 
autoridades da comissão Na-
cional do Planejamento da 
Saúde e da Família disseram 
que eles não darão um crono-
grama exato para a retirada 
dos limites ao segundo filho 
porque as pessoas, especial-
mente em áreas mais pobres, 
ainda têm famílias grandes. 

A atual política ainda seria 
mantida em alguns casos no 
longo prazo, até por 20 ou 30 
anos, disse Wang Pei’an, vi-
ce-diretor da comissão. “Ain-
da que alguns queiram não 
ter filhos, outros querem ter 
muitos”.

Demógrafos vinham 
alertando há mais de uma 
década para a redução na 
taxa de natalidade no país, 
que pode causar falta de mão 
de obra e ameaçar o cres-
cimento econômico. A chi-
na tem a maior população 
mundial, de 1,37 bilhão, mas 
a fatia dela em idade de tra-
balho - aqueles entre 15 e 64 
anos - começou a recuar. A 
Organização das Nações Uni-
das projeta que o número de 
pessoas na china com mais 
de 65 anos aumentará 85% 
até 2030, de 131 milhões em 
2015 para 243 milhões de 
pessoas.

Wang disse que, ainda 
que a força de trabalho da 
china seja adequada, o país 
quer melhorar a “qualida-
de” dos trabalhadores e da 
população em geral. Ele não 
deu detalhes sobre como o 
governo planeja fazer isso, 
ainda que tenha dito que os 
reguladores do planejamento 
familiar estarão mais envolvi-
dos com o tema da educação. 
Wang afirmou que a remoção 
de parte dos obstáculos buro-
cráticos para ter filhos resul-
tará em crescimento popula-
cional. Na china, atualmente 
os pais precisam fazer um re-
querimento antes de ter um 
filho que segundo alguns pais 
pode levar meses.

Muitos especialistas de 
saúde dizem que, ainda que 
a nova política deva permi-
tir que até 100 milhões de 
casais tenham crianças adi-
cionais, eles não esperam um 
boom de bebês.

China reduz burocracia
para casais terem filhos

Mais de 66 mil pessoas 
assinaram uma petição que 
apela ao governo de Hong 
Kong para banir o comércio 
de marfim na cidade, anun-
ciou a organização World 
Wild Fund (WWF).

A organização informou, 
num anúncio publicado ontem 
no jornal South china Morning 
Post, que a petição conta com 
mais de 66 mil assinaturas.

O grupo também rei-
tera o apelo à proibição do 
comércio de marfim às vés-
peras da apresentação de 
linhas de ação do governo 
para 2016, agendada para 
amanhã.

No portal da WWF-Hong 
Kong, a campanha, que apela 
para que se reescreva o fu-
turo dos elefantes, começa 
explicando que, em chinês, 
o marfim é designado como 
“dente de elefante”. 

“É por isso que muitos 
de nós pensamos que a ex-
tração de marfim é inofen-
siva, apesar de mais de 35 
mil elefantes serem bru-
talmente assassinados por 
causa das suas presas todos 
os anos. Por causa desta 
confusão, os elefantes afri-
canos caminham para a ex-
tinção”, diz o portal.

Neste sentido, a cam-
panha sugere que se inven-
te um novo caráter para a 

palavra marfim e “para que 
deixe o mundo saber que 
não se trata de um simples 
dente”.

A china impôs uma 
proibição de um ano, em 
fevereiro de 2015, à impor-
tação de marfim esculpido, 
em resposta às críticas in-
ternacionais de que a pro-
cura crescente no mercado 
chinês encoraja o massacre 
de elefantes ameaçados de 
extinção.

Organização realiza campanha para 
acabar com o comércio de marfim

Ataques a bomba deixam 29 mortos

Aviação russa mata oito estudantes

HonG KonG

IRAQuE

SÍRIA

Bagdá  - Ao menos 29 
pessoas foram mortas em 
dois ataques no Iraque, sen-
do um deles num shopping 
center em Bagdá e outro a 
um café numa cidade próxi-
ma à capital.

O ataque ao shopping 
foi realizado por dois cri-
minosos, que detonaram 

uma bomba em um car-
ro estacionado do lado 
de fora do shopping Al-
Jawhara e, em seguida, 
detonaram granadas em 
meio à multidão. Ao me-
nos nove pessoas morre-
ram e 13 ficaram feridas, 
segundo autoridades ira-
quianas.

Um dos criminosos 
acionou um colete-bomba 

que utilizava em uma rua 
em frente ao shopping. O 
outro foi morto pela polícia.

 “com certeza, isso é 
um ato terrorista”, disse 
o porta-voz da polícia ira-
quiana, coronel Moham-
med Ibrahim.

Poucas horas depois, 
outras 20 pessoas mor-
reram quando duas bom-
bas explodiram do lado 

de fora de um café em 
Muqdadiya, cidade a nor-
deste de Bagdá. O ataque 
teve como alvo pessoas 
jovens que se divertiam 
no café, e começou quan-
do um explosivo impro-
visado foi detonado. Em 
seguida, um carro-bomba 
foi acionado em meio à 
multidão, segundo as au-
toridades.

Pelo menos oito alu-
nos e um professor morre-
ram ontem na Síria em um 
ataque da aviação russa 
contra uma escola, em lo-
calidade rebelde da pro-
víncia de Alepo, no norte 
do país. A informação foi 

anunciada ontem pelo Ob-
servatório Sírio dos Direi-
tos Humanos (OSDH).

A organização não-
governamental com uma 
vasta rede de informações 
adiantou que o ataque a 
Anjara deixou 20 feridos, 
entre alunos e professores.

A região é palco de vio-

lentos combates entre as 
forças do regime do presi-
dente sírio, Bashar al-As-
sad, apoiadas pela aviação 
russa e os rebeldes.

A agência oficial síria 
Sana informou, por sua 
vez, que três crianças fo-
ram mortas por foguetes 
disparados por rebeldes 

contra Ashrafiyé, um bair-
ro no norte da cidade de 
Alepo sob controle gover-
namental.

Mais de 260 mil pes-
soas morreram durante os 
quase cinco anos do con-
flito na Síria. Milhões de sí-
rios foram forçados a aban-
donar suas casas.

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Da Agência Estado 

Foto: Tomaz Silva/ABr
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NADO SINCRONIZADO

Russas chegam a capital
Seleção pentacampeã 
olímpica chega amanhã 
para treino na Vila Olímpica

Página 24

Botafogo e Campinense 
conhecem adversários 
da Copa do Brasil 2016

Considerada uma das 
melhores do mundo e fran-
ca favorita à medalha de 
ouro nos Jogos Olimpicos 
deste ano, no Rio de Janei-
ro, a Seleção de Nado Sin-
cronizado da Rússia, penta 
campeã olímpica e mundial, 
chega amanhã em João Pes-
soa para um longo período 
de treinamento de aclima-
tização. A equipe realiza-
rá seus treinos no Parque 
Aquático da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Es-
tados, na capital, nos perío-
dos da manhã (7h às 12h) e 
e tarde/noite (15h às 20h). 
A delegação é composta de 
14 duplas de atletas, além 
dos integrantes da comis-
são técnica e ficará na capi-
tal paraibana até o próximo 
dia 30.

“A escolha da Paraí-
ba se deve ao fato de João 
Pessoa ter a única piscina 
para Nado Sincronizado das 
Américas. Depois, o clima 
muito parecido com o do 
Rio de Janeiro. A tranquili-
dade da cidade, a facilidade 
de deslocamento e o acolhi-
mento da população são re-
quisitos que levaram a sele-
ção russa a treinar em João 
Pessoa”, disse ontem Antô-
nio Meira Leal, presidente 
da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer, 
bem como a Federação de 
Esportes Aquáticos da Pa-
raíba de tudo estão fazendo 
para que as atletas e toda 
comissão técnica tenham 
uma boa estadia em João 
Pessoa. A seleção tem como 
técnica principal Tatiana 
Pokrovskaya.

Outra presença impor-
tante no Parque Aquático 
da Vila Olímpica Parahyba 
será o dueto olímpico do 
Brasil, que no próximo dia 
20 estará treinando na Vila 
Olímpica Paraíba com o 
mesmo objetivo, as Olím-
piadas 2016.

O secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), Tibério Limeira, 
lembrou que essa é a segun-
da seleção internacional 
que vai aos Jogos Olímpicos 
a utilizar a Vila Olímpica. 
“Em 2015, a seleção norte 
americana de saltos orna-
mentais treinou durante 
dez dias no parque aquático 
do complexo e agora será a 
vez do nado sincronizado 
da Rússia. A vinda dessas 
delegações tem a importân-
cia não só de caráter espor-
tivo, mas também para co-
nhecerem a Paraíba e saber 
o quanto nós temos a ofere-
cer”, frisou.

O secretário ainda des-
tacou os investimentos nas 
praças esportivas. “Só ano 
passado foi entregue a re-
forma da Vila, do Ronaldão 
e o estádio Perpetão, em Ca-
jazeiras, que foi ampliado. 
Isso tudo mostra o compro-
misso do Governo do Esta-
do no sentido de investir no 
esporte, além dos progra-
mas de incentivo”, concluiu.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Considerada uma das melhores do mundo e favorita nos Jogos Olímpicos de 2016, seleção russa fica em João Pessoa até o dia 30

Atletas
Kolesnichenko/Svetlana

Shishkina/Alla
Shurochkina/Mariia

Chigireva/Vlada
Topilina/Gelena

Valitova/Darina
Bayandina/Anastasia

Bayandina/Daria
Kalancha/Mikhaela

Prokofyeva/Elena
Goliadkina/Marina

Nizamova/Lillia
Patskevich/Aleksandra 

Maltsev/Aleksandr

AABB faz “peneira” 
para base de futsal

Homenagem para 
dupla Álvaro e Vitor

Kashima com 17 
anos de fundação

O departamento de futsal da 
Associação Atlética Banco do Brasil, seccional 
João Pessoa, promove nos dias 19 e 20 
deste mês um “peneirão” para reforçar as 
categorias de base do clube, visando disputas 
de competições oficiais na atual temporada. A 
AABB/JP que tem a sua sede localizada na 
Praia da Penha, promoverá testes para atletas 
nascidos no ano de 2005/2006 (Sub 11). Os 
selecionados já estão aptos a defenderem a 
equipe no Campeonato Paraibano de Futsal, 
temporada 2016.

Muita emoção. Foi assim que 
ficaram Álvaro Filho e Vitor Felipe, dupla 
paraibana de vôlei de brasileira, conhecida 
internacionamente, durante encontro com 
seus ex-professores, no auditório deo Cecapro 
- Centro de Capacitação de Professores, na 
Avenida Beira Rio, em João Pessoa. Na semana 
passada, eles foram homenageados durante 
festa promovida pela Federação Paraibana 
de Voleibol, que homenageou os melhores 
atleta de 2015. Álvaro e Vitor por pouco não 
derramaram lágrimas de emoção.

O Clube Recreativo Kashima, equipe 
tradicional do futebol amador paraibano, 
completa hoje 17 anos de fundação. Situado 
no Bairro do Cristo Redentor, em João 
Pessoa, o time programa para o próximo 
domingo, dia 17, as comemorações alusivas 
ao  seu aniversário. A diretoria não divulgou 
a programação, adiantando apenas que 
haverá uma confraternização entre todos 
os atletas, inclusive, a equipe feminina que 
continua aguardando a final do Paraibano 
2015.

Curtas

João Pessoa sedia 
Copa de Basquete

João Pessoa vai sediar no período de 
26 a 29 deste mês a Copa Norte/Nordeste 
de  Basquete em Cadeiras de Rodas. A 
competição é referente ao ano de 2015 e será 
promovida pela Confederação Brasileira de 
Basquete em Cadeiras de Rodas. As inscrições 
para a competição se encerram na última 
quarta-feira. Até amanhã, conforme prevê o 
regulamento do evento, os representantes 
legais das equipes inscritas poderão realizar 
substituições.  A competição será realizada 
em parceria com a Associação de Deficientes 
e Familiares da Paraíba – Asdef.

O Norte-Nordeste é de 2015

Atletas da Apace convocados para seleção
Quatro atletas da Asso-

ciação Paraibana de Cegos 
(Apace-PB) foram convoca-
dos ontem pelo treinador Fá-
bio Luiz Ribeiro Vasconcelos, 
também paraibano, para ini-
cio de treinamento na Sele-
ção Brasileira de Futebol de 
5, visando os Jogos Paralímpi-
cos do Rio 2016. Eles e outros 
11 atletas estarão no período 
de 21 a 30 deste mês, na As-
sociação Neteroiense dos De-
ficientes Físicos (Andef), no 
Rio de Janeiro, intensificando 
os treinamentos. 

Detentora de todos os tí-
tulos paralímpicos, tetracam-
peã mundial e tricampeã dos 
Jogos Parapan-Americanos, a 
Seleção Brasileira de Futebol 
de 5 é a equipe a ser batida 
há algum tempo. Desde 2007 
que o Brasil vem levantando 
todos os troféus que dispu-
ta. No entanto, tem um que 
o Brasil não quer perder de 
jeito nenhum: o dos Jogos Pa-
ralímpicos do Rio 2016.

FUTEBOL DE 5 PARALÍMPICO

Há nove meses para o 
início da principal competi-
ção do esporte paralímpico, 
o Brasil ingressa na parte fi-
nal da preparação. A ativida-
de na Associação Niteroiense 
dos Deficientes Físicos (An-
def) é o primeiro trabalho 
que a comissão técnica terá 
na temporada, antes dos Jo-
gos Paralímpicos. A convo-
cação conta com 15 atletas, 
e a maioria deles sabe o que 

representa uma competição 
da grandeza dos Jogos Para-
límpicos.

Os paraibanos convoca-
dos são Damião Robson de 
Souza Ramos, Marcos José 
Alves Felipe, Milton Pereira 
Silva  e Severino Gabriel da 
Silva. Além deles, integram 
a seleção os paratletas Cás-
sio Lopes dos Reis – ICB/
BA, Gledson da Paixão Bar-
ros – ICB-BA, Jardiel Vieira 

Soares – Escema/MA, Jefer-
son da Conceição Gonçalves 
– ICB/BA, João Batista da 
Silva – AMC/MT, Luan de 
Lacerda Gonçalves – Aga-
fuc/RS, Raimundo Nonato 
Alves Mendes – ADVP/PE, 
Ricardo Steinmetz Alves 
– Agafuc/RS, Tiago da Sil-
va – Apadv/SP, Tiago San-
tos Nascimento – ICB/BA e  
Vinícius Tranchezzi Holz-
sauer – Apadv/SP.

O Futebol de 5 se prepara para os Jogos Paralímpicos 2016 e a seleção tem paraibanos no elenco

FotoS: Divulgação



Arthur Zanetti deixa o Rio 
e volta a treinar em São Paulo
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Atleta retornou ao São 
Caetano, clube onde 
começou a sua carreira

Arthur Zanetti chega ao 
ginásio para mais um treino. 
Os caminhões de obra e as 
instalações do Parque Olím-
pico não estão mais ao seu 
redor. Em vez disso, o cam-
peão olímpico das argolas 
encontra a tranquilidade de 
um ambiente bem conheci-
do. Depois de passar a maior 
parte do ano de 2015 treinan-
do no CT da Arena da Barra, 
no Rio de Janeiro, o ginasta 
apostou em uma mudança 
de ares para a temporada das 
Olimpíadas e decidiu voltar 
a treinar em São Caetano do 
Sul, no ABC paulista.

“ Eu e o Marcos (Goto, téc-
nico) vamos ficar em São Cae-
tano treinando até as Olimpía-
das. É um lugar onde eu treino 
desde criança, que conheço 
bem”, contou Zanetti, que vi-
rou professor por um dia para 
dezenas de crianças, na última 
sexta-feira, em São Paulo.

O ginasta chegou ao Serc 
Santa Maria com apenas sete 
anos, quando deu seus primei-
ros passos na ginástica artísti-
ca. Ele cresceu no clube de São 
Caetano do Sul e se preparou 
lá para seus dois principais tí-
tulos: o dos Jogos de Londres, 
em 2012, e o Mundial da An-
tuérpia, em 2013. O ginásio 

não é climatizado como o CT da 
Barra, mas tem a estrutura ne-
cessária para a preparação de 
Zanetti, que vai buscar o bicam-
peonato olímpico em agosto. O 
apoio da família, que mora na 
vizinha cidade de São Bernardo 

do Campo, pesou na decisão de 
voltar para o ABC paulista.

“Achamos melhor voltar, 
não em questão de aparelha-
gem ou de clima, mas pela 
questão de estar perto da famí-
lia. O ponto principal é a famí-

lia, e a gente acha melhor estar 
em São Caetano neste momen-
to. É bom estar em casa, estar 
com a família. É totalmente di-
ferente”, disse Zanetti.

Depois de ter ficado fora 
da final das argolas no Mundial 

de 2015, em Glasgow, o ginas-
ta estuda mudanças também 
na sua série, mas ainda não 
tem uma definição de quais 
elementos apresentará nos Jo-
gos do Rio. A ideia é aumentar 
a dificuldade da série para ter 

uma nota de partida à altura 
dos principais rivais - o chi-
nês You Hao, vice-campeão 
mundial, teve a maior nota de 
partida na Escócia, com 7,0 
de dificuldade, dois décimos 
a mais que Zanetti. Antes de 
montar a nova apresentação, 
o campeão olímpico precisa 
recuperar a força após duas 
semanas de férias.

Arthur também aguarda 
um “aval” para poder traba-
lhar exclusivamente nas ar-
golas. A comissão técnica da 
Seleção Brasileira ainda não 
definiu a estratégia da equi-
pe para os Jogos Olímpicos, e 
pode pedir para que o cam-
peão olímpico treine também 
salto e solo, como fez nas duas 
últimas temporadas.

“ Ainda não sei (se vou 
treinar só argolas). Os téc-
nicos falaram que iam fazer 
uma reunião no Rio, mas 
ainda não fizeram. Acredito 
que vão fazer essa reunião 
agora em janeiro”.

