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Estado realiza ação hoje 
contra o Aedes aegypti

mINIstro dA sAúde NA pArAíbA

Entrevistados garantem que atenderam ao chamado dos órgãos de saúde e 
decretaram o fim dos criadouros do Aedes aegypti em casa e no trabalho.  PÁGINA  13

Fotos: Evandro Pereira

O ministro da Saúde Marcelo Castro estará hoje em João Pessoa e participará com o governador Ricardo Coutinho 
de uma atividade de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.  PÁGINA 3

Dezenove reeducandos do sistema penitenciário 
do Estado estão expondo produtos no salão.  PÁGINA 9

Investimento em cursos por meio do Capacita 
Suas no ano passado foi de R$ 1,7 milhão.  PÁGINA 15

João Pessoa é a única capital do País a ter uma Dele-
gacia de Repressão a Crimes Homofóbicos.  PÁGINA 15

2,5 mil trabalhadores são capacitados 

repressão à homofobia é referência 
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Qualificação

oportunidade
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET
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Altura
0.3m

moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o máx.
24o  mín.

28o  máx.
20o mín.

30o máx.
22o mín.

DÓLAR    R$ 4,102  (compra) R$ 4,105  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,090  (compra) R$ 4,340  (venda)
EURO   R$ 4,462  (compra) R$ 4,467  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

l mpF pede a senadores que demitam parentes até quarto grau. página 4
 
l Cagepa conclui obra de esgotamento no Cidade Universitária. página 14
 
l secretário Luís tôrres critica ataques à Câmara de Conciliação. página 17 

l Nasa declara 2015 o ano mais quente da história desde 1880. página 20 

Nublado com 
chuvas ocasionais
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população está engajada na luta contra o mosquito

opINIÃo púbLICA

ProUni Negligência
2ºCaderno

Terminam amanhã as 
inscrições para o ProUni. 
São 2.648 vagas em 14 mu-
nicípios da PB.  PÁGINA 10

Instituto de Campina 
Grande recusou-se a realizar 
cirurgia em paciente, que 
faleceu terça-feira.  PÁGINA 4

Alex Madureira, Paulinho 
Ditarso e Xisto Medeiros fa-
zem primeira apresentação 
como trio.  PÁGINA 5

reeducandos no salão de Artesanato

Instituições da pb
têm 2,6 mil vagas

Governo do estado 
vai processar Incortrio ApX toca hoje 

no espaço Cultural

CARNAvAl Faltando poucos dias para a festa, cresce a procura por fantasias, 
espumas, máscaras e serpentinas nas lojas da capital.  PÁGINA 14



A criação da Câmara de Conciliação e 
Instrução, decorrente de ato governamental 
publicado na edição de terça-feira do Diário 
Oficial, para além de revelar o esforço que o 
governo tem feito na Paraíba para manter 
seus compromissos em dia, insere-se no rol 
das medidas que, de fato, precisam ser adota-
das nestes tempos de crise econômica. Como 
sabem todos, a receita estadual tem apresen-
tado quedas, a começar pelo repasse do Fun-
do de Participação dos Estados. 

O noticiário da imprensa nacional está 
recheado de informações dando conta das 
dificuldades que têm atingido praticamente 
todos os Estados brasileiros. Em alguns, e não 
são poucos, até o pagamento dos servidores 
tornou-se impraticável por falta de recursos. 
Há casos em que se chegou mesmo a recor-
rer à estratégia de parcelar o pagamento em 
prestações e até em sugerir aos funcionários 
que fizessem empréstimos bancários a serem 
posteriormente pagos pela administração pú-
blica. Em tempos antigos, quem não lembra?,-
tal expediente chegou a ser adotado por aqui. 
Mas isso passou.

A Câmara de Conciliação e Instrução, nos 
termos em que foi criada, tem como principal 
objetivo reavaliar as licitações em curso para 
compras e contratações de bens e serviços, 
buscando naturalmente a redução de custos. 
A medida, além de justificada, chega na hora 
certa porque neste momento difícil da econo-
mia a palavra de ordem não pode ser outra se 
não a redução de gastos. Conforme tem acen-
tuado o governador Ricardo Coutinho, consi-

derando-se a perspectiva econômica para o 
exercício de 2016, nada é mais urgente do que 
ações governamentais que visem garantir o 
equilíbrio fiscal do Estado. 