O calendário de com-
petições de Zanetti também 
não está fechado ainda. Há 
dez etapas da Copa do Mun-
do antes das Olimpíadas, in-
clusive a de São Paulo, entre 
20 e 22 de maio. O campeão 
olímpico deve participar de 
algumas delas, mas, por ora, 
apenas os Jogos do Rio estão 
confirmados na sua progra-
mação para 2016.

FotoS: Internet

Arthur Zannetti preferiu trocar a melhor estrutura do CT Arena da Barra no Rio, para treinar ao lado da família em São Paulo

O vôlei argentino viveu 
uma tarde histórica no último 
domingo. Com uma vitória so-
bre o Peru, a equipe comanda 
pelo técnico Guillermo Or-
duna venceu o Pré-Olímpico 
realizado em San Carlos de 
Bariloche e se classificou para 
os Jogos pela primeira vez em 
sua história. A torcida argenti-
na lotou o ginásio e empurrou 
a seleção feminina como se 
nas arquibancadas de um es-
tádio de futebol estivesse. Em 
um triunfo mais fácil do que o 
previsto, as donas da casa ga-
nharam por 3 sets a 0, parciais 

de 25/20, 25/20 e 25/14.
Responsável por 16 pon-

tos no confronto decisivo 
contra o Peru, a argentina Le-
ticia Boscacci foi a melhor no 
quesito. Yamila Nizetich, por 
sua vez, contribuiu com 12 
tentos. Do outro lado da qua-
dra, Angela Leyva anotou 15, 
um a mais que Carla Rueda.

A Argentina tem tradi-
ção o vôlei masculino e che-
gou a ganhar o bronze nos 
Jogos de Seul 1988, mas a 
seleção feminina jamais dis-
putou as Olimpíadas. Conhe-
cidas como ‘Las Panteras’, as 

mulheres do País se juntam 
a Brasil, China, Sérvia, Rús-
sia e Estados Unidos no gru-
po de classificadas aos Rio 
de Janeiro 2016.

Medalha de prata tam-
bém em Seul 1988, a seleção 
feminina peruana ainda tem 
chance de brigar por uma 
vaga nos Jogos. O Pré-Olím-
pico Mundial, marcado para 
o mês de maio, no Japão, clas-
sifica três seleções para o tor-
neio. Além do País sede, es-
tão na seletiva equipes como 
Itália, República Dominicana, 
Coreia do Sul e Taildândia.

Vôlei feminino consegue vaga 
inédita para jogos olímpicos

ArgentinA

Atletas argentinas comemoram a conquista da vaga para as Olimpíadas do Rio de janeiro

Lewis Hamilton não vê mudanças na Fórmula 1 para 2016

Será um terceiro ano de 
uma Mercedes forte e com 
chances de manter o domí-
nio na Fórmula 1. Pelo me-
nos na visão de Lewis Hamil-
ton, o britânico que levou a 
equipe ao bicampeonato. Em 
entrevista ao site da revista 
Autosport, o tricampeão dis-
se que tem confiança em ter 
novamente à disposição um 
carro com melhor desempe-
nho do que os demais.

“Há pelo menos mais 
um ano com esta força que 
temos”, disse Hamilton ao 
Autosport. “Claro que há 
uma ligeira desconfiança 
porque o carro pode mudar. 
Pode decair. Mas nós temos 
uma base muito mais forte 
nesta equipe e este não vai 
ser o caso. Estou muito con-
fiante de que não vai ser o 
caso”, avaliou.

Falando particular-
mente de seu desempenho, 
Hamilton disse que é difícil 
se manter no topo, no nível 
mais elevado. Por isso, a 
queda nas últimas três corri-
das de 2015, quando foi ba-
tido pelo companheiro Nico 
Rosberg, é uma indicação de 
que ele pode melhorar para 
a próxima temporada.

“Eu não acho que você 
está sempre se apresentan-
do no nível máximo. Você 
tem quedas. Eu estava em 
um pico por um longo tem-
po durante o ano, e então eu 
tive três corridas mais ou 
menos no final”, disse.

“Eu continuei dirigin-
do muito bem e não come-

Para Lewis Hamilton, equipe  
Mercedes ainda é favorita

FÓrMULA 1 2016

ti erros. Mas não estando 
a 100%, a coisa boa é que 
existem melhorias que po-
dem ser feitas para o próxi-
mo ano”, completou.

Com três títulos conquis-
tados, o piloto que completou 
31 anos na última quinta-fei-
ra garante que a motivação 
permanece a mesma. Não só 

para melhorar como espor-
tista, mas também como ser 
humano. “Eu gostaria de pen-
sar que a cada ano você cres-
ce, não só como ser humano, 
mas como um esportista. As 
falhas que tive física e men-
talmente, espero que eu 
possa corrigir. Eu espero ser 
mais forte (em 2016)”, disse.
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Curtas

Técnico do Chile 
quer deixar País

Talento do Schalke 
na mira do Barça

Real Betis demite 
o técnico Pepe Mel

Voto popular para 
escolha de técnico

INFARTO MATA EX-FLAMENGO, SANTOS E SÃO PAULO

O técnico Jorge Sampaoli disse ontem 
que se sente um “refém” na seleção do Chile 
e manifestou o desejo de deixar o comando 
da equipe. “Nesse ambiente já não quero 
trabalhar nem viver no País. Nunca imaginei 
que em tão pouco tempo se destruiria a 
imagem de um ídolo que tanto deu ao futebol 
chileno”, disse o treinador argentino.

O meia-atacante Leroy Sané pode 
trocar o Schalke 04 pelo Barcelona em 2016. 
A informação foi divulgada pela revista alemã 
Kicker ontem. Segundo a publicação, Sané está 
na mira também de Real Madrid e Manchester 
City. O jogador é avaliado em 8 milhões de 
euros, mas a especulação diz que ainda não há 
oferta formal pela transferência.

A Federação de Futebol do 
Cazaquistão está dando aos fãs a 
chance de ajudarem a escolher um 
novo técnico para comandar a seleção 
do País por voto na Internet, conforme 
anunciou a entidade ontem. Em um 
primeiro momento, os torcedores podem 
responder a uma pesquisa para opinar se 
o próximo treinador deve ser estrangeiro 
ou cazaque.

Uma notícia triste abalou o mundo do futebol ontem. Aos 38 anos de idade, o ex-lateral Reginaldo Araújo morreu vítima 
de problemas cardíacos. Reginaldo foi revelado pelo Coritiba e teve passagens por muitos clubes grandes do Brasil. 
Atuou por São Paulo, Santos e Flamengo. Esteve no elenco santista vice-campeão da Libertadores em 2003 e no time 

Rubro-Negro vice-campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. Atualmente, Reginaldo estava trabalhando como auxiliar 
técnico no PSTC (Paraná Soccer Technical Center), um clube do Paraná voltado para a formação de jovens atletas. “Tristeza 
profunda ao perder o amigo Reginaldo Araujo. Meus sentimentos à família e muita luz nesse momento”, tuitou Alex, 
companheiro de Reginaldo no Coritiba.

Pepe Mel não é mais o técnico do Real 
Betis. Vindo de uma sequência de oito jogos 
sem vitórias (cinco derrotas e três empates), 
ele foi demitido do clube que levou a Primeira 
Divisão nesta temporada com direito ao título 
da Segunda Divisão. A queda veio sete meses 
e meio depois de o elenco erguer o troféu. São 
quatro derrotas consecutivas da equipe de 
Sevilha, que não marca há cinco confrontos e 
se aproxima da zona de rebaixamento. 

Jonas marca três na 
vitória do Benfica

Em grande fase com a camisa do 
Benfica, o atacante Jonas marcou três 
gols ontem e liderou os ‘Encarnados’ na 
goleada sobre o Nacional por 4 a 1, em 
partida pela 17a Rodada do Campeonato 
Português, que não aconteceu no 
domingo devido ao forte nevoeiro na Ilha 
da Madeira. O ex-jogador de Guarani, 
Santos e Grêmio começou a se destacar 
aos 24 minutos, quando aproveitou 
passe de Carcela-González da esquerda 
e cabeceou para a rede. O time da casa 
ainda empatou, com gol do também 
brasileiro Tiquinho, aos cinco minutos 
da etapa final. No entanto, a tarde era 
mesmo de Jonas, que desempatou 
seis minutos depois e ainda marcou o 
terceiro aos 18. Quem fechou a goleada 
foi Mitroglou, aos 44. Com o “hat-trick”, 
o camisa 17 do Benfica é o artilheiro 
isolado do português, com 18 gols, cinco 
a mais que o segundo colocado da lista, o 
argelino Slimani, do Sporting.

SAINDO DO TIMÃO

Besiktas leva o 
goleiro Cássio

O pedido do Corinthians 
foi atendido pelo clube turco 
no último fim de semana: 3,5 
milhões de euros (cerca de 
R$ 15 milhões) é a quantia 
desejada pela direção corin-
tiana para liberar o goleiro, 
campeão mundial em 2012. O 
valor é exatamente o que foi 
oferecido por escrito e a ne-
gociação já é oficial.

O acordo salarial entre 
Cássio e Besiktas está selado 
desde a última semana e já 
havia a sinalização de que o 
clube turco cumpriria as exi-
gências para a negociação. Os 
valores, mantidos em sigilo, 
foram considerados irrecusá-
veis pelo quinto titular de saí-

da do campeão brasileiro.
Com todas essas informa-

ções, já na quarta-feira, Cássio 
avisou os colegas na reapre-
sentação de que não iria per-
manecer para a temporada 
2016. Dessa maneira, Walter 
será o titular na Copa Liberta-
dores. Quarto corintiano que 
chega do Bragantino nos últi-
mos meses, o goleiro Douglas 
será o reserva imediato. 

De acordo com balanço 
oficial divulgado em abril de 
2015, o Corinthians tem 60% 
de direitos econômicos do go-
leiro Cássio. 

O Corinthians campeão 
brasileiro perde assim seu 
quinto titular em menos de 
um mês: Jadson, Renato Au-
gusto e Ralf jogarão na China 
e Vagner Love será do Mona-
co-FRA. 

Time turno atende 
pedido do Corinthias
de R$ 15 milhões

O atacante Neymar, um 
dos três candidatos à Bola de 
Ouro da Fifa, rasgou elogios 
ontem a seus dois concorren-
tes, Lionel Messi e Cristiano 
Ronaldo, e revelou o desejo 
de estar presente nas próxi-
mas edições do prêmio.

“Estou muito feliz de es-
tar aqui, com estes dois joga-
dores aos quais admiro. São 
os dois melhores que já vi. Es-
pero voltar sempre. Se minha 
equipe continuar vencendo, 
talvez seja possível”, declarou 
o capitão da seleção brasilei-
ra durante entrevista coletiva 
que precedeu a premiação.

Neymar esteve entre 
os três primeiros colocados 
pela primeira vez na carreira, 
depois de ter sido quinto em 
2013 e sétimo em 2014. O jo-
vem craque já esteve entre os 
melhores do Prêmio Puskás, 
de gol mais bonito do ano, de 

2010 a 2013, e foi vencedor 
em 2011, com jogada pelo 
Santos contra o Flamengo.

Durante toda a coletiva, o 
brasileiro manifestou seu or-
gulho por estar no pódio pela 
primeira vez e destacou o fato 
de estar ao lado do argentino 
e do português.

“Eles dois têm todos os 
méritos e por isso estão aqui. 
Fazem história há muito tem-
po. Que diferenças vejo entre 
eles? Com um deles, convi-
vo todos os dias, e do outro 
vejo, seus vídeos”, comparou 
Neymar, que seguiu enalte-
cendo o camisa 10 do Barça.

“(Messi) Transformou-se 
em um ídolo e também em um 
amigo. Ser nomeado durante 
nove anos para este prêmio é 
um marco, e para mim é um 
estímulo poder igualar esses 
números”, acrescentou.

Perguntado se Messi e 

Cristiano Ronaldo têm de se 
preocupar com seu cresci-
mento, já que marcou mais 
gols que eles aos 23 anos, o 
jovem craque destacou que 
espera construir a própria 
trajetória, sem comparações.

“Cada um escreve sua 
história e traça suas metas. 
Messi e Cristiano seguem es-
crevendo a história. É mérito 
de todos estar aqui”, conside-
rou.

Feliz por se dedicar cada 
dia de sua vida a jogar futebol 
e a evoluir, Neymar admitiu 
que é difícil chegar ao nível de 
seus dois concorrentes atual-
mente.

“Estou desfrutando do 
momento, um momento que 
sonhei sempre desde peque-
no. Estou no pódio e isso já 
é uma grande honra. Sempre 
quero melhorar, ser melhor 
que ontem”, finalizou.

Neymar enaltece Lionel Messi e 
Cristiano Ronaldo em prêmio

BOLA DE OURO DA FIFA

O São Paulo se apresen-
tou na manhã de ontem para 
treinos pela pré-temporada. 
É a segunda atividade tática 
da equipe, a primeira aberta à 
imprensa. No sábado, a equipe 
também treinou.

No trabalho realizado 
ontem, a principal novidade 
do técnico Edgardo Bauza foi 
a escalação de Centurión no 
time titular. O treinador optou 
por testar a equipe no esque-
ma 4-2-3-1.

Desta forma, o São Paulo 
titular do treinamento foi es-
calado com Denis; Bruno, Ro-
drigo Caio, Breno e Carlinhos; 
Thiago Mendes e Hudson; Mi-
chel, Paulo Henrique Ganso e 
Centurión; Alan Kardec.

Ao longo da manhã, Bau-
za parou o trabalho em diver-
sas ocasiões para acertar o 
posicionamento. Na principal 
exigência, cobrou os volantes 

pressionando a saída de bola 
dos meias das outras equipes.

No campo, os reservas 
foram escalados com Renan 
Ribeiro; Auro, Lyanco, Lucao 
e Mena; Wilder, Joao Schmi-
dt, Wesley e Reinaldo; Daniel 
e Rogério. Mais tarde, trans-
formou o treino tático em um 
coletivo.

Vasco-RJ 
Fora dos planos da comis-

são técnica, os atacantes Lean-
drão e Yago foram empresta-
dos pelo Vasco ao Boavista e 
ao Macaé, respectivamente, 
para a disputa do Campeonato 
Carioca de 2016.

Leandrão chegou ao clu-
be no segundo semestre do 
ano passado e era a esperança 
de gols do Cruzmaltino na luta 
para fugir do rebaixamento. 
Após um começo animador, 
onde deixou sua marca na vi-

tória sobre a Ponte Preta que 
deu início à arrancada que 
quase livrou o time da queda, 
ele caiu de rendimento, não 
balançou mais as redes e per-
deu espaço na equipe, figuran-
do no banco de reservas nas 
últimas rodadas.

O jovem Yago, de 21 anos, 
vai para o seu segundo em-
préstimo consecutivo, já que 
em 2015 ele atuou pelo Mi-
nessota (EUA).

O Vasco ainda pretende 
definir a rescisão contratual 
com o volante Guiñazu nesta 
semana. O argentino também 
está fora dos planos e não se-
guiu com a delegação para 
Pinheiral (RJ), onde a equipe 
realiza a pré-temporada. Até o 
momento, o Cruzmaltino con-
tratou o lateral direito Yago 
Pikachu, ex-Paysandu, e o vo-
lante Marcelo Mattos, ex-Bota-
fogo e Vitória.

Centúrion é confirmado como 
titular no time do São Paulo

PRÉ-TEMPORADA

FotoS: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de janeiro de 2016

Botafogo joga com o 
Linense e Campinense 
recebe o Cruzeiro-MG

Saem adversários de paraibanos
COPA DO BRASIL

Dirigente diz que Belo foi “roubado” na Copa SP

“Nós só não fomos mais 
à frente na Copa São Paulo 
de Futebol Junior, porque fo-
mos roubados. A arbitragem 
influiu decisivamente na par-
tida contra o Guarany, e por 
isso não tivemos condições 
de chegar a terceira fase da 
competição”. A declaração 
é de Franco da Nóbrega, vi-
ce-presidente de esportes 
olímpicos e amadores do Bo-
tafogo, e chefe da delegação 
do Belo durante a Copa, no 
interior paulista, justifican-
do a derrota para a equipe 
de Campinas, que eliminou o 
time paraibano do torneio.

Segundo Franco, o árbi-
tro deu um cartão amarelo ao 
maestro do time no meio cam-
po, Marquinhos, logo aos 15 
minutos de jogo, alegando que 
o jogador não tinha obedecido 
a distância regulamentar em 
uma cobrança de falta. “A par-
tir daí, o juiz esperou qualquer 
falta mais dura do atleta para 
expulsá-lo, no segundo tempo. 
Aí ficou difícil o time reagir, 
com um jogador a menos e 
cansado por ter feito o quatro 
jogos, em apenas 8 dias”, disse 

o dirigente,  alegando que até 
o delegado do jogo reconhe-
ceu que a arbitragem prejudi-
cou o Botafogo.

No geral, Franco da Nó-
brega analisa como muito 
boa a participação do Belo na 
competição. “Nós pegamos 
um grupo difícil. O Corin-
thians dispensa comentários. 
A inter de Limeira era o time 
da casa, e uma equipe tradi-
cional do futebol paulista. Já 
o Bragantino tem uma parce-
ria com o Corinthians, e mais 
da metade do time é formada 
por jogadores do Timão. Mes-
mo assim, conseguimos nos 
classificar, e chegar onde ne-
nhum outro time da Paraíba 
chegou até hoje”, afirmou.

Apesar do sucesso, Fran-
co disse que não ficou muito 
surpreso, porque conhece 
bem o time e sabia do po-
tencial dos garotos. “A dife-
rença entre nós e as equipes 
do Sudeste é o preparo físico 
e o ritmo de jogo. Lá eles jo-
gam direto e nós passamos 
o ano quase todo sem com-
petição. Graças a Deus, tive-
mos a Copa Nordeste, onde 
foi possível dar um ritmo de 
jogo bem melhor para nossa 
equipe”, disse. 

FRANCO DA NÓBREGA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Além da excelente cam-
panha na Copa São Paulo de 
Futebol Junior, o Botafogo 
também teve muitos atle-
tas assediados pelos clubes 
e empresários. Giannotti, 
que era jogador emprestado 
pelo Sousa, foi o craque do 
time na competição, e aca-
bou sendo negociado com 
um grupo de empresários, 

que deve colocá-lo no Corin-
thians ou Palmeiras.

Além de Gianotti, Franco 
informou que outros cinco 
jogadores estão sendo asse-
diados. “Eu não posso revelar 
os nomes, mas cinco garotos 
estão em negociação com a 
diretoria do Botafogo e em-
presários. São meninos que 
mostraram muito talento e 

personalidade. Se não forem 
negociados com os clubes do 
Sudeste, farão parte do time 
profissional deste ano. Esta-
mos nos reunindo em breve 
com a diretoria e a comissão 
técnica, para definir o futu-
ro destes atletas, alguns com 
a idade já estourada, e com 
contrato com o clube”, enfa-
tizou Franco.

Giannotti é negociado com empresários do Sul

Giannotti foi o destaque do Belo na Copinha

Shuller elogia 
time na vitória 
por 7 a 1 contra 
time amador

Marcelo Vilar 
leva Treze à 
vitória contra 
o América-RN

Campinense 
goleia time de 
Galante em 
jogo-treino

Sete a um. Este foi o pla-
car, favorável ao Botafogo-PB, 
em primeiro jogo treino da 
sua pré-temporada 2016, vi-
sando estreia no próximo dia 
30 no Campeonato Paraibano 
de Futebol Profissional da Pri-
meira Divisão. O adversário 
foi a equipe amadora do San-
to André, de Cruz das Armas e 
o jogo ocorreu na tarde do úl-
timo sábado, na Maravilha do 
Contorno, no bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa. 
Os gols foram marcados por 
Warley, Janeudo (3), Muller 
(2) e Romarinho. Já Sandro 
diminuiu para o Santo André. 
A partida aconteceu debai-
xo de muita chuva. O técnico 
Itamar Schülle afirmou que o 
resultado não foi a parte mais 
importante da partida. disse 
que foi o primeiro trabalho 
em conjunto da equipe.

O retorno do técnico 
Marcelo Vilar ao Galo da Bor-
borema foi de positividade, 
no último final de semana. O 
Treze, em partida amistosa 
diante do América de Natal, 
venceu o time potiguar por 2 
a 1, no primeiro jogo-treino 
da pré-temporada. Apesar da 
forte chuva que caiu no últi-
mo sábado, no Estádio Pre-
sidente Vargas, a partida foi 
bastante prestigiada. 

O treinador por sua vez 
elogiou bastante o grupo 
por sua determinação e dis-
posição, durante um come-
ço de trabalho que parece 
ser promissor para o time 
de Campina Grande. Os gols 
do Galo foram anotados por 
Eliseu, no primeiro tempo e 
Diego Neves, na etapa final, 
enquanto Bruno Renan des-
contou para os visitantes.

Em seu segundo jogo-
treino na pré-temporada, o 
Campinense Clube saiu vito-
rioso. A mais recente vítima 
foi um time amador do dis-
trito de Galante, no último 
sábado, quando os raposei-
ros venceram por 6 a 0. Com 
o resultado, o Rubro-Negro 
segue com 100% de aprovei-
tamento. 

O treinador Francisco 
Diá promoveu duas mudan-
ças no time titular em rela-
ção à última partida contra 
o selecionado de Serra Re-
donda na semana passada: 
o volante Magno foi poupa-
do por conta de um descon-
forto muscular e deu vaga a 
Leandro Sobral. Já o atacan-
te Adalgisio Pitbull perdeu 
a vaga para o meia Jussimar, 
um dos principais destaques 
do time no decorrer do con-
fronto.

Os jogadores de juniores do Botafogo já estão em João Pessoa após eliminação na Copa São Paulo

FotoS: Divulgação

Os jogos

CHAVE 1 CHAVE 3 CHAVE 5 CHAVE 7 CHAVE 9

CHAVE 2 CHAVE 4 CHAVE 6 CHAVE 8 CHAVE 10

l Santos x Santos-AP
l Rio Branco-AC x Galves-AC
l ABC x Goianésia
l América-RN x Gama

l Vasco x Remo
l CRB x Ivinhema-MS
l Náutico x Vitória da Conquista
l Santa Cruz x Rio Branco-ES

l Coritiba x Guarany-CE
l Juventude x Tocantinópolis
l Criciúma x Operário-PR
l Paysandu x Independente-PA

l Flamengo x Confiança
l Fortaleza x Imperatriz-MA
l Bahia x Globo-RN
l América-MG x Red Bull Brasil-SP

l Figueirense x Lajeadense
l S. Corrêa x Internacional-SC
l Ponte Preta x Caldense
l ASA x Genus-RO

l Goiás x River-PI
l Botafogo-PB x Linense
l Ceará x Resende-RJ
l Joinville x Comercial-MS

l Cruzeiro x Campinense
l Londrina x Paraupebas-PA
l Vitória x Náutico-RR
l Portuguesa x Parnahyba-PI

l Atlético-PR x Brasil de Pelotas
l Nacional-AM x Dom Bosco-MT
l Chapecoense x Princ. do Solimões
l Paraná x Estanciano-ES

l Fluminense x Tombense
l Salgueiro x Ferroviária-SP
l Sport x Aparecidence
l Atlético-GO x Ypiranga-RS

l Botafogo x Coruripe-AL
l Cuiabá x Juazeirense-BA
l Avaí x Operário-MT
l Bragantino x Brasília

Sorteio dos confrontos foi realizado no início da tarde de ontem na Confederação Brasileira de Futebol

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Botafogo enfrenta-
rá o Linense-SP, enquanto o 
Campinense terá pela frente 
o Cruzeiro-MG, pela Copa do 
Brasil/2016, no sorteio reali-
zado ontem, na sede da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF). O primeiro confronto 
do Belo, que está na Chave 2, 
será em Lins, no interior pau-
lista, com o jogo da volta em 
João Pessoa. Já o atual cam-
peão paraibano, que faz parte 
da Chave 4, receberá a Rapo-
sa na Serra da Borborema, 
com o segundo compromisso 
em solo mineiro.

A CBF ainda vai definir 
as datas e locais dos jogos. Os 
dois representantes da Paraí-
ba conseguiram as vagas com 

a Rubro-Negro obtendo o títu-
lo Estadual/2015, enquanto o 
time da capital ficando na vice. 
O presidente do Botafogo, Gui-
lherme Novinho, gostou do 
adversário, ressaltando que 
não tem time fraco na  compe-
tição. “Estávamos esperando 
por qualquer adversário, já que 
não teremos moleza na dispu-
ta. O Botafogo vai se preparar 
no momento certo para fazer 
uma boa campanha”, frisou.

Pelo lado da Raposa o 
presidente William Simões, 
acredita que será um páreo 
duro que promete um gran-
de público para levar o Cam-
pinense a tentar passar para 
outra fase. Segundo ele, tra-
ta-se de um time de ponta do 
futebol brasileiro que dará 
bastante trabalho a Raposa. 
“Temos que encarar e vencer 
o primeiro desafio. Será uma 
boa partida que reunirá um 
grande público em nossos do-
mínios”, avaliou.



CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Luana Ferreira Ivo Cavalcante
CPF: 057.294.523-06
Título/Valor – DMI - R$ 320,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 105443
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI - R$ 50.000,00
Protestante: MIL Madeiras Comercial de Madeiras ltda
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 105406
Responsável: Maria Madalena Lima
CPF: 203.663.614-49
Título/Valor – DMI - R$ 1.347,44
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - IRPF
Apresentante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - IRPF
Protocolo: 105490

Responsável: Maria Madalena Lima
CPF: 203.663.614-49
Título/Valor – DMI - R$ 12.926,22
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - IRPF
Apresentante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - IRPF 
Protocolo: 105486  
Responsável: Luiz Arthur Bevilaquia Bandeira
CPF: 013.334.163-18
Título/Valor – DMI - R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 105438
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI - R$ 9.529,52
Protestante: MARE CIMENTO LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 105400
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 11 de janeiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CPF/CNPJ....: 012266301/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000172
Responsavel.: ENDOVIDEO LTDA
CPF/CNPJ....: 041139239/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            353,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001363
Responsavel.: GILSON DE SOUZA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 073509494-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            455,09
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000035
Responsavel.: RICARDO AL PEREIRA CARVALHO ME
CPF/CNPJ....: 018157055/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.005,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000211
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            824,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001394
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.191,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001404
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001383
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            782,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001392
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001382
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,  12/01/2016
----------------------------------------

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.: COMPAC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 002468543/0001-63
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076273
Responsavel.: MARCOS ANTONIO ALVES
CPF/CNPJ....: 034717884-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075225
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.145,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072710
Responsavel.: MALUAR  COM.  ROUPAS  ACES.  
GERAL
CPF/CNPJ....: 021600708/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073804
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.007,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072687
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072666
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            784,22
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072678
Responsavel.: RICARDO MIGUEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 424475344-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076521
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ....: 008411869/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000053
Responsavel.: CASA DA CONSTR ESQUADRIAS ALUM

CPF/CNPJ....: 020986425/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            124,83
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001259
Responsavel.: IZENALDO FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 081669227-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.213,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001191
Responsavel.: A.L VASCONCELOS CONST. E IN-
CORP. LT
CPF/CNPJ....: 010672827/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.888,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001670
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELO LUL
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001545
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            592,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001634
Responsavel.: MARIA EZIUVA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 365093454-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001709
Responsavel.: REGINALDO BELARMINO GOMES
CPF/CNPJ....: 009533277-44
Titulo......: CHEQUE           R$          5.500,00
Apresentante: JOSE HUMBERTO SOUTO DA SILVA
Protocolo...: 2016 - 001442
Responsavel.: WFC CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ....: 021604945/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.403,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001725
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: BRAZ BREDERODES DE MENDONCA 
V NETO
CPF/CNPJ....: 706905964-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            299,86
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076751
Responsavel.: VITORIANO CONSTRUCOES E INCORP
CPF/CNPJ....: 012744228/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.869,19
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076713
Responsavel.: MATHEUS RUBEN TAVARES DE 
FRANCA
CPF/CNPJ....: 097347484-08
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.525,16
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2015 - 076490
Responsavel.: ASDEF ASSOCIACAO DE DEF E FAMILIARE
CPF/CNPJ....: 006052745/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.160,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074181
Responsavel.: ASDEF ASSOCIACAO DE DEF E 
FAMILIARE
CPF/CNPJ....: 006052745/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.160,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074182
Responsavel.: ALEKSANDRO HERCULANO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 008110994-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001270
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 020593396/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            439,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001162
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL EIRELI
CPF/CNPJ....: 010364635/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001165
Responsavel.: IEADMT

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 
do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial 
SRP, do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição parcelada de combustível destinado ao 
abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal de Barra de São Miguel. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações 
posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 11 de Janeiro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 11:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição de materiais elétricos de alta tensão, destinados 
para manutenção da Iluminação Pública. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 11 de Janeiro de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 
do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 12:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, licitação Modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição de 02 veículos 1.0, 0 km, destinados a disposição 
das secretarias municipais de Barra de São Miguel – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto 
Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 
3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 11 de Janeiro de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 02.2015.

OBJETO: Construção de CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, Regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, recursos FNDE no âmbito do PAC 2 - 
5757/2013 e Prefeitura M. de Alagoinha/PB. Proposta Classificada e considerada vencedora: MA-
TRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP - 18.920.924/0001-71, com o valor total R$ 1.311.871,01 – um 
milhão trezentos e onze mil oitocentos e setenta e um reais e um centavo. A Proposta da empresa 
ADCRUZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELLI – EPP - 08.711.170/0001-96, foi 
considerada DESCLASSIFICADA por desatendimentos às exigências do instrumento convocatório e 
seus elementos constitutivos: (ausência de quantitativos e especificações, quantitativos divergentes 
e ausência de preço unitário). A Proposta da empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME 
- 05.881.170/0001-46, foi considerada DESCLASSIFICADA por desatendimentos às exigências 
do instrumento convocatório e seus elementos constitutivos: (não informou alguns quantitativos 
e especificações na proposta, apresentou quantitativos divergentes na proposta em relação à 
planilha da Prefeitura, e apresentou preços unitários significativamente inexequíveis). Informações 
detalhadas constam da Ata de Classificação de Propostas a disposição dos interessados no en-
dereço anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Alagoinha - PB, 07 de janeiro de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de Itaporanga

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL 

DE CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a abertura 
de inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,objetivando o preenchimento de cargos 
vagos na estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado pelas instruções es-
peciais constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal 
aplicável à espécie. Os cargos são os seguintes: Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Agente 
de Desenvolvimento, Agente de Desenvolvimento Rural, Agente Municipal de Trânsito, Assistente 
Administrativo, Assistente de Gabinete Dentário, Assistente Social, Auditor de Tributos Municipais, 
Bibliotecário, Biomédico, Educador Social (Educador Físico), Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Civil, Facilitador, Farmacêutico, Fiscal de Obras e Serviços Urbanos, Fiscal de Tributos 
Municipais, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Monitor, Nutricionista, Odon-
tólogo, Orientador Educacional, Pedagogo, Prof. de Educação Infantil, Prof. De Ensino Fundamental 
I, Prof. De Ensino Fundamental II (artes, ciências e educação física), Psicólogo, Psicopedagogo, 
Técnico em Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Laboratório, 
Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho.

O Concurso será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria e supervisionado 
pela Comissão Especial de Concurso Público do Município de ITAPORANGA.

As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 11/01/2016 até 23:59 
do dia 12/02/2016, no site WWW.contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxcon-
sultoria.com.br

ITAPORANGA/PB, 08 de janeiro de 2016
AUDIBERG ALVES DE CARVALHO

PREFEITO
MARIA PERPETUA DIAS QUEIROZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 COMUNICADO – ERRATA
TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015

O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: do tipo menor preço – LEIA-SE: do tipo 
técnica e preço. Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União no dia 23.12.2015. Referente 
à licitação na modalidade Tomada de Preços n.°0002/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com.

Mataraca - PB, 11 de Janeiro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2015 – 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2015, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de um veículo tipo pick-up, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Mogeiro, no dia 26/01/2016 às 11:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 25/01/2016.

Mogeiro, 11 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 25/01/2016 às 8:30 horas, na Sala de Lici-
tações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 22/01/2016.

 Alagoa Grande(PB), 11 de janeiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, dentro dos 

limites do município de Condado, com fornecimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias 
Municipais. Data e Local: 26 de Janeiro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município de Condado. Data e Local: 26 de Janeiro de 2016 
às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de exames laboratoriais para 

atender as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 26 de Janeiro de 2016 às 
10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

SINTRAPEL/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Papel, Papelão, Cortiças e Celuloses do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições estatuárias, 
convocam todos os colaboradores pertencentes ás empresas da categoria supra com base territorial 
em todo Estado da Paraíba, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária da campanha 
salarial 2016/2017, no dia 13 de Janeiro de 2016, Local Rua da Republica n° 830, Centro de João 
Pessoa PB, a mesma com a primeira convocação as 10h00min horas com 2/3(dois terços), e em 
segunda convocação da categoria em uma hora a, pois com qualquer numero de participantes 
presentes das categorias mencionadas quites com suas obrigações sociais, e não havendo quórum 
legal com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação, b) Autorizar o sindicato a celebrar Acordo Coletivo de Trabalho ou ainda, instaurar 
Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a correspondente categoria patronal, c) Fixação da 
taxa de fortalecimento de desconto assistencial no 1° mês da vigência dos trabalhadores beneficiados 
em favor do sindicato laboral; d) ou instaurar, decidir com greve ou sem greve, Campina Grande 11 
de Janeiro 2016. Davi Martins da Silva – PRESIDENTE.

PEDRO CESAR BEZERRA NETO, CPF 486.756.874-00, torna público que recebeu da SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para 
edificação residencial Unifamiliar - Situado na BR 230 KM 10 LOTE 345 Quadra 24 Praia de Jacaré 
- Cabedelo - no Condomínio Alamoana.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do 

seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 08:30 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de Combustíveis 
e derivados para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade desta Prefeitura 
Municipal. O Edital estará disponível na sala da CPL, no horário das 08:00 às 12:00h, no prédio 
deste Poder Executivo.

São Miguel de Taipu – PB, 08 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do seu 

Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:30 horas do dia 27 de Janeiro de 
2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de 40 (quarenta) unidades 
de Ar Condicionado de 18.000 Btus com instalação inclusa para atender de forma fracionada e de 
acordo com a necessidade desta Prefeitura Municipal. O Edital estará disponível na sala da CPL, 
no horário das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo.

São Miguel de Taipu – PB, 08 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 10:30 horas do dia 27 de 
Janeiro de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Aquisição de madeiras, 
caibros e ripas para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade desta Prefeitura 
Municipal. O Edital estará disponível na sala da CPL, no horário das 08:00 às 12:00h, no prédio 
deste Poder Executivo.

São Miguel de Taipu – PB, 08 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do 

seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 11:30 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
fornecimento de água mineral e gás de cozinha para atender de forma fracionada e de acordo com 
a necessidade desta Prefeitura Municipal. O Edital estará disponível na sala da CPL, no horário 
das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo.

São Miguel de Taipu – PB, 08 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, ESTADO DA PARAÍBA, através do 

seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 12:30 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação na modalidade pregão presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
fornecimento de tubos e lajotas para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade 
desta Prefeitura Municipal. O Edital completo estará disponível na sala da CPL, no horário das 08:00 
às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo.

São Miguel de Taipu – PB, 08 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO – HABILITAÇÃO LOTE - 01
CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.08.022/2015/CSL/SECOB/PMCG.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de iluminação pública do município de campina grande, com fornecimento de mão de obra 
e materiais e o apoio técnico administrativo.