Ressalte-se que desde o ano passado, o 
governo da Paraíba vem adotando medidas 
de austeridade com vistas a conter despesas 
e enxugar a máquina pública. Por evidente, 
são providências que, apesar de restritivas, 
não devem e não vão comprometer a eficiên-
cia dos serviços prestados à população. Serão 
reduzidos os preços cotados ou contratados, 
conforme o caso, em comparativo permanen-
te aos preços praticados pelo mercado, seja 
de futuras licitações, seja das já realizadas. O 
comparativo também pode ser feito com os 
preços de referência registrados nos sistemas 
de compras dos governos federal, estadual e 
municipal, respeitado o percentual de redu-
ção mínimo de 15%.

Como bem definiu o procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, o que está a ocorrer 
é simples: fornecedores e prestadores de ser-
viço estão sendo convocados para renegociar 
os valores das licitações em andamento e os 
contratos já assinados para que se possa en-
contrar uma solução razoável. O agravamento 
da crise econômica faz com que, assim como 
qualquer empresa privada, haja redução de 
gastos e busca por preços mais baixos. “Pas-
sada a etapa de negociação, caso ambas as 
partes não consigam entrar em um acordo, 
o Estado reserva-se no direito de rescindir o 
contrato e partir para uma nova licitação”, ex-
plica o procurador- geral. 

Editorial

 Conciliação e equilíbrio
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Artigo

Abelardo, sua rua e sua janela

O jornalista Abelardo Jurema Filho, que 
iniciou sua vida profissional como repórter 
estagiário do “Jornal do Brasil”,  toma posse 
amanhã na Academia Paraibana de Letras, 
passando a ocupar a cadeira de número 12. 
Ele é autor dos livros “Cesário Alvim, 27 – 
Histórias do Filho de um Exilado” (Editora 
UFPB, 2010) e “Da Janela da Cidade” (Edi-
ção do Autor, Gráfica Santa Marta, 2014). O 
primeiro mereceu do escritor José Sarney, 
da Academia Brasileira de Letras, o seguin-
te registro:

“Abelardo Jurema Filho sofreu o trauma 
de ser um estudante que acompanhou a 
perseguição ao pai em 1964, e começar a 
vida profissional muito debaixo enquanto o 
pai enfrentava o exílio. Tornou-se, nos dias 
atuais, um jornalista de sucesso na terra 
natal. E agora conta, em crônicas singelas, 
as memórias de seu pai, neste livro que, 
certamente, alcançará o mesmo sucesso de 
todas as suas atividades profissionais.”

O segundo recebeu do cronista Germa-
no Romero, de A UNIÃO, a distinção a se-
guir: “Autobiográfico porque descreve os 
interessantes, curiosos, jocosos, e, idem 
dramáticos aspectos e situações de sua 
vida, desde tenra idade, o livro é sempre 
numa narrativa simples, suave e aconche-
gante. Percebe-se que a visão do cronista 
já ultrapassava o olhar, fazendo-o desper-
tar para a vida de forma mais consciente. 
Não espiava, ainda, exatamente pela jane-
la da cidade, mas, decerto, já era através 
de uma diferenciada fenestra que ele con-
templava as coisas, com as quais nutria 
sua alma de observador.”    

Exigente como ele só, o crítico, cineasta, 

jornalista e escritor Ipojuca Pontes (des-
culpem) pontua: “No contexto, ‘Na Janela 
da Cidade’ é uma abrangente seleção de 
crônicas atemporais feitas por um colunis-
ta que há quase quarenta anos, com fervor 
de monge, aborda temas caros à cidade - e 
que tocam sua  sensibilidade de jornalis-
ta atento. Assim, para tratar de assuntos 
como a amizade, a obra elege, formalmen-
te, a crônica do cotidiano, de textura clara, 
íntegra e proporcional naquilo que pre-
tende expressar – o que implica, para co-
mover o leitor, a busca incessante de qua-
lidade literária. Um livro de crônicas, sim, 
porque nele o autor soube transformar as 
cenas, impressões e experiências de vida 
em textos leves, com a cara do cotidiano 
que simboliza a forma.”