A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande- SECOB, através da Comis-
são Setorial de Licitação, designada pela Portaria Nº 003/2015, de 06 de Março de 2015, no uso 
de suas atribuições, torna público o resultado da fase de habilitação no certame em referência:

Empresas HABILITADAS:

SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
LANÇAR CONSTRUTORA E INSCORPORADORA LTDA
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
SELT ENGENHARIA LTDA
VASCONCELOS E SANTOS LTDA

Empresas INABILITADAS:

ALCLOG SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Estando os autos do processo com vista franqueada aos interessados no endereço: Rua Treze 
de Maio, 329, 5º andar, Centro – Campina Grande-PB em horário comercial e no site www.portal-
secob.com.  Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. A Comissão Setorial de Licitação/SECOB/PMCG. Desde já fica 
designada a abertura dos envelopes nº 02 HABILITAÇÃO TÉCNICA e envelope 03 - PROPOSTA 
DE PREÇOS para o dia 20 de Janeiro de 2016, às 10:00 horas. 

Campina Grande, 08 de Janeiro de 2015.
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

Presidente da CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO – HABILITAÇÃO LOTE - 01
CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.08.022/2015/CSL/SECOB/PMCG.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de iluminação pública do município de campina grande, com fornecimento de mão de obra 
e materiais e o apoio técnico administrativo.

A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande- SECOB, através da Comis-
são Setorial de Licitação, designada pela Portaria Nº 003/2015, de 06 de Março de 2015, no uso 
de suas atribuições, torna público o resultado da fase de habilitação no certame em referência, e 
informa que foram julgadas HABILITADAS as empresas: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA; LANÇAR CONSTRUTORA E INSCORPORADORA LTDA; SERVLIGHT GESTÃO 
E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA; CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A; SELT 
ENGENHARIA LTDA e VASCONCELOS E SANTOS LTDA. Julgadas INABILITADAS as empresas: 
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e ALCLOG SERVIÇOS E 
CONSULTORIA LTDA. Estando os autos do processo com vista franqueada aos interessados no 
endereço: Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, Centro – Campina Grande-PB em horário comercial e 
no site www.portalsecob.com.  Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. A Comissão Setorial de Licitação/SECOB/PMCG. 
Desde já fica designada a abertura dos envelopes nº 02 HABILITAÇÃO TÉCNICA e envelope nº 
03 - PROPOSTA DE PREÇOS para o dia 20 de Janeiro de 2016, às 10:00 horas. 

Campina Grande, 08 de Janeiro de 2015.
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

Presidente da CSL/SECOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 030/2015 
e Pregão Presencial nº 00016/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de equipamentos, des-

tinados a Secretaria de Saúde. 
VALOR GLOBAL: R$ 43.520,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,   08 de Janeiro de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -   Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 030/2015 
e Pregão Presencial nº 00016/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de equipamentos, des-

tinados a Secretaria de Saúde. 
VALOR GLOBAL: R$ 86.296,00 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,   08 de  Janeiro de 2016
Francisco de Assis Carvalho -  Prefeito

ALVES FRADE EMPREENDIMENTO LTDA – CNPJ Nº 13.479.727/0001-45 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instala-
ção = Loteamento Residencial = área: 38,1ha=IT:2.500 milhões= NE:15=L/ATV: Loteamento Monte 
Sinai, Antiga Fazenda Açude-Zona Rural-Conceição –PB. Processo nº 2015-000675/TEC/LI-3821.

AGROINDUSTRIAL TABU S/A – CNPJ/CPF Nº 09.053.646/0001-01. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3073/2015 
em João Pessoa, 29 de dezembro de 2015 - Prazo: 710 dias. Para a atividade de: PRODUÇÃO DE 
ALCOOL HIDRATADO, ANIDRO, NEUTRO. Na(o) FAZENDA TABU  Município: CAAPORA – UF: 
PB. Processo: 2015-008076/TEC/LO-1321 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

TERMO DE ADESÃO 01/2015.
ORIGEM: Termo de Adesão a Ata de registro de preços 001/2015, referente ao Pregão Presencial – 

SRP - de nº 0040/2014 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA/PE. 
AMPARO LEGAL: Artigo 8º, § I do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de Consultoria Técnica na Elaboração de 

projetos destinados à modernização da Administração Municipal, especificamente para: a) Elaboração 
do Projeto PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores So-
ciais Básico; b) Gerenciamento e Implementação do Projeto PMAT (visando a sua implementação e o 
acompanhamento das ações previstas no projeto PMAT, e a prestação de contas dos recursos aplicados).

PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA e GEOMATICA ENGE-
NHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 21.580.151/0001-36.

RATIFICAÇÃO: 05/01/2016
DATA DO TERMO DE ADESÃO: 07/01/2016.
VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO: 12 (doze) meses.
VALOR ESTIMADO PELAS LOCAÇÕES: R$ 124.657,60 - (Cento e Vinte e Quatro Mil Seiscentos e 

Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).
SIGNATÁRIOS: CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO E ROGERIO SILVA SANTOS

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO
Prefeito
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MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (LUBRICENTER), CNPJ: 
02.186.341/0001-29,  localizado(a) a: RUA MANOEL JOAQUIM RIBEIRO;  bairro: BODOCONGO; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O.= LOA Nº 367/2013 PROC. 2012-8205 VENC. 14/02/2015 COM. VAREJ. DE LUB., PEÇAS, 
P/ VEIC. TROCA DE OLEO - IT=60.MIL AC=700m² NE=30 - 02.186.341/0001-29 L/ATV=R. JOÃO DA 
SILVA P. C. GARNDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-008094/TEC/LO-1330 de 28/12/2015. [#Prot: 1/2016]

SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA É GÁS LTDA, CNPJ: 01.231.855/0001-96,  localizado(a) a: RUA 
MANOEL JOAQUIM RIBEIRO;  bairro: BODOCONGO; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58100-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AA=TRANSP. DE GÁS LIQUEFEITO 
(GLP) EM TODO ESTADO DA PARAÍBA -04 VEIC C/ PLACAS OFD-8178=OGG-6465=OGF-
-0227=OFX-9980 -1ªTP CNPJ 01.231.855/0001-96-L/ATV:R PROJETADA 01,S/N A. BRANCA 
GUARABIRA/PB=NURECG”; a ser realizada  no município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, 
conforme processo Nº 2015-008095/TEC/AA-3655 de 28/12/2015. [#Prot: 2/2016]

COALCOOL - COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA, CNPJ: 09.293.044/0001-21,  localizado(a) a: RUA: 
ARROJADO LISBOA;  bairro: MONTE SANTO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58108-
643, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O N°302/2014 PROC. 11-3946=COMÉRCIO DE 
ÁLCOOL ETÍLICO=IT:100MIL=AC:300M²=NE:01=L/ATV:R. ARROJADO LISBOA, 375-FUNDOS, 
CENTRO, C. GRANDE-PB.=1ªPUB.=09.293.044/0001-21.”; a ser realizada  no endereço: RUA 
ARROJADO LISBOA TODA; bairro: BELA VISTA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58102-007, conforme processo Nº 2015-008098/TEC/LO-1331 de 28/12/2015. [#Prot: 3/2016]

BANDEIRANTE QUIMICA LTDA, CNPJ: 47.854.831/0014-09,  localizado(a) a: AVENIDA PARQUE;  
bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-030, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS=PERCURSO=EM 
TODO ESTADO DA PARAÍBA=PLACAS=MZJ-3628-PB=HBG-3495-PB=JLW-4770-PB=NOF-2454-
RN=NQH-9527-PB=IT:150MIL=ÁREA:1100M²=NE:12=1ªPUB=47.854.831/0014-09.”; a ser realizada  
no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-008099/TEC/AA-3656 de 
28/12/2015. [#Prot: 4/2016]

AMERICAN TOWER DO BRASIL., CNPJ: 04.052.108/0001-89,  localizado(a) no município de 
RIO TINTO/PB; CEP: 58297-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=ESTAÇÃO RADIO BASE-POT. 40W A 65W-FREQ. 1.835GHZ A 2.165GHZ=IT
:227.324=AC:52,21=NE:01=L/ATV:R. PROJETADA, S/N-NILTON CEZAR-NAZAREZINHO/
PB=1ªPUB=04052108000189.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2015-008100/TEC/LO-1332 de 28/12/2015. [#Prot: 5/2016]

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS EXPRESSO-LTDA, CNPJ: 22.013.298/0001-07,  localizado(a) 
no bairro: ZONA RURAL; município de SOBRADO/PB; CEP: 58342-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “L.O.=COM. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL E CONVENIÊNCIA=IT:80MIL=AC
:760M²=NE:05=L/ATV:ROD. BR-230, KM 75,3 SÍTIO CARUÇU, ZONA RURAL, SOBRADO/PB.=1ª
PUB.=22.013.298/0001-07.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de SOBRADO/PB; 
CEP: 58342-000, conforme processo Nº 2015-008101/TEC/LO-1333 de 28/12/2015. [#Prot: 6/2016]

FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA, CNPJ: 08.181.087/0001-52,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE ALTERAÇÃO=INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) COM TANQUE AEREO 30MIL L.=IT:50MIL=AC:12M²=NE:01=L/
ATV:FAZENDA BELA ROSA-Z.RURAL-PEDRAS DE FOGO/PB=1ªPUB=08181087000152.”; a ser 
realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, conforme 
processo Nº 2015-008102/TEC/LA-0584 de 28/12/2015. [#Prot: 7/2016]

MARCOS DE QUEIROZ TORREAO, CPF: 131.966.424-53,  domiciliado(a) no município de SERRA 
BRANCA/PB; CEP: 58580-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=EXTRAÇÃO DE 
AREIA PARA USO NA CONST. CIVIL DNPM N°846.267/2015=IT:15MIL=AC:131,92=NE:03=L/
AT:FAZENDA AREIAS, Z/R, SERRA BRANCA-PB. 1ªPUB.=131.966.424-53”; a ser realizada  no 
município de SERRA BRANCA/PB; CEP: 58580-000, conforme processo Nº 2015-008104/TEC/
LI-4589 de 28/12/2015. [#Prot: 8/2016]

CLIP - CONSTRUCOES LOGISTICA E INCORPORACOES DA PARAIABA LTDA, CNPJ: 
19.138.469/0001-10,  localizado(a) a: RUA MANOEL CESAR DE MELO;  bairro: DISTRITO 
INDUSTRIAL; município de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “R.L.I. N°1250/2014 PROC. 14-2567=IMP. DA 2ª EPATA DO CONDOMÍNIO LOG. 
INDUSTRIAL=IT:500MIL=AC:25,05HA=NE08=L/AT:BR 101, KM-101, DISTRITO INDUSTRIAL, 
CONDE-PB. 1ªPUB.=19.138.469/0001-10”; a ser realizada  no bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; 
município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme processo Nº 2015-008106/TEC/LI-4590 de 
28/12/2015. [#Prot: 9/2016]

REMOTTI ATIVIDADES AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 09.249.323/0001-98,  localizado(a) no município 
de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “L.P.=ED. MULTIFAMILIAR 
COM 60 APTS=ED. COMERCIAL COM 02 SALAS=IT:800MIL=AC:4.496,08M²=NE:06=L/ATV: LT 
06, QD 11 - LOT. PRAIA DE JACUMÃ, CONDE-PB=1ª PUB=09.249.323/0001-98.”; a ser realizada  
no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-008107/TEC/LP-2630 de 
28/12/2015. [#Prot: 10/2016]

CLIP - CONSTRUCOES LOGISTICA E INCORPORACOES DA PARAIABA LTDA, CNPJ: 
19.138.469/0001-10,  localizado(a) a: RUA MANOEL CESAR DE MELO;  bairro: DISTRITO IN-
DUSTRIAL; município de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“L.O.=CONDOMÍNIO LOGÍSTICO INDUSTRIAL=IT:500MIL=AC:19,69HA=NE:03=L/AT:BR 101, 
KM 101, DISTRITO INDUSTRIAL, CONDE-PB. 1ªPUB.=19.138.469/0001-10”; a ser realizada  no 
bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme processo 
Nº 2015-008108/TEC/LO-1334 de 28/12/2015. [#Prot: 11/2016]

UNICRED CENTRAL NORTE/NORDESTE, CNPJ: 70.119.680/0001-42,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOVAÇÃO DA 
L.O Nº578/2014=PROC. Nº 2014-786=EMP. SUPERVISÃO,ADM. E OPERAÇÃO DO SISTEMA 
COOP. UNICRED=IT:700MIL=AC:1587M²=NE:106=L/ATV:RUA PROJETADA,Nº 110,QD-
-10,RENASCER,CABEDELO/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de CABEDELO/PB; CEP: 
58310-000, conforme processo Nº 2015-008109/TEC/LO-1335 de 29/12/2015. [#Prot: 12/2016]

FIORI VEICULO LTDA, CNPJ: 35.715.234/0008-76,  localizado(a) a: RUA: AFONSO BARBOSA;  
bairro: CONJUNTO VERDE MAR; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58033-450, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O Nº95/2014/PROC. Nº4229/2013=COM. VAR. DE VEIC., PEÇAS, 
ACESSÓRIOS, SERV. E REPRES.=IT:1MILHÃO=AC:6280M²=NE:182=L/ATV:R. AFONSO BAR-
BOSA DE OLIVEIRA, Nº1777-PEDRO GONDIM-JP/PB=1ªPUB=35715234000876”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-008111/TEC/
LO-1336 de 29/12/2015. [#Prot: 13/2016]

GMM - INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 21.138.835/0001-82,  
localizado(a) a: AV: SENADOR RUI CARNEIRO;  bairro: MIRAMAR; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58032-100, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CONSTRUÇÃO 
DE 12 CASAS=IT:720MIL=AC:724,68M²=NE:18=L/ATV:LOTEAMENTO CIDADE BALNEAREA 
NOVO MUNDO-LOTE 02/27A-QD J-45-CONDE/PB=1ªPUB=21138835000182.”; a ser realizada  
no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme processo Nº 2015-008115/TEC/LO-1337 
de 29/12/2015. [#Prot: 14/2016]

CELSO RICARDO FERNANDES FRANKLIM, CPF: 030.289.384-99,  domiciliado(a) no município 
de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “CORREÇÃO 
DA L.I. N°2417/2015=DE:CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGO DE 
CORTE=PARA:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A ATIVIDADE DE AVICULTURA DE CORTE.”; 
a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, conforme 
processo Nº 2015-008121/TEC/LI-4591 de 29/12/2015. [#Prot: 15/2016]

JOSE AMERICO TAVARES FILHO, CPF: 854.952.804-82,  domiciliado(a) no município de SAN-
TA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O.P N°759/15 
PROC. 15-0127=LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA REF. AO DNPM 846.149/13=IT:20MIL=ARE
A:10HA=NE:03=L/ATV:LOCALIDADE DENOMINADA MUMBABA S/N, Z. RURAL, SANTA RITA-
-PB=1ªPUB=854952804-82.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de SANTA RITA/PB; 
CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2015-008127/TEC/LO-1338 de 29/12/2015. [#Prot: 16/2016]

SÉRGIO RICARDO RIBEIRO GAMA, CPF: 023.910.284-31,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de AROEIRAS/PB; CEP: 58489-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. 
N°1287/14 PROC.14-2191=EXTRAÇÃO DE AREIA=REF. DNPM 846351/13=IT:20MIL=AREA:49,9
2HA=NE:03=L/ATV:FAZENDA TRIUNFO S/N, Z. RURAL, CAAPORÃ-PB=1ªPUB=023910284-31.”; 
a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de CAAPORA/PB; CEP: 58326-000, conforme 
processo Nº 2015-008128/TEC/LO-1339 de 29/12/2015. [#Prot: 17/2016]

CERÂMICA SANTA BARBARA  LTDA, CNPJ: 10.765.402/0001-30,  localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de MULUNGU/PB; CEP: 58354-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “L.P.=LAVRA 
DE ARGILA=REF. DNPM 846296/15=IT:3MIL=AREA:49,09HA=NE:03=L/ATV:FAZENDA NAZARÉ 
S/N, Z. RURAL, MULUNGU-PB=1ªPUB=10765402/0001-30.”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de MULUNGU/PB; CEP: 58354-000, conforme processo Nº 2015-008129/TEC/
LP-2631 de 29/12/2015. [#Prot: 18/2016]

PRISCILLA SANTOS DO NASCIMENTO-ME (MINERAÇÃO PRISCILLA), CNPJ: 15.371.882/0001-
79,  localizado(a) no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
Pesquisa para a atividade: “R.L.O.P N°768/15 PROC. 14-8374=LAVRA EXPERIMENTAL DE 
AREIA E ARGILA=REF. DNPM 846040/12=IT:20MIL=AREA:26,5HA=NE:03=L/ATV:FAZENDA 
DOIS RIACHOS S/N, Z. RURAL, SANTA RITA-PB.=1ªPUB=15371882/0001-79.”; a ser realizada  
no bairro: ZONA RURAL; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 
2015-008130/TEC/LOP-0286 de 29/12/2015. [#Prot: 19/2016]

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CNPJ: 09.095.183/0001-40,  localizado(a) 
a: RODOVIA BR-230;  bairro: CRISTO REDENTOR; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58071-
680, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=INSTALAÇÃO DE UMA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE 69KV=IT:181.740,07=AC:210M²=NE:06=L/ATV:LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 69KV, ZONA 
RURAL, SOLEDADE-PB=1ªPUB=09095183000140.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, conforme processo Nº 2015-008131/TEC/LI-4592 
de 29/12/2015. [#Prot: 20/2016]

IRANILDO DO NASCIMENTO, CNPJ: 19.491.214/0001-36,  localizado(a) no município de TAPE-
ROA/PB; CEP: 58680-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO - IT=5.000,00 AC=60m² NE=1 1º PUB. 
CNPJ=19.491.214/0001-36 L/ATV=R. PEDRO INACIO GOUVEIA, S/N  CONJ. DA SOLIDARIEDADE 
TAPEROÁ/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA URBANA; município de TAPEROA/PB; 
CEP: 58680-000, conforme processo Nº 2015-008134/TEC/LO-1340 de 29/12/2015. [#Prot: 21/2016]

DJALMA CORREIA SILVA, CNPJ: 08.412.551/0001-74,  localizado(a) a: RUA: PROJETADA;  bairro: CEN-
TRO; município de PARARI/PB; CEP: 58575-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1144/2014/
PROC Nº 3931/2013=COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E VENDA DE LUBRIFICANTES=IT:50MIL=AC
:100M²=NE:02=L/ATV:R. PROJETADA Nº10-CENTRO-PARARI/PB=1ªPUB=08412551000174.”; a ser 
realizada  no endereço: RUA: PROJETADA; bairro: CENTRO; município de PARARI/PB; CEP: 58575-
000, conforme processo Nº 2015-008141/TEC/LO-1341 de 30/12/2015. [#Prot: 22/2016]

JOSIEL FELIX COUTINHO, CNPJ: 16.680.578/0001-76,  localizado(a) no município de JACARAU/
PB; CEP: 58278-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTU-
RA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS=IT:1,0=AC:84M²=NE:02=L/ATV:RUA SÃO JOÃO S/N, CENTRO, 
JACARAÚ-PB=1ªPUB=16.680.578/0001-76.”; a ser realizada  no município de JACARAU/PB; CEP: 
58278-000, conforme processo Nº 2015-008142/TEC/LO-1342 de 30/12/2015. [#Prot: 23/2016]

LIRA UCHOA COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 12.926.028/0001-33,  localizado(a) a: BR 101;  
bairro: CABANA; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL=DE=LIRA UCHOA COMBUS-
TÍVEIS LTDA=CNPJ:12.926.028/0001-33=PARA=MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA=CNPJ:23.849.966/0001-01=L.O.=N°1095/2015=PROC. 15-000607=1ªPUBLIC.”; a ser 
realizada  no município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, conforme processo Nº 2015-
008143/TEC/LO-1343 de 30/12/2015. [#Prot: 24/2016]

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 12.625.035/0001-03,  localizado(a) a: RUA VAL-
DEMAR GALDINO NAZIAZENO;  bairro: ERNESTO GEISEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58075-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº1638/2014/PROC Nº2450/2014=COM. 
DE COMB. GNV, GLP, LUBRIF. E SERV. DE TROCA DE OLEO=IT:40MIL=AC:500M²=NE:08=L/
ATV: R. VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO Nº 414-GAYSEL-JP/PB=1ªPUB=12625035000103.”; 
a ser realizada  no endereço: ,,; bairro: ERNESTO GEISEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58075-000, conforme processo Nº 2015-008144/TEC/LO-1344 de 30/12/2015. [#Prot: 25/2016]

GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO-POSTO BEIRA RIO, CNPJ: 18.932.072/0001-32,  
localizado(a) a: AVENIDA DOUTOR PEDRO FIRMINO;  bairro: BRASILIA; município de PATOS/PB; 
CEP: 58700-350, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°172/2014 PROC. 13-8300=COM. 
VAR. DE COMB. EM GERAL E VENDAS DE LUB.=IT:98MIL=AC:2.500M²=NE:12=L/ATV:AV. 
DOUTOR PEDRO FIRMINO S/N, BRASÍLIA, PATOS-PB=1ªPUBLIC=18.932.072/0001-32.”; a ser 
realizada  no endereço: AVENIDA DOUTOR PEDRO FIRMINO; bairro: BRASILIA; município de 
PATOS/PB; CEP: 58700-350, conforme processo Nº 2015-008145/TEC/LO-1345 de 30/12/2015. 
[#Prot: 26/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA, CNPJ: 00.954.066/0001-10,  localizado(a) 
a: RUA CEL. FRANCISCO CÂNDIDO;  bairro: CENTRO; município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº1011/2014/PROC Nº4121/2013=COM. VAR. DE 
COM. GASOLINA, ALCOOL, DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE=IT:300MIL=AC:200M²=NE:04=L/
ATV:R. CEL. FRANCISCO CÂNDIDO S/N-CENTRO-MOENTEIRO/PB=1ªPUB=00954066000110.”; 
a ser realizada  no município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, conforme processo Nº 2015-
008146/TEC/LO-1346 de 30/12/2015. [#Prot: 27/2016]

DELSOL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA-EPP, CNPJ: 19.198.797/0001-01,  localizado(a) no 
bairro: ZONA RURAL; município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “R.L.O. N°3897/2013 PROC. 13-7739=COM M.R.S.=BENEFICIAMENTO DE LEITE 
E FABR. DE PROD. DERIVADOS=IT300MIL=AC:613,07M²=NE:15=L/AT:ROD. PB-393, S/N, KM-
03, CAJAZEIRAS-PB. 1ªPUB.=19.198.797/0001-01”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2015-008147/TEC/LO-1347 de 30/12/2015. [#Prot: 28/2016]

COUTINHO E COUTINHO LTDA, CNPJ: 07.063.185/0002-03,  localizado(a) a: AVENIDA PRE-
SIDENTE CASTELO BRANCO;  bairro: CASTELO BRANCO; município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58050-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1340/14 PROC.14-0200=COM. 
COMBUSTÍVEIS E TROCA DE ÓLEO=IT:100MIL=AREA:350M²=NE:09=L/ATV:AV. PRES. CASTE-
LO BRANCO, CASTELO BRANCO, JP-PB=1ªPUBLIC=07.063.185/0002-03.”; a ser realizada  no 
endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO; bairro: CASTELO BRANCO; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58050-000, conforme processo Nº 2015-008148/TEC/LO-1348 de 
30/12/2015. [#Prot: 29/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CNPJ: 08.753.204/0001-05,  localizado(a) a: RUA 
CONEGO FIRMINO CAVALCANTE;  bairro: CENTRO; município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 
58388-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I. N°3118/13 PROC.13-4194=CONSTRUÇÃO 
DE UMA ÁREA DE EVENTOS=IT:50160,31=AREA:266,63M²=NE:06=L/ATV:RUA RENATO SOBRAL, 
S/N, AGUINALDO VELOSO BORGES, ALAGOA GRANDE-PB=1ªPUB=08753204/0001-05.”; a ser 
realizada  no município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, conforme processo Nº 2015-
008149/TEC/LI-4593 de 30/12/2015. [#Prot: 30/2016]

COUTINHO E COUTINHO LTDA, CNPJ: 07.063.185/0001-22,  localizado(a) a: AV. CRUZ DAS 
ARMAS;  bairro: OITIZEIRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58087-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O. N°1297/14 PROC. 13-5760=COM. DE COMBUSTÍVEIS PARA AUTOS E 
TROCA DE ÓLEO=IT:100MIL=AC:710M²=NE:11=L/ATV:AV. CRUZ DAS ARMAS, CRUZ DAS AR-
MAS, JP-PB=1ªPUB.=07.063.185/0001-22.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-008151/TEC/LO-1349 de 30/12/2015. [#Prot: 31/2016]

PAULO FLORIANO DA NOBREGA, CNPJ: 11.940.900/0001-35,  localizado(a) no bairro: ZONA 
URBANA; município de VARZEA/PB; CEP: 58620-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. 
N°1767/2012 PROC. 11-6821=APARELHAMENTO E COMERC. DE QUARTZITO=IT:10MIL=AC:2
67,90M²=NE:03=L/AT:ROD. ANÍZIO MARINHO, PB-233, POLO INDUS. DE VÁRZEA Z/URBANA, 
VÁRZEA-PB. 1ªPUB.=11940900/000135=.”; a ser realizada  no bairro: .; município de VARZEA/PB; 
CEP: 58620-000, conforme processo Nº 2015-008152/TEC/LO-1350 de 30/12/2015. [#Prot: 32/2016]

ROGERIO JOSE DE SOUZA, CNPJ: 07.674.277/0001-49,  localizado(a) no bairro: .; município 
de VARZEA/PB; CEP: 58620-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°4377/12 
PROC.11-6823=APARELHAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE QUARTZITO=IT:30MIL=AREA
:729M²=NE:09=L/ATV:ROD. ANÍSIO MARINHO-PB 233-POLO IND., ZONA RURAL, VÁRZEA-
-PB.=1ªPUB=07674277/0001-49=.”; a ser realizada  no bairro: .; município de VARZEA/PB; CEP: 
58620-000, conforme processo Nº 2015-008154/TEC/LO-1351 de 30/12/2015. [#Prot: 33/2016]

JOSE AUSTERNIANO DO NASCIMENTO, CNPJ: 13.622.440/0001-22,  localizado(a) no bairro: 
ZONA URBANA; município de VARZEA/PB; CEP: 58620-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O. N°849/2012 PROC. 11-6817=APARELHAMENTO E COMERC. DE QUARTZITO
=IT:20MIL=AC:360M²=NE:03=L/AT:ROD. ANÍZIO MARINHO PB-233, POLO INDUS. DE VÁRZEA-
-PB. 1ªPUB.=13.622.440/0001-22=.”; a ser realizada  no bairro: .; município de VARZEA/PB; CEP: 
58620-000, conforme processo Nº 2015-008155/TEC/LO-1352 de 30/12/2015. [#Prot: 34/2016]

IVANILDO COUTINHO DE SOUZA, CPF: 287.773.874-49,  domiciliado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de SERTAOZINHO/PB; CEP: 58268-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CRIAÇÃO DE FRAGOS=3.800.000,00FRANGOS/ANO=IT
:4.605.003,60=ÁREA:17.880M²=NE:09=L/ATV:FAZENDA SAPUCAIA-ZONA RURAL-GUARABIRA-
-PB=1ªPUBLI=287.773.874-49=.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de GUA-
RABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme processo Nº 2015-008156/TEC/LO-1353 de 30/12/2015. 
[#Prot: 35/2016]

VERTENTES MINERAIS LTDA -EPP, CNPJ: 41.115.973/0001-53,  localizado(a) no município de /PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO=REF. DNP
M:846.010/15=IT:50MIL=AREA:47,89=NE:20=L/ATV:LOCALIDADE DENOMINADA LOGRADOURO-
-ZONA RURAL - ALCANTIL-PB.=1ªPUB=41.115.973/0001-53.”; a ser realizada  no município de /PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-008157/TEC/LI-4594 de 30/12/2015. [#Prot: 36/2016]

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA, CNPJ: 41.151.051/0001-00,  
localizado(a) no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental 
para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRASPORTE DE SUB-PRODUTOSDE 
CERVEJARIA-(CLASSE-III)=IT:73MIL=AC:110M²=NE:16=L/ATV:EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA=1ªPUB=41151051000100.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2015-008158/TEC/AA-3657 de 30/12/2015. [#Prot: 37/2016]

MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE (POSTO PAULA FRANCINETI), CNPJ: 02.425.806/0001-57,  
localizado(a) a: RUA: SOLON DE LUCENA;  bairro: CENTRO; município de ARARA/PB; CEP: 58396-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL -TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS (G.L.P)=PLACAS:OGG-5885/PB=OFC-7798/PB=IT:280MIL=NE:02=PERCURSO:DE 
CABEDELO A ARARA/PB.024258806000157.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000002/TEC/AA-3658 de 04/01/2016. [#Prot: 38/2016]

DEDE JAIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02.783.889/0001-56,  localizado(a) no 
município de SANTA LUZIA/PB; CEP: 58600-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTO-
RIZAÇÃO AMBIENTAL -TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS (GASOLINA,ETANOL,DIESEL 
S-500 E DIESEL S-10)=PLACAS:NPX-6939/PB=IT:130MIL=NE:01=PERCURSO:DE CABEDELO 
PARA SANTA LUZIA/PB.02783889000156.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000003/TEC/AA-3659 de 04/01/2016. [#Prot: 39/2016]

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA, CNPJ: 07.591.692/0001-39,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDI. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:250MIL=AC:200,22M²=NE:05=L/ATV:R. 
ELISA DE CARVALHO QD- 258-LT-168-GRAMAME-J.PESSOA/PB=1ªPUB=07591692000139.”; 
a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000004/TEC/LO-1354 de 04/01/2016. [#Prot: 40/2016]

DURVAL BRAGA FILHO, CPF: 219.926.144-15,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=CONSTRUÇÃO 
DE UM GALPÃO (SUPERMERCADO)=IT:900MIL=AC:1.290,00M²=NE:08=L/ATV:R. DIOGENES 
GOMES DA SILVA-QD-810LT122-MANGABEIRA-JP/PB=1ªPUB=21992614415.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000005/TEC/
LO-1355 de 04/01/2016. [#Prot: 41/2016]

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 84.010.040/0021-58,  localizado(a) a: RUA ALTO DA 
BOA VISTA;  bairro: AEROPORTO; município de BAYEUX/PB; CEP: 58309-602, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O. N°1399/14 PROC. 14-2669=COM. VAR. DE COMBUSTIVEIS 
PARA AERONAVES=IT:20MIL=ÁREA:345M²=NE:06=L/ATV:RUA FRANCISCA BEZERRA DIAS 
S/N, AEROCLUBE, BESSA JP-PB=1ªPUBLIC=84.010.040/0021-58.”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000010/TEC/LO-1356 de 
04/01/2016. [#Prot: 42/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.S. DAS DORES LTDA, CNPJ: 02.281.881/0001-
91,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1143/2014 PROC. 13-4731=COM. VAREJ. COMBUSTI-
VEIS EM GERAL E LUB.=IT:80MIL=AC:300M²=NE:07=L/AT:ROD. BR-412, KM-146, S/N, ZONA 
RURAL, MONTEIRO-PB. 1ªPUB.=02.281.881/0001-91”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, conforme processo Nº 2016-000011/TEC/LO-1357 
de 04/01/2016. [#Prot: 43/2016]

COUNTRY PLAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 21.863.556/0001-81,  
localizado(a) no bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-000, torna pú-
blico que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
Prévia para a atividade: “L.P=LOTEAMENTO COM 551 LTS=538 LTS ENTRE 121/360=12 ENTRE 
361/500=1 ACIMA DE 1000M²=IT:500MIL=AREA:440.722,75M²=NE:20=L/ATV:FAZ. BELA VISTA, 
CENTRO, SOLANEA-PB=1ªPUBLIC=21.863.556/0001-81.”; a ser realizada  no município de SO-
LANEA/PB; CEP: 58225-000, conforme processo Nº 2016-000013/TEC/LP-2632 de 04/01/2016. 
[#Prot: 44/2016]

TERCEIRO MILENIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.505.207/0001-
06,  localizado(a) a: RUA GETULIO VARGAS;  bairro: CENTRO; município de SOUSA/PB; CEP: 
58800-110, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS EM 
GERAL=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA=PLACA:OEY-1053=IT:150MIL=NE:01=
1ªPUB.=03.505.207/0001-06”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000014/TEC/AA-3660 de 04/01/2016. [#Prot: 45/2016]

FRANCIENE PEREIRA DE LIMA-ME (DISTRIBUIDORA RODRIGO), CNPJ: 11.676.750/0001-
02,  localizado(a) no município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “L.O.=COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
- GLP - IT=30MIL=AC=400M²=NE=03 - 1ª PUBLICAÇÃO - CNPJ 11.676.750/0001-02 - L/ATV RUA 
PROJETADA, S/N - CENTRO - RIACHO DOS CAVALOS/PB =NURECG=”; a ser realizada  no 
município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, conforme processo Nº 2016-000018/
TEC/LO-1358 de 04/01/2016. [#Prot: 46/2016]

FRANCIENE PEREIRA DE LIMA-ME (DISTRIBUIDORA RODRIGO), CNPJ: 11.676.750/0001-
02,  localizado(a) no município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “AA=TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM 
VEÍCULO DE PLACA QFF 3417/PB - COM PERCURSO DE CABEDELO A RIACHO DOS CAVA-
LOS/PB - IT=120MIL=NE=01 - 1ª PUBLICAÇÃO - CNPJ 11.676.750/0001-02 - =NURECG=”; a ser 
realizada  no município de RIACHO DOS CAVALOS/PB; CEP: 58870-000, conforme processo Nº 
2016-000020/TEC/AA-3661 de 04/01/2016. [#Prot: 47/2016]

PEDRO SOARES FILHO, CNPJ: 18.566.335/0001-37,  localizado(a) no município de BELEM/PB; 
CEP: 58255-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EXTRAÇÃO DE AREIA=IT:40MIL
=AC:4,87HA=NE:03=L/AT:SÍTIO SERRINHA, LEITO DO RIO CURIMATAÚ, Z/R, CAIÇARA-PB. 
1ªPUB.=18.566.335/0001-37”; a ser realizada  no município de CAICARA/PB; CEP: 58253-000, 
conforme processo Nº 2016-000021/TEC/LO-1359 de 04/01/2016. [#Prot: 48/2016]

PRODÍGIO ACADEMIA  ESTAÇÃO DO ESPORTE LTDA, CNPJ: 00.753.912/0001-34,  localizado(a) 
a: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES;  bairro: TAMBAU; município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58039-111, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°307/2014 PROC.12-
-3865=ACADEMIA DE GINÁSTICA COM 2700 WTS=IT:280MIL=AREA:1960M²=NE:42=L/ATV:AV. 
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 1060, TAMBAÚ, JP-PB.=1ªPUBLIC=00753912/0001-34.”; 
a ser realizada  no endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES; bairro: TAMBAU; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58039-111, conforme processo Nº 2016-000029/TEC/LO-
1360 de 04/01/2016. [#Prot: 49/2016]

MARARUBIA EMILIAVACCA, CPF: 669.294.310-87,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=ED. MULTIFA-
MILIAR COM 06APTS=IT:420MIL=AC:353,63=NE:04=L/ATV:R. GALO DE CAMPINA QD 109, LOT. 
473-LOTEAMENTO ATLÂNTICO SUL-PARATIBE-JP/PB=1ªPUB=66929431087.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000031/TEC/
LO-1361 de 05/01/2016. [#Prot: 50/2016]