E o escritor José Mário da Silva Branco, 
sucessor de Ariano Suassuna na cadeira 
número 35 da APL, diz o seguinte no dis-
curso com que recepciona nesta sexta-fei-
ra, 22, o novo colega acadêmico: “O cronis-
ta, o memorialista e o jornalista andam 
de mãos dadas, num conúbio harmonioso 
e bem sucedido. A longa convivência com 
uma redação de jornal conferiu a Abelardo 
Jurema Filho a técnica do dizer substanti-
vo que, diria o confrade José Nêumanne 
Pinto, “vai direto ao assunto”, seja qual for 
a matéria sobre a qual esteja tratando. (...) 
Matizado pelo signo da indesmentível ver-
satilidade cultural, Abelardo Jurema Filho 
expõe-se, na cena pública paraibana, sob 
o abrigo de múltiplos pontos de vista, sem 
se deixar, contudo, aprisionar por nenhum 
deles.”

Precisa dizer mais? 

É uma abrangente seleção de crônicas atemporais feitas por um colunista que 
há quase quarenta anos, com fervor de monge, aborda temas caros à cidade”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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UMA MARCA 

CÂMARA: CONFIGURAÇÃO ALTERADA ATÉ MARÇO 

Ontem, o agora pré-candidato 
do PT à Prefeitura de João 
Pessoa, Charliton Machado, 
garantiu que “não tem ne-
nhum problema” em receber o 
ex-presidente Lula e a presi-
dente Dilma Rousseff em seu 
palanque, caso a legenda con-
f irme, adiante, a candidatura 
própria. Não acredita que a 
imagem arranhada da legenda 
seja um fator negativo à sua 
campanha.   

Como presidente estadual 
do PT, Charliton, se for à 
disputa, assumirá um ônus, 
se assim posso me referir: o 
envolvimento do seu parti-
do em grandes escândalos 
de corrupção. Seu raciocí-
nio, porém é de que os go-
vernos petistas deixaram a 
“marca da mudança” na ca-
pital, por isso os escândalos 
não colariam na sua eventu-
al candidatura.  

O senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB) não confirmou 
ontem que tivesse fechado 
aliança com o deputado 
Manoel Junior (PMDB), pré-
-candidato do PMDB a pre-
feito da capital. Não des-
carta unir-se à candidatura 
de Luciano Cartaxo (PSD) à 
reeleição, justificando que 
vereadores tucanos já in-
tegram a base do prefeito 
na Câmara e na gestão.

OS MELhORES ENTRE OS MELhORES
Messi sobre a boa relação entre ele, Suárez e Neymar, naquele que é considerado o melhor ataque do 
mundo, nessa atualidade: “Isto permite nos encontrarmos (em campo) com os olhos fechados”. A faci-
lidade com que jogam na frente, céleres, ágeis e, taticamente, harmoniosos confirma que não precisam, 
necessariamente, da visão. Trocam ‘mensagens’ espirituais, parece, no Barcelona e têm nome sonoro: 
MSN. Rivaliza com BBC, Bale, Benzema e Critiano Ronaldo, do Real Madrid. Ambos são tão superiores aos 
demais que se tornaram sigla, marca. 

Aliado de Romero Rodrigues, o 
presidente da Câmara de Campina 
Grande, Pimentel Filho, fez convo-
cação extraordinária de vereadores 
para o dia 2 de fevereiro, quando 
será votado o relatório da CPI do 
Tesoureiro, que investigou suposta 
irregularidade na gestão de Vene-
ziano Vital. O peemedebista diz que 
o colegiado “requenta” denúncias 
com objetivos eleitorais.

Desenvolvido pela Codata-PB, o aplicativo para 
celular ‘Aedes na Mira’, plataforma Android e IOS, 
já recebeu 363 denúncias da população sobre 
focos do mosquito da dengue, em 33 dias de 
funcionamento. A tecnologia integra as ações 
do Plano Estadual de Combate à dengue, chi-
kungunya e zika, que será apresentado hoje ao 
ministro da Saúde, Marcelo Castro, no Palácio da 
Redenção, na capital.