ASCEND CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 21.541.744/0001-93,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LICENÇA DE OPERAÇÃO -EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:250MIL=AC:201M²=NE:06=L/
ATV:RUA MARIA DAS NEVES ALMEIDA CAVALCANTE,S/N,QD-153,LT-47,JOÃO PAULO II,JOÃO 
PESSOA/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000032/TEC/LO-1362 de 05/01/2016. [#Prot: 51/2016]

JC FERRAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 11.849.926/0001-72,  
localizado(a) a: AVENIDA DOZE DE OUTUBRO;  bairro: JAGUARIBE; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58015-330, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=ED. 
MULTIFAMILIAR COM 04APTS=IT:280MIL=AC:260,60=NE:06=L/ATV:R. MARIA TEREZA DE 
JESUS, Nº 121-JARDIM EUROPA I-SANTA RITA/PB=1ªPUB=11849926000172.”; a ser realizada  
no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-970, conforme processo Nº 2016-000033/TEC/LO-
1363 de 05/01/2016. [#Prot: 52/2016]

SRF CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ: 14.411.070/0001-47,  localizado(a) a: AVENIDA GE-
NERAL GERALDO COSTA;  bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-130, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO -EDF. MULTIFAMILIAR COM 
07 APTS=IT:425.741,24=AC:606M²=NE:04=L/ATV:RUA SANTO EXPEDITO,LOT. MONTE DA OL
IVEIRA,Nº133,QD=03,LT=299=GRAMAME/PB.1ª PUB.”; a ser realizada  no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000034/TEC/LO-1364 de 05/01/2016. 
[#Prot: 53/2016]

KS RODRIGUES PEREIRA ME, CNPJ: 11.070.496/0001-96,  localizado(a) a: AV. VENÂNCIO 
NEIVA;  bairro: CENTRO; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRASP. DE PRODUTOS NÃO PERI-
GOSOS COM 07 VEÍCULOS=IT:10MIL=AC:20=NE:02=L/ATV:AV. VENANCIO NEIVA, Nº300-SALA 
101-CENTRO-CATOLÉ DO ROCHA/PB=1ªPUB=11070496000196.”; a ser realizada  no endereço: 
AV. VENÂNCIO NEIVA; bairro: CENTRO; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, 
conforme processo Nº 2016-000035/TEC/AA-3662 de 05/01/2016. [#Prot: 54/2016]

TANTALITE EXTRACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA, CNPJ: 14.878.890/0001-43,  
localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “CORREÇÃO DA L.O 1775/2015=PROCESSO Nº 2014-008613=NO LOCAL DA 
ATIVIDADE LICENCIADA=SERIDOZINHO,ZONA RURAL,JUAZEIRINHO/PB.”; a ser realizada  no 
bairro: ..; município de JUAZEIRINHO/PB; CEP: 58660-000, conforme processo Nº 2016-000036/
TEC/LO-1365 de 05/01/2016. [#Prot: 55/2016]

MITRA- MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 06.914.565/0001-60,  
localizado(a) a: RUA CRUZEIRO DO FORTE;  bairro: BOA VIAGEM; município de RECIFE/PE; 
CEP: 51030-620, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=LAVRA DE 
AREIA-DNPM Nº 846008/2009=IT:20MIL=AC:49,02HA=NE:03=L/ATV: ENGENHO NOVO-ZONA 
RURAL PEDRAS DE FOGO/PB=1ªPUB=06914565000160.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RU-
RAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, conforme processo Nº 2016-000037/
TEC/LI-4595 de 05/01/2016. [#Prot: 56/2016]

AMERICAN TOWER DO BRASIL., CNPJ: 04.052.108/0001-89,  localizado(a) no município de 
RIO TINTO/PB; CEP: 58297-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=ESTAÇÃO RADIO BASE-POTENCIA 40 WA A 65 W-FREQUÊNCIA 1835 MHZ A 
2165 MHZ=IT:R$ 302.486,00=AC:12,96M²=NE:01=L/ATV:R. NILZON CUNHA DE MACEDO, S/N-
-CENTRO-PICUÍ/PB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-000038/TEC/LO-1366 de 05/01/2016. [#Prot: 57/2016]

MARE CIMENTO LTDA, CNPJ: 05.659.785/0048-96,  localizado(a) no município de /PB; CEP: 
58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=FABRICAÇÃO 
DE CONCRETO=IT:5MIL=AC:237M²=NE:14=L/ATV:R MARIA DE FIGUEIREDO,S/N-DISTRITO 
INDUSTRIAL-QUEIMADAS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000039/TEC/LO-1367 de 05/01/2016. [#Prot: 58/2016]

IRMÃOS FREITAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, CNPJ: 22.332.953/0001-90,  
localizado(a) a: ,,;  bairro: ,,; município de PAULISTA/PB; CEP: 58860-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Ins-
talação para a atividade: “L.I.=COM. VAREJ. DE COMB. EM GERAL, CONVENIÊNCIA=IT:100M
IL=AC:850M²=NE:01=L/AT:SÍTIO MARAVILHA, BR-427, KM-09, ZONA RURAL, PAULISTA-PB. 
1ªPUB.=22.332.953/0001-90”; a ser realizada  no endereço: ,,; bairro: ,,; município de PAULISTA/PB; 
CEP: 58860-000, conforme processo Nº 2016-000042/TEC/LI-4596 de 05/01/2016. [#Prot: 59/2016]

LAVANDERIA PANDA LTDA, CNPJ: 24.119.851/0001-16,  localizado(a) a: AVENIDA PRESIDEN-
TE EPITACIO PESSOA;  bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1086/14 PROC. 14-2105=LAVANDERIA=IT:1
0MIL=AREA:1.227M²=NE:49=L/ATV:AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 1206, TORRE, JP-PB=1ªP
UBLIC=24.119.851/0001-16.”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO 
PESSOA; bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-000, conforme processo 
Nº 2016-000043/TEC/LO-1368 de 05/01/2016. [#Prot: 60/2016]

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, CNPJ: 01.636.267/0003-02,  
localizado(a) a: RUA: JOAO ELIAS RAMALHO;  bairro: CENTRO; município de IMACULADA/PB; 
CEP: 58745-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1672/14 PROC.14-2886=COM. 
VAR. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL E LUBRIFICANTES=IT:20MIL=AC:300M²=NE:02=L/ATV:RUA 
JOÃO ELIAS RAMALHO S/N°, CENTRO, IMACULADA-PB.=1ªPUBLIC=01.636.267/0003-02.”; a ser 
realizada  no município de IMACULADA/PB; CEP: 58745-000, conforme processo Nº 2016-000044/
TEC/LO-1369 de 05/01/2016. [#Prot: 61/2016]

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, CNPJ: 01.636.267/0002-13,  
localizado(a) a: RUA: DALMO TEIXEIRA;  bairro: CENTRO; município de JURU/PB; CEP: 58750-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1604/14 PROC.14-2883=COM. VAR. DE COM-
BUSTÍVEIS EM GERAL E LUBRIFICANTES=IT:30MIL=AC:294M²=NE:04=L/ATV:RUA DALMO 
TEIXEIRA S/N°, CENTRO JURU-PB.=1ªPUBLIC=01.636.267/0002-13.”; a ser realizada  no bairro: 
CENTRO; município de JURU/PB; CEP: 58750-000, conforme processo Nº 2016-000045/TEC/
LO-1370 de 05/01/2016. [#Prot: 62/2016]

COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, CNPJ: 33.541.368/0001-16,  
localizado(a) a: Rua Delmiro Gouveia;  bairro: BONJI; município de RECIFE/PE; CEP: 50761-901, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1288/14 PROC.13-7279=PRODUÇÃO, TRANS-
MISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA=IT:3872000,00=AREA:355,30=NE:01
=L/ATV:RUA MARIA BARBOSA S/N, CENTRO, COREMAS-PB=1ªPUBLIC.=33.541.368/0001-16.”; 
a ser realizada  no bairro: CENTRO; município de COREMAS/PB; CEP: 58770-000, conforme 
processo Nº 2016-000048/TEC/LO-1371 de 05/01/2016. [#Prot: 63/2016]

E.E. CON - ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 13.837.255/0001-55,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “L.O.=ED. MULTIFAMILIAR COM 40 APTS=IT:1200000,00=AC:2025,80M²=NE:15=L/
ATV:R. PROJETADA, QD 53, LT 195, MUÇUMAGRO, JP-PB.=1ªPUBLIC=13.837.255/0001-55.”; a 
ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000049/TEC/LO-1372 de 05/01/2016. [#Prot: 64/2016]

E.E. CON - ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 13.837.255/0001-55,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “L.I.=ED. MULTIFAMILIAR COM 40 APTS=IT:2MILHÕES=AC:2.102,11M²=NE:12=L/
AT:RUA PROJETADA QD-183 LT-264, VALENTINA FIGUEIREDO-JP-PB. 1ªPUB.=13.837.255/0001-
55”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000051/TEC/LI-4597 de 05/01/2016. [#Prot: 65/2016]

E.E. CON - ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 13.837.255/0001-55,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “L.I.=ED. MULTIFAMILIAR COM 40 APTS=IT:2MILHÕES=AC:2.102,11M²=NE:12=L/
AT:RUA PROJETADA QD-183 LT-264, VALENTINA FIGUEIREDO-JP-PB. 1ªPUB.=13.837.255/0001-
55”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000051/TEC/LI-4597 de 05/01/2016. [#Prot: 66/2016]

ERA DO VENTO - CONSULTORIA E PROJETOS EÓLICOS LTDA-ME, CNPJ: 16.851.539/0001-94,  
localizado(a) no município de MANAIRA/PB; CEP: 58995-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“A.A=TORRE ANEMOMÉTRICA=IT:150MIL=ÁREA:1000M²=NE:02=L/ATV: SÍTIO BOA VISTA,  
MANAÍRA-PB=1ªPUBLIC=16.851.539/0001-94.”; a ser realizada  no município de MANAIRA/PB; 
CEP: 58995-000, conforme processo Nº 2016-000053/TEC/AA-3663 de 05/01/2016. [#Prot: 67/2016]

ERA DO VENTO - CONSULTORIA E PROJETOS EÓLICOS LTDA-ME, CNPJ: 16.851.539/0001-
94,  localizado(a) no município de MANAIRA/PB; CEP: 58995-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a 
atividade: “A.A.=TORRE ANEMOMÉTRICA=IT:150MIL=ÁREA:1000M²=NE:02=L/ATV:SÍTIO PAU 
FERRADO, SÃO JOSÉ DA PRINCESA-PB.=1ªPUBLIC=16.851.539/0001-94.”; a ser realizada  no 
bairro: ZONA RURAL; município de SAO JOSE DE PRINCESA/PB; CEP: 58758-000, conforme 
processo Nº 2016-000054/TEC/AA-3664 de 05/01/2016. [#Prot: 68/2016]

JAILSON BRITO DE LIMA, CNPJ: 17.285.873/0001-90,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 
633/2013/PROC. Nº2012-009103=EMPRESA DE SERV. DE TUR. CULTURAL E EVENTOS=AC:5
50m²=IT:5.000=NE:02=LOC. ATV. R. ALINE B. DA SILVA, 15=ROGER-JP-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; 
a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000055/TEC/LO-1373 de 05/01/2016. [#Prot: 69/2016]

CONSTRUTORA G.M.V LTDA, CNPJ: 11.479.321/0001-37,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. MULTIFAMI-
LIAR COM 16 APTS=IT:800MIL=AC:1056,80M²=NE:12=L/ATV: R. EDNA MARIA VASCONCELOS 
G. CABRAL, QD 15, LT 298, COLIBRIS, JP-PB.=1ªPUBLIC.=11479321/0001-37.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000056/TEC/
LO-1374 de 05/01/2016. [#Prot: 70/2016]

L2A CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.385.502/0001-31,  localizado(a) a: 
AVENIDA EPITÁCIO PESSOA;  bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58030-900, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. MULTIFAMILIAR COM 40 APT
S=IT:2MILHÕES=AREA=4365,23M²=NE:15=L/ATV:RUA PROFESSOR FRANCISCO DE OLIVEIRA 
PORTO, QD 34, LT 305, BRISAMAR, JP-PB=1ªPUBLIC.=10385502/0001-31.”; a ser realizada  no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000058/TEC/LO-
1375 de 05/01/2016. [#Prot: 71/2016]

SION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 09.243.105/0001-46,  localizado(a) a: AVENIDA ALMIRANTE 
BARROSO;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58013-120, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para 
a atividade: “RENOV. DA L.P Nº 766/2015/PROC. Nº 2015-001741=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR 
COM 16 UNDS=AC:1.599,28m²=IT:1.000.000=NE:25=AV. GOV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO S/N 
QD. 050 LT. 270=BESSA-JP-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no endereço: AV. ARGEMIRO 
DE FIGUEIREDO; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-030, conforme 
processo Nº 2016-000059/TEC/LP-2633 de 05/01/2016. [#Prot: 72/2016]
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POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MIGUEL ARCANJO LTDA, CNPJ: 03.796.579/0001-39,  
localizado(a) no município de TAVARES/PB; CEP: 58753-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O Nº1657/14/PROC Nº 2882/14=COM. VAR. DE COMBUSTIVEIS E 
OLEOS LUBR.=IT:20MIL=AC:192M²=NE:02=L/ATV:R. PROJETADA S/N-CENTRO-TAVARES/
PB=1ªPUB=03796579000139.”; a ser realizada  no município de TAVARES/PB; CEP: 58753-
000, conforme processo Nº 2016-000060/TEC/LO-1376 de 06/01/2016. [#Prot: 73/2016]

INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROFISSIONAIS DA PARAIBA LTDA, CNPJ: 02.925.446/0001-
52,  localizado(a) a: RUA PROFESSOR JOAO RODRIGUES;  bairro: BODOCONGO; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58109-550, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. Nº 98/14=PROC Nº13-648 -FAB. DE RAPA DE CABEDAL E DE CALÇADOS (BOTA)-
IT=100MIL=AC=2.898M²=NE=38-1ª PUBLIC-CNPJ 02.925.446/0001-52-L/ATV R. PROF JOÃO 
RODRIGUES, 316-BODOCONGÓ-C.GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000061/TEC/
LO-1377 de 06/01/2016. [#Prot: 74/2016]

PEDRO ROMÃO NETO ME, CNPJ: 35.584.051/0001-92,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; mu-
nicípio de UIRAUNA/PB; CEP: 58915-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº4992/12/
PROC. Nº8683/12=COM. VAR. DE COMBUSTIVEIS EM GERAL=IT:10MIL=AC:169M²=NE:01=L/
ATV:SITIO PLACAS, BR-405, S/N-ZONA RURAL-VIRAÚNA/PB=1ªPUB.=35584051000192.”; a 
ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de UIRAUNA/PB; CEP: 58915-000, conforme 
processo Nº 2016-000066/TEC/LO-1378 de 06/01/2016. [#Prot: 75/2016]

PEDRO ROMÃO NETO ME, CNPJ: 35.584.051/0001-92,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de UIRAUNA/PB; CEP: 58915-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO=INSTALAÇÃO DE TANQUES=IT:100MIL=AC:169M²=NE:01=L/ATV:SITIO PLACAS 
BR 405, S/N-Z. RURAL-UIRAUNA/PB=1ªPUB=35584051000192.”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de UIRAUNA/PB; CEP: 58915-000, conforme processo Nº 2016-000067/TEC/
LA-0585 de 06/01/2016. [#Prot: 76/2016]

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: 45.543.915/0441-20,  localizado(a) a: 
RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES;  bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58051-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. N°143/14 PROC.13-5385=COM. VAR. DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDO-
MINÂNCIA DE PROD. ALIMENTÍCIOS=IT:2.467.735.661,42=AC:17.000M²=NE:222=L/A:R. EMP. 
JOÃO RODRIGUES ALVES 85, JARDIM S. PAULO-JP-PB”; a ser realizada  no endereço: RUA 
EMPRESARIO JOAO RODRIGUES ALVES; bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58051-000, conforme processo Nº 2016-000075/TEC/LO-1379 de 
06/01/2016. [#Prot: 77/2016]

CARREFOUR COM. E INDUSTRIA, CNPJ: 45.543.915/0300-99,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O.N°145/14 
PROC.6326/13=COM. VAR. DE MERC. EM GERAL, COM PRED. DE PROD.ALIMENTÍCIOS HI
PERMERCADO=IT:2.467.735.661,42=AC:17.339,06M²=NE:287=L/A:R. BEL. IRENALDO DE A. 
CHAVES, AEROCLUBE,JP-PB.1ªPUB.”; a ser realizada  no endereço: RUA BACHAREL IRENALDO 
DE ALBUQUERQUE CHAVES; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58036-460, 
conforme processo Nº 2016-000078/TEC/LO-1380 de 06/01/2016. [#Prot: 78/2016]

SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO, CPF: 087.749.404-57,  domiciliado(a) no bairro: 
CENTRO; município de PUXINANA/PB; CEP: 58115-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. Nº1326/2014=PROC. Nº 2014-002414 - PROPAGANDA VOLANTE EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA - VEÍCULO GM/KADETT IPANEMA SL PLACA KHK-4959/PB - IT=10MIL=NE=01 - 1ª 
PUBLIC. CPF 087.749.404-57=NURECG=”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000079/TEC/LO-1381 de 06/01/2016. [#Prot: 79/2016]

DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA, CNPJ: 08.320.251/0001-65,  localizado(a) 
no município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. N°564/14 PROC.13-0909=COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E CON
VENIENCIA=IT:300MIL=AREA:1.725M²=NE:46=L/ATV: BR 230, N°454, BELA VISTA, SOUSA-
-PB=1ªPUB=08.320.251/0001-65.”; a ser realizada  no bairro: BR230; município de SOUSA/PB; 
CEP: 58806-000, conforme processo Nº 2016-000080/TEC/LO-1382 de 06/01/2016. [#Prot: 80/2016]

MICCAL-MINERACAO IND. E COMERCIO CAMPO VERDE LTDA, CNPJ: 24.281.990/0001-41,  
localizado(a) no município de PATOS/PB; CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO = BENEFICIAMENTO DE CALCARIO = PROCESSO Nº 2014-
000162/LOA Nº 1056/2014=AC:700M²=1ª TX PUBLIC=MUNICIPIO DE PATOS/PB(NRPATOS)”; a 
ser realizada  no município de PATOS/PB; CEP: 58700-000, conforme processo Nº 2016-000082/
TEC/LO-1383 de 06/01/2016. [#Prot: 81/2016]

VENEZIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 16.775.958/0001-94,  localizado(a) no bairro: ,,; muni-
cípio de BAYEUX/PB; CEP: 58305-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=2-CASAS=G
EMINADAS=IT:70MIL=AC:116,7M²=NE:5=L/ATV:RUA PROJETADA, 110 CASA A E B, QD D. LT 
21, CIDADE VIVA, SANTA RITA-PB=1ªPUBLIC=16775958000194.”; a ser realizada  no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58919-000, conforme processo Nº 2016-000083/TEC/LO-1384 de 
06/01/2016. [#Prot: 82/2016]

VENEZIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 16.775.958/0001-94,  localizado(a) no bairro: ,,; municí-
pio de BAYEUX/PB; CEP: 58305-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EMP. RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS=IT:70MIL=AC:116,7M²=NE:05=L/AT:RUA PROJETADA, 100, 
CASA A E B, QD-D LT-19, LOT. CIDADE VIVA, SANTA RITA-PB. 1ªPUB.=16.775.958/0001-94”; 
a ser realizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58919-000, conforme processo Nº 2016-
000084/TEC/LO-1385 de 06/01/2016. [#Prot: 83/2016]

COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001-99,  
localizado(a) a: BR 230;  bairro: PLACAS; município de PATOS/PB; CEP: 58706-500, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O N°91/2014=PROCESSO N°2012-009046- COPAUTO COMERCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA-AC:2.955 M²=NE:29=IT:726.000,00=1ªTX PUBLIC=BR230 
KM323=PATOS-PB(NRPATOS)”; a ser realizada  no endereço: RODOVIA BR 230; bairro: RODOVIA; 
município de PATOS/PB; CEP: 58706-500, conforme processo Nº 2016-000085/TEC/LO-1386 de 
06/01/2016. [#Prot: 84/2016]

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, CNPJ: 
09.236.712/0001-89,  localizado(a) a: RUA MARI AUXILIADORA B. SOBREIRA;  bairro: BESSA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. 
N°1392/13 PROC. 12-4305=CLUBE RECREATIVO=IT:500.000=AC:2.455,43M²=NE:29=L/AT:RUA 
MARIA AUXILIADORA B. SOBREIRA N°15, BESSA-JP-PB. 1ªPUB.=09.236.712/0001-89”; a ser 
realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000086/TEC/LO-1387 de 06/01/2016. [#Prot: 85/2016]

PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA - SUPER BOX BRASIL, CNPJ: 08.330.367/0001-85,  
localizado(a) a: RUA ANTONIO ARANTES;  bairro: ERNESTO GEISEL; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58075-200, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O.=SUPERMERCADO E PADAR
IA=IT:50MIL=AC:1.200M²=NE:79=L/AT:RUA ANTONIO ARANTE S/N, ERNESTO GEISEL-JP-PB. 
1ªPUB.=08.330.367/0001-85”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000087/TEC/LO-1388 de 06/01/2016. [#Prot: 86/2016]

MAKARIOS SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 19.371.482/0001-14,  localizado(a) no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LP/LI/
LO=CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - IT=100MIL=AC=325,87M²=NE=05 - 1ª PUBLIC. CNPJ 
19.371.482/0001-14 - L/ATV RUA SIQUEIRA CAMPOS, 622 - PRATA - C. GRANDE/PB =NURECG=”; 
a ser realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme 
processo Nº 2016-000088/TEC/LO-1389 de 06/01/2016. [#Prot: 87/2016]

VALESKA DE ARAÚJO -ME (CAMPINA MADEIRAS), CNPJ: 14.497.954/0001-66,  localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O. Nº248/14 -=PROC. Mº14-00408-COM. VAREJ. DE MAT. CONST. EM GERAL  
- IT=60MIL=AC=576,70M²=NE=08 - 1ª PUB - CNPJ 14.497.954/0001-66 L/ATV R NARCISO C 
FIGUEIREIDO, 127 V. CABRAL C.GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000089/TEC/LO-1390 
de 06/01/2016. [#Prot: 88/2016]

MARILIA AZEVEDO MOURA DE ANDRADE, CNPJ: 04.319.313/0001-68,  localizado(a) no bairro: 
.; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RLO Nº3958/13=PROC.Nº13-4864-COM.VAREJ. COMB. C/MRS S/DE JAMACIL DE A.MOURA 
CNPJ 01793110000110P/MARILIA DE A M ANDRADE CNPJ 04319313000168-1ªPUB-L/ATV AV. 
A.CHATEAUBRIAND,2292 LIBERDADE/CG/PB=NURECG”; a ser realizada  no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000090/TEC/LO-1391 
de 06/01/2016. [#Prot: 89/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JARDINS LTDA, CNPJ: 13.465.755/0001-03,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para 
a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL -TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS(GASOLI
NA,ETANOL,DIESEL S-500 E DIESEL S-10)=PLACA:OGE-3167/PB=IT:160MIL=NE:01=PERCU
RSO:CABEDELO/CAMPINA GRANDE/PB=1ª PUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000099/TEC/AA-3665 de 07/01/2016. [#Prot: 90/2016]

J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA., CNPJ: 09.355.546/0010-20,  localizado(a) a: RUA: TOMAZ 
SOARES DE SOUZA;  bairro: CATOLE; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O.Nº148/14=PROC.Nº13-7269-VENDA DE COMB EM 
GERAL L DE CONV T DE ÓLEO - CÓD=3.2.5/3.1.10/3.1.3=J/C/C=81,1UFRPB=MM=IT=450MIL=A
C=1300M²=NE=1-1ªTP CNPJ 09355546001020-R TOMAZ SOARES, 170A CG/PB-NURECG”; a ser 
realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo 
Nº 2016-000103/TEC/LO-1392 de 07/01/2016. [#Prot: 91/2016]

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO(POSTO SANTA INÉS), CNPJ: 10.280.837/0001-95,  
localizado(a) no bairro: ZONA URBANA; município de SANTA INES/PB; CEP: 58978-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autoriza-
ção Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRASPORTE DE COMBUSTIVEIS 
PARA AUTOS-PLACA:NPU-1968/PB=IT:100MIL=NE:01=L/ATV:(PERCURSO)EM TODO ESTADO 
DA PARAIBA=1ªPUB=10280837000195.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000104/TEC/AA-3666 de 07/01/2016. [#Prot: 92/2016]

WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, CNPJ: 12.923.249/0001-58,  localizado(a) a: RUA RODRIGUES 
CHAVES;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58011-040, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Opera-
ção para a atividade: “R.L.O. N°2306/13 PROC.550/13=PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, 
SERVIÇOS E EVENTOS=MINI-TRIO/F4000=PLACAS:NPV-4152/PB=L/ATV:EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA=1ªPUB=12.923.249/0001-58.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000111/TEC/LO-1394 de 07/01/2016. [#Prot: 93/2016]

WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, CNPJ: 12.923.249/0001-58,  localizado(a) a: RUA RODRI-
GUES CHAVES;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58011-040, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “R.L.O. N°2307/13 PROC. 13-2471=PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL=PLACA:KJU-4647/PB-FORD 4000=PERCURSO:EM TODO ESTADO DA PARAÍBA
=1ªPUB.=12.923.249/0001-58”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000113/TEC/LO-1396 de 07/01/2016. [#Prot: 94/2016]

WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, CNPJ: 12.923.249/0001-58,  localizado(a) a: RUA RODRIGUES 
CHAVES;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58011-040, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Opera-
ção para a atividade: “R.L.O. N°2309/13 PROC.2472/13=PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, 
SERVIÇOS E EVENTOS=MINI-TRIO/F4000=PLACAS:MOD-6337/PB=L/ATV:EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA=1ªPUB=12.923.249/0001-58.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000115/TEC/LO-1397 de 07/01/2016. [#Prot: 95/2016]

LUIZ PEDRO DE ARAUJO, CPF: 005.684.574-04,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°5039/12 PROC. 12-7486=EX-
TRAÇÃO DE AREIA=IT:30MIL=AC:9,63M²=NE:01=L/AT:RIO ARAÇAGI, FAZENDA CACHOEIRA/
SÃO PAULO, GUARABIRA-PB. 1ªPUB.=005.684.574-04”; a ser realizada  no município de /PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000116/TEC/LO-1398 de 07/01/2016. [#Prot: 96/2016]

FRANCISCO TEOTONIO NETO JUNIOR, CPF: 206.602.194-68,  domiciliado(a) no município de EMAS/
PB; CEP: 58763-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°3937/13 PROC.7647/13=PRODUÇÃO 
DE CARVÃO=IT:100MIL=AC:200M²=NE:03=L/ATV:FAZENDA POÇO ESCURO, ZONA RURAL, EMAS-
-PB=1ªPUB=206.602.194-68.”; a ser realizada  no município de EMAS/PB; CEP: 58763-000, conforme 
processo Nº 2016-000117/TEC/LO-1399 de 07/01/2016. [#Prot: 97/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CNPJ: 08.940.694/0001-59,  localizado(a) a: PRACA 
JOAO PESSOA;  bairro: CENTRO; município de ITAPORANGA/PB; CEP: 58780-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Insta-
lação para a atividade: “RENOV. DA L.I Nº 553/2012/PROC. Nº 2012-000854=DRENAGEM PLUVIA
L=IT:309.000=AC:436m²=NE:05=LOC. ATV. R. PROJETADA 2, LOT. JOÃO SILVINO=ITAPORANGA-
-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de ITAPORANGA/PB; CEP: 58780-000, 
conforme processo Nº 2016-000120/TEC/LI-4599 de 07/01/2016. [#Prot: 98/2016]

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO, CPF: 299.534.054-68,  domiciliado(a) no bairro: MAN-
GABEIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58055-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O. N°197/14 PROC.6608/13=PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS 
E EVENTOS=MINI-TRIO/FORD-4000=PLACA:MOV-0341/PB=L/ATV:EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA=1ªPUB=299.534.054-68.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000121/TEC/LO-1400 de 07/01/2016. [#Prot: 99/2016]

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO, CPF: 299.534.054-68,  domiciliado(a) no bairro: MANGABEIRA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58055-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. 
N°320/14 PROC.6609/13=PUB. VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS=MINI-TRIO/
FORD-350=PLACAS:NQC-9388/PB=1ªPUBLIC=299.534.054-68.”; a ser realizada  no município de /PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000122/TEC/LO-1401 de 07/01/2016. [#Prot: 100/2016]

JOAO FREIRE FILHO, CPF: 032.652.894-60,  domiciliado(a) a: RUA RODRIGUES CHAVES;  
bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58011-040, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E 
EVENTOS=MINI-TRIO/FORD.4000=PLACA:CRY-5011/PB=NA-101/108=EM TODO ESTADO DA 
PARAIBA=1ºPUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000123/TEC/LO-1402 de 07/01/2016. [#Prot: 101/2016]

FFB LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.205.028/0001-89,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa 
para a atividade: “R.L.O.P. N°1358/14 PROC.2572/15=LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA=PROC.
DNPM-846.279/09=IT:30MIL=AREA:11,8HA=NE:04=L/ATV:SÍTIO IMBIRIBEIRA,ZONA RURAL, 
SANTA RITA-PB=1ªPUB=05.205.028/0001-89.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; municí-
pio de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000124/TEC/LOP-0287 de 
07/01/2016. [#Prot: 102/2016]

POTYGUAR CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 03.263.964/0001-10,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. MULTI-
FAMILIAR COM 02 UNDS=IT:100MIL=AC:127,10M²=NE:05=L/AT:RUA PROJETADA 01, LT-539 
QD-24, LOT. PLANO DE VIDA, TIBIRI II, SANTA RITA-PB. 1ªPUB.=03.263.964/0001-10”; a ser 
realizada  no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000125/
TEC/LO-1403 de 07/01/2016. [#Prot: 103/2016]

PANIFICADORA ANTONGIL LTDA, CNPJ: 41.211.285/0001-97,  localizado(a) a: RUA AVELOZES, 
DOS;  bairro: BODOCONGO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58107-470, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O. Nº30/2014=PROC. Nº 2013-008224 - FABRIC. DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO - IT==6MIL=AC=50M²=NE=16 -1ª PUBLIC. - CNPJ 41.211.285/0001-97 - L/AV 
RUA DOS AVELOZES, 140 - MALVINAS - C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: 
.; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000126/
TEC/LO-1404 de 07/01/2016. [#Prot: 104/2016]

SIGABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.462.326/0001-91,  localizado(a) a: 
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA;  bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58101-490, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°3635/13 PROC. 13-
6842=COM. VAR. DE PEÇAS E ACESS. SERV. DE MANUN. P/VEIC. AUTOM. E TROCA DE 
ÓLEO=IT:70MIL=AC:384M²=NE:09=L/A:R. PRES. J.P., 760, CENTRO, ZONA URBANA-CAMPINA 
GRANDE-PB.1ªPUB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-000144/TEC/LO-1405 de 08/01/2016. [#Prot: 105/2016]

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 19.853.882/0001-66,  
localizado(a) a: RUA HEVANGELINA FRANCISCA DINIZ;  bairro: BRISAMAR; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58033-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1186/14 PROC.14-
-1743=COM. VAR. DE COMB. EM GERAL E LUBRIF.=IT:40MIL=AREA:400M²=NE:02=L/ATV:RUA 
HEVANGELISTA FRANCISCA DINIZ, N°140, BRISAMAR, JP-PB=1ªPUB=19.853.882/0001-66.”; a 
ser realizada  no endereço: RUA HEVANGELINA FRANCISCA DINIZ; bairro: BRISAMAR; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58033-000, conforme processo Nº 2016-000146/TEC/LO-1406 de 
08/01/2016. [#Prot: 106/2016]

ABRAAO ANDRADE DA SILVA, CPF: 029.323.084-67,  domiciliado(a) no município de ALAGOINHA/
PB; CEP: 58390-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=LOTEAMENTO COM 18 LTS 
ENTRE 97/120 E 156 ENTRE 120/360=174 LOTES=IT:180MIL=AREA:42.828,95M²=NE:01=L/
ATV:CENTRO, ALAGOINHA-PB=1ªPUB=029.323.084-67.”; a ser realizada  no bairro: PERIMETRO 
URBANO; município de ALAGOINHA/PB; CEP: 58390-000, conforme processo Nº 2016-000147/
TEC/LI-4600 de 08/01/2016. [#Prot: 107/2016]

NEYLA VENÂNCIO DOS SANTOS NEVES MEDEIROS, CPF: 040.618.804-11,  domiciliado(a) 
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“L.O.=CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS=IT:80MIL=AC:128M²=NE:04=L/ATV:RUA PROJETADA, QD 
27, LT 628, LOT. PLANO DE VIDA, SANTA RITA-PB=1ªPUBLIC=040.618.804-11.”; a ser realizada  
no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000149/TEC/LO-
1407 de 08/01/2016. [#Prot: 108/2016]

ITALIANA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 15.682.212/0001-73,  localizado(a) a: AVENIDA 
GENERAL BENTO DA GAMA;  bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-090, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=ED. MULTIFAMILIAR COM 04 
APARTAMENTOS=IT:120MIL=AC:189M²=NE:05=L/ATV:R. PROJETADA, QD H LOTE 17-LOTEA-
MENTO CIDADE VIVA-SANTA RITA/PB=1ªPUB=15882212000173.”; a ser realizada  no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000150/TEC/LO-1408 de 
08/01/2016. [#Prot: 109/2016]

BW - CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ: 11.121.990/0001-32,  localizado(a) a: AVENIDA 
FRANCISCA MOURA;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58013-440, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “L.O.=LOTEAMENTO PARQUE ITATIUNGA COM 954 LOTES=IT:
300MIL=AC:209.367,74M²=NE:100=L/AT:BR 361, KM 07, PATOS-PB. 1ªPUB.=11.121.990/0001-
32”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA FRANCISCA MOURA; bairro: CENTRO; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58013-440, conforme processo Nº 2016-000151/TEC/LO-1409 de 
08/01/2016. [#Prot: 110/2016]

SOUSA & SIMPSON CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 19.025.670/0001-90,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=ED. MULTIFA-
MILIAR COM 06 APTS=IT:300MIL=AC:351,75M²=NE:07=L/AT:RUA JESSÉ DA COSTA CABRAL, 
FUNCIONÁRIOS-JP-PB. 1ªPUB.=19.025.670/0001-90”; a ser realizada  no endereço: RUA JESSE 
DA COSTA CABRAL; bairro: FUNCIONARIOS II; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58078-000, 
conforme processo Nº 2016-000152/TEC/LI-4601 de 08/01/2016. [#Prot: 111/2016]

MARINALDO COSTA DA SILVA, CNPJ: 13.641.696/0001-87,  localizado(a) no município de 
CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº3277/13/
PROC.13-006686=COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO=IT:30MIL=AC:100M²=NE:01=L/
ATV:R. JATOBA, Nº59 - PRAOA DO JACARÉ-CABEDELO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no bairro: 
JACARE; município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-000160/TEC/
LO-1411 de 11/01/2016. [#Prot: 112/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ, CNPJ: 08.767.154/0001-15,  localizado(a) no 
município de BREJO DO CRUZ/PB; CEP: 58890-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I 
Nº4479/2014/PROCNº2809/2014=CONTRUÇÃO DE UM CRAS=IT:357.500,00=AC:178,53=NE:03
=L/ATV:ZONA URBANA-CENTRO-BREJO A CRUZ=1ªPUB=08767154000115.”; a ser realizada  no 
município de BREJO DO CRUZ/PB; CEP: 58890-000, conforme processo Nº 2016-000161/TEC/
LI-4602 de 11/01/2016. [#Prot: 113/2016]

PRYSMA CONSTRUÇÕES, E PROJETOS LTDA - EPP, CNPJ: 20.159.510/0001-13,  localizado(a) 
no município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LP/LI/
LO=ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA E PROJETOS - IT=100MIL=AC=12M²=NE=02 - 1ª PUBLIC 
- CNPJ 20.159.510/0001-13 - L/ATV RUA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, 59 - CENTRO - MONTEIRO/
PB =NURECG=”; a ser realizada  no município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, conforme 
processo Nº 2016-000165/TEC/LO-1412 de 11/01/2016. [#Prot: 114/2016]

MULTSERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 11.918.452/0001-
73,  localizado(a) no município de SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “R.L.ONº551/14/PROC.Nº1082/14=EMP. DE SERV. DE LIMP.-INSTAL. HIDRICAS-
-LOCAÇÃO DE SANIT. QUIM. E TRASP. DE PROD. NÃO PERIGOSOS=IT:30MIL=AC:9M²=NE
:01=L/ATV:R. SÃO JOSÉ-CENTRO-SOLANEA=1ªPUB=11918452000173”; a ser realizada  no 
município de SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, conforme processo Nº 2016-000168/TEC/LO-1413 
de 11/01/2016. [#Prot: 115/2016]

PARELHAS GAS LTDA ( POSTO LAIS XIV), CNPJ: 24.206.617/0016-02,  localizado(a) a: RUA 25 DE 
JANEIRO;  bairro: CENTRO; município de CUITE/PB; CEP: 58175-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº814/2013/PROC. Nº3234/11=COM. DE COMBUSTIVEIS-GASOLINA, ALCOOL, 
OLEO DIESEL, E OLEO LUBRIFICANTE=IT:440MIL=AC:240M²=NE:05=L/ATV:R. 25 DE JANEIRO, 
1070A-CENTO-CUITÉ/PB=1ªPUB=24206617001602.”; a ser realizada  no município de CUITE/PB; 
CEP: 58175-000, conforme processo Nº 2016-000170/TEC/LO-1414 de 11/01/2016. [#Prot: 116/2016]

IMETALES -  INDUSTRIA METALURGICA DE ALUMINIO E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ: 
14.783.521/0001-77,  localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°164/2014 PROC. 13-8302=IND. DE PRODUÇÃO 
DE LAMINADOS DE ALUMÍNIO=IT:2.000.000,00=AC:3.415,65M²=NE:09=L/AT:ALTURA DO KM 
117 DA BR 230, ZONA RURAL, INGA-PB. 1ªPUB.=14.783.521/0001-77”; a ser realizada  no bairro: 
ZONA RURAL; município de INGA/PB; CEP: 58380-000, conforme processo Nº 2016-000174/TEC/
LO-1415 de 11/01/2016. [#Prot: 117/2016]

ALDA NUNES TRAJANO, CPF: 020.325.884-39,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; muni-
cípio de MARI/PB; CEP: 58345-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=BALNEÁRIO 
E BAR COM SOM MECÂNICO=IT:200MIL=AC:600M²=NE:01=L/AT:SÍTIO CALDEIRÃO, ZONA 
RURAL, MARI-PB. 1ªPUB=020.325.884-39”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município 
de MARI/PB; CEP: 58345-000, conforme processo Nº 2016-000178/TEC/LO-1417 de 11/01/2016. 
[#Prot: 118/2016]

Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cajazeiras-PB. Edital de Intimação ao Devedor Fidu-
ciante. Maria Dolores Lira de Souza, Oficiala do Serviço Notarial do 2° Oficio e Registrai Imobiliário, 
Cartório Antonio Holanda, segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, parágrafo 4° da Lei 9.514/97, 
bem como pelo credor Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, atual denominação de Bradesco 
Consórcio Ltda, Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvelcom Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado em09.12.2019, registrado R-3 da matricula nº 
17.477, deste Cartório, referente a Um terrenosituado Rua Projetada, referente a parte do Lote 23 
B, quadra 01 do Loteamento Portal deCajazeiras, hoje denominada Rua Maria de Lourdes Gomes 
de Souza, Bairro Remédios, nacidade de Cajazeiras-PB, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sa.,Venho pelopresente intimar o Sr. Anailson Ferreira da Silva, brasileiro, solteiro,vendedor, 
portador da Cédula de identidade RG n° 1.990.106-2ª Via - SSDS-PB e CPF nº992.477.634-87, 
residente e domiciliado a Rua Germiniano de Sousa, nº33, centro Cajazeiras-PB, que por força 
da contemplação do grupo nº0266 da cota 216, firmou InstrumentoParticular de Venda e Compra 
de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária emgarantia e Outras Avenças, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aosencargos devidos que se encontram vencidos 
informo ainda, que o valor destes encargos dasparcelas vencidas de 10.06.2015 até 31.12.2015, no 
valor de RS 1.756,33 (um mil setecentos ecinquenta e seis reais e trinta e três centavos), sujeito a 
atualização monetária, aos juros demora e as despesas de cobranças até a data do efetivo paga-
mento, somando-se, também, oscargos que vencerem no prazo desta intimação.Assim procedo a 
INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a esteCartório de Registro de Imóveis, situado à Rua Odilon 
Cavalcante n° 18, centro, Cajazeiras-PB, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, 
no prazo improrrogável de 15dias, contados a partir desta data. Nesta oportunidade, fica V.Sa, 
cientificado que o nãocumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidaçãoda propriedade do imóvel, em favor do credor fiduciário –Bradesco Administradora 
de Consórcios Ltda, atual denominação Bradesco Consórcios Ltda, nos termos do Art.26, parágrafo 
7°, da Lei 9.514/97.Cajazeiras-PB, 07 de janeiro de 2016. Atenciosamente. A Oficiala do Registro, 
Maria Dolores Lira de Souza.

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
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): Maria do Socorro Silveira Gomes, matrícula n. 26.642-6, 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 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0032668-7/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 02
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): Jeane de Freitas Azevedo Paiva, matrícula n. 165.527-3, 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 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0033047-8/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03
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): Rosemberg Lima de Sousa Junior, matrícula n. 159.623-3, 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 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0032652-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 04
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): Eriton de Oliveira Pereira, matrícula n. 164.010-1, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº0032274-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00001/2016

A Prefeitura Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, às 08h30min horas do 
dia 27 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Gradual de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar da rede Municipal de 
ensino e para atender as necessidades de demais repartições públicas da administração municipal. 
Recursos: Transferências de Recursos do FNDE, Recursos Ordinários e Receitas de Impostos e de 
Transferências de Impostos. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. 
Informações: no horário das 14h00min as 17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00002/2016

A Prefeitura Municipal Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, às 14h30min horas 
do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Gradual e Diária de Medicamentos Éticos para suprir a Rede Municipal de Saúde de 
Brejo dos Santos/PB. Recursos: Recursos de Impostos e Transferências de Impostos e Recursos 
do SUS. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 14h00min as 17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00003/2016

A Prefeitura Municipal Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, às 08h30min horas 
do dia 02 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição gradual e diária de Material de Limpeza, manutenção e descartáveis para suprir 
as diversas Secretarias Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 14h00min as 
17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00004/2016

A Prefeitura Municipal Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, às 14h30min horas 
do dia 02 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição gradual de Material de Expediente, Consumo e de Escritório para atender a demanda 
das diversas repartições públicas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 14h00min as 
17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00005/2016

A Prefeitura Municipal Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, às 08h30min horas 
do dia 04 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição gradual de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender a demanda das 
diversas Secretarias Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 14h00min as 
17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos destinados à 

manutenção da farmácia básica do município de Aparecida. Data e Local: 25 de Janeiro de 2016 às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 070/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de urnas funerárias diversas, destinados à Secretaria do Trabalho e Ação Social; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Juarez Barbosa Pequeno-ME - R$ 58.100,00.
Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda 
do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 22 de janeiro de 2016 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: Aquisição parcelada de Urnas fúnebre, destinados a manutenção das atividades da 
Prefeitura de Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 11 de janeiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 15:30 horas do dia 25 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição com Serviço de 
troca de óleo e filtros e lavagem tipo lava jato de veículos diversos destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 11 de Janeiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Janeiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
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 00001/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de combustíveis, cuja abertura será no dia 25.01.2016 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, 11 de Janeiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de mate-
rial de expediente diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 25/01/2016. 
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, 11 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de ma-
terial de limpeza diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 26/01/2016. 
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, 11 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada detenda 
piramidal, destinado a Secretaria da Ação Social. Data: 26/01/2016. Horário: 16:00. 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, 11 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parce-
lada de material de limpeza diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 27/01/2016. 
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, 11 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) 
veículo, Ambulância Tipo A (simples remoção), especificada no Termo de Referência (anexo) I do 
processo editalício, para atender as Unidades Básica de Saúde, Francisco Ferreira Santiago e 
Manoel Alexandre da Silva localizadas no Município de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 11 de Janeiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento da frota de veículos, e GLP para as 
secretarias e escolas da rede municipal de Poços Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 11 de Janeiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 050/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABO-

RAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS E 
REFORMA DO ESTÁDIO FREDERICO LUNDGREM DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ – PB.

Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Jurídico, e 
HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – ME, 
CNPJ: 10.634.344/0001-06 Lotes 01 e 02 valor total global R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), 
classificada pelo critério do menor preço por Lote, com base no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal 
nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 deste mesmo diploma legal.

Caaporã-PB, 07 de janeiro de 2016.  
JOÃO BATISTA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 249/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
DATA DE ABERTURA: 260/01/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-

MENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA. 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 

nomeada pela portaria nº 816/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio 
Vargas, 40, 1º andar, Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro 
de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 
e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 11 de Janeiro de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

A V I S O   AOS   L I C I T A N T E S
PROCESSO Nº 245/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
DATA DE ABERTURA: 25/01/2016 – ÀS 09:00H
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº 814/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
termos do edital da presente licitação foi IMPUGNADO pela empresa CONSERV - Construtora 
Conserv Construções Serviços, questionando a ausência de orçamento detalhado em planilhas e 
REQUER sejam fornecidas as mesmas com seus preços unitários. O Presidente da CPL entendeu 
que houve erro na planilha, porém, perfeitamente sanável, tendo em vista que na planilha constam 
todos os itens e o valor total, e ainda, os autos estão com vistas franqueadas aos licitantes  desde 
sua publicação, e faz juntada da planilha com os preços unitários. Com este ato a CPL mantém as 
datas já agendadas para: Visita Técnica, dia 13/01/2016; e o Caução para: 18/01/2016, 05 (cinco) 
dias úteis anteriores à abertura prevista. Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 08h às 13h na sala da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita, 11 de Janeiro de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça Getúlio Vargas, 40 B – 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB CEP 58300-410
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 306/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
DATA DE ABERTURA: 27/01/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPA-

MENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua  Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 
nomeada por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço 
por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, 40 B, 1º Andar - Centro, 
Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 11 de janeiro de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a sessão da 

Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, que estava marcada para 
às 08:00hs (horário local) do dia 22 de Janeiro de 2016, fica adiada para às 14:00 (horário local) 
do dia 25 de Janeiro de 2016. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal 
de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da 
publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 11 de Janeiro de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00001/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a 

sessão da Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando a 
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE., que estava marcada para às 14:00hs (horário 
local) do dia 22 de Janeiro de 2016, fica adiada para às 14:00 (horário local) do dia 25 de Janeiro 
de 2016. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na 
Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 11 de Janeiro de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 11 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
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 14:00 horas do dia 25 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
equipamentos e mobiliários para a Escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA TIPO C. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 11 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
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 10:00 horas do dia 25 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 11 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 89/2015

O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 
13/01/2016, será prorrogada para o dia 22/01/2016, às 08:30 horas.

São Francisco - PB, 11 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o Fornecimento de medicamentos diversos, não pa-

dronizados, mediante solicitação periódica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 27/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 05 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

A TS Serviços em Equipamentos de Refrigeração portadora do CNPJ 12.924.643/0001-00 torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo 
a Licença Operacional (LO) para a atividade de Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de 
ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Situado na Rua Primo José Viana nº 5 sala 3 Santa 
Catarina, Cabedelo – PB, CEP 58100-495.

ROBERTO DE MELO GUEDES – CNPJ Nº 20.061.720/0001-74 – Torna público que a SEMAM 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concedeu a Renovação da Licença de Operação nº 
011/2015, Atividade Principal: Bar.  Endereço à Rua: Cândida Maria da Silva, nº 310, Bairro: João 
Paulo II – João Pessoa – UF: PB – CEP: 58.076-242.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA – CNPJ – CPF Nº 11.804.319/0001-
96 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2803/2015 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio de Combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e óleo lubrificante: 
Serviço de troca de óleo e lojas de conveniência. Na (o) – Br 230 Km. 05 -  LT 363 –Qd. 01 – Praia 
do Poço, Município: Cabedelo – UF: PB. Processo: 2015-006614/TEC/LO – 0856.

ONCOVIDA CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 22.697.272/0001-
25 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 3085/2015 em João Pessoa, 30 de dezembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação destinada a Clínica de Tratamento Oncológico na Rua MANOEL TAVARES 
S/N, JARDIM TAVARES, Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2015-008079/TEC/
LP-2628.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°20/2016 em João Pessoa, 
6 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Guarabira, com a implantação nas áreas 7ª, 
7B, Loteamento Primavera e adjacências, 
contemplando a implantação do emissário de 
recalque de 100mm; rede coletora(diâmetro 
variando de 150 a 2000mm); 02 (duas) 
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE-7A/
EEE-7B), inclusive melhorias; Ampliação 
e melhoria na Estação de Tratamento de 
Esgotos – ETE (Implantação de3 um módulo 
composto de lago9a anaeróbia e lagoa facul-
tativa); 255 m de Emissário Final (400 mm); 
melhoria da ETE existente e substituição 
dos equipamentos das estações elevatórias 
de Esgotos I e II; Substituição de 250 m do 
emissário de recalque II ( Diâmetro de 200 
mm, para PVC). Q= 132,20 m³/h.  Na(o) –VÁ-
RIAS RUAS. Município: GUARABIRA - UF: 
PB: Processo: 2015-007666/TEC/LI-4545.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n° 21/2016 em João Pessoa, 6 
de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Implantação do Sistema 
de Abastecimento de água do Loteamento 
Cidade Recreio/ João Pessoa contemplando 
Reservatório Elevado; Ampliação da Esta-
ção Elevatória; Rede de Distribuição com 
diâmetro variando entre 50 e 200 mm. Na 
(o)- CIDADE RECREIO. Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB: Processo: 2015-007670/
TEC/LI- 4548.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que 
solicitou a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Operação N° 477/2014/PROC. 
Nº 13-007013 - Operação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário- SES-  da cidade de 
Catolé do Rocha.  IT = Sistema Existente há 
mais de sete anos = AC 18.130,0 m²  = NE: 
04 =L/AT – Município - Catolé do Rocha UF: 
PB: Processo: 2016-000112/TEC/LO-1395.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que 
solicitou a SUDEMA- Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação  N° PROC. N°  –Im-
plantação do Sistemas de Abastecimento de 
Água- SAA da cidade de Coremas - Município 
– Coremas UF: PB: Processo: 2016-000114/
TEC/LI-4598.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que 
solicitou a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, Renova-
ção da Licença de Operação N° 765/2014/
PROC. N° 14-000641 –Sistema Adutor de 
Água da Grande João Pessoa, com canal de 
aproximação para a Estação Elevatória. PB = 
IT:75.000.000,00 = AC 6.673,10 m² = NE:250 
- Município – João Pessoa UF: PB: Processo: 
2016-000110/TEC/LO-1393. 

MARINALDO ANANIAS PEREIRA – 
CNPJ/CPF Nº 076.365.467-10 Torna público 
que a  SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3072/2015 em João Pessoa, 
29 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Bar com música ao vivo 
nos finais de semana.Na(o) RUA PROJETA-
DA Nº 350 Município: TAPEROÁ – UF: PB. 
Processo: 2012-001856/TEC/LO-2633

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Caaporã

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 050/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABO-

RAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS E 
REFORMA DO ESTÁDIO FREDERICO LUNDGREM DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ – PB.

A Prefeitura Municipal de Caaporã, através do seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson Fausto, 
torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente cer-
tame, adjudicando em favor da empresa: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ: 
10.634.344/0001-06, Lotes 01 e 02, perfazendo um valor global de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil 
reais), classificada pelo critério do menor preço por Lote.

Caaporã - PB, 06 de Janeiro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local, às 13:00 horas 
do dia 25/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 11 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados ao município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 horas do dia 29/01/2016, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 11 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 29/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 11 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - 
Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GRAXAS E 
FILTROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE TODA A FROTA PERTENCENTE E À 
SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 11 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015

Diante do acolhimento das razões de recurso administrativo, apresentada pela Empresa Rai-
mundo Adelmar Fonseca Pires - EPP, JULGO pela PROCEDÊNCIA parcial de seu recurso referente 
aos itens 71 e 75, bem como os resultados dela advindos. Nos termos do artigo 4º, da Lei Federal 
nº. 10.520/02, AVISAMOS a Licitante BJ Comercio de Alimentos Ltdaparticipante nesses itens, que 
será retomada a Sessão Pública do Pregão Presencial nº. 066/2015Objeto:Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios diversos, carnes e derivados, pães, lanches e polpas, destinados às diversas 
secretarias da administração, a se realizar no próximo dia 14/01/2016, a partir das 14 horas, quando 
ocorrerá os demais atos pertinentes ao certame, na Sala da CPL situada na Av. Liberdade, nº 1.973, 
São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006.

Bayeux-PB, 11 de janeiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
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