TECNOLOGIA
SESSÃO ExTRA

BEM-VINDOS NÃO DECIDIU

Até março, o desligamento de secretários da gestão municipal, em João Pessoa, vai provocar mudanças 
na configuração da Câmara Municipal. Devem anunciar suas saídas, em breve, os vereadores Helton Renê 
(PP), que ocupava o Procon Municipal; Marcos Vinicius (PSDB) (Comunicação) e Pedro Coutinho (Previdên-
cia). É o prazo que têm para retornarem ao Legislativo para o qual foram eleitos, nas eleições de 2012, 
e caírem em campo em busca da reeleição. Coutinho estava na administração desde janeiro de 2013, 
enquanto que Helton e Marcos Vinicius entraram no mesmo abril de 2014. Com a volta dos três, os 
suplentes Edson Cruz (PP), João Corujinha (PSDC) e Valdir Dowsley, o Dinho (PR), perdem o posto na Casa. 
Estes dois últimos, a propósito, sabem muito bem quão difícil uma reeleição pode ser: não conseguiram 
renovar o mandato, contudo foram beneficiados pelo longo afastamento dos titulares, sobretudo Dinho, 
que não venceu nas urnas, mas praticamente participou de toda a legislatura – além deles, não conse-
guiram a reeleição Sandra Marroco (PSB) e Ronivon Mangueira (PMDB). Nas eleições de 2012, dos 18 que 
tentaram retornar à Casa, 14 obtiveram êxito.  
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Ministro da Saúde participa na PB 
de mobilização contra o mosquito

O governador Ricardo 
Coutinho e o ministro da Saú-
de, Marcelo Castro, realizam 
hoje uma ação de mobiliza-
ção para enfrentamento do 
Aedes aegypti e da microce-
falia, às 15h, no Salão Nobre 
do Palácio da Redenção. Na 
ocasião, também será feita 
uma avaliação do Plano Es-
tadual de Combate ao mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus. 

No Palácio da Redenção 
o ministro Marcelo Castro 
deverá anunciar que o Minis-
tério da Saúde está adquindo 
e vai distribuir 500 mil testes 
para realizar o diagnóstico 
de PCR (biologia molecular) 
para o vírus zika. Com isso, 
os laboratórios públicos am-
pliarão em 20 vezes a capaci-
dade dos exames, passando 
de mil para 20 mil diagnósti-
cos mensais. 

As primeiras 250 mil 
unidades serão entregues, 
em fevereiro, inicialmente 
para 27 laboratórios, sendo 
quatro de referência e 23 La-
boratórios Centrais de Saúde 
Pública (Lacen). A previsão é 
que os outros 250 mil testes 
estejam disponíveis a par-
tir do segundo semestre. No 
total, o Ministério da Saúde 
investiu R$ 6 milhões para a 
aquisição dos produtos.

Em entrevista para o 
programa Paraíba Verdade, 
da Rádio Arapuan apresenta-
do pelos jornalistas Adelton 
Alves e Edmilson Pereira, o 
ministro revelou que esse é 
um dos maiores problemas 
de saúde já vivido pela po-
pulação brasileira e que para 
combater esse mal o minis-
tério dispõe de mais de R$ 1 
bilhão. Ele garantiu que não 
faltarão recursos para com-
bater o mosquito Aedes ae-
gypti causador da microcefa-
lia, porque este é o problema 
número um do Brasil. 

Estado de emergência
O ministro disse ainda 

que o País está em estado 
de emergência em saúde pú-

blica e que o Ministério da 
Saúde está trabalhando no 
desenvolvimento de uma va-
cina para combater o zika ví-
rus. “Mas enquanto a vacina 
não é produzida, temos que 
conclamar a população para 
destruir os criadouros do 
mosquito que pode ser en-
contrado em qualquer quan-
tidade de água acumulada.

“Nós só sairemos vito-
riosos dessa luta se a socie-
dade brasileira chamar para 
si a responsabilidade para 
destruir esse mosquito que 
está em sua maioria dentro 
das casas dos brasileiros, 
caso contrário teremos uma 
geração de sequelados”, afir-
mou Marcelo Castro.

Foram convidados para 
a reunião no Palácio da Re-
denção, prefeitos, secretários 
municipais de saúde, Conse-
lho Estadual de Saúde, Corpo 
de Bombeiros, Forças Arma-
das, Polícia Militar, Defesa 
Civil Estadual, assim como as 
Secretarias de Governo.  

Na Paraíba, dentro das 
ações do Plano Estadual de 
Combate ao Aedes aegypti, 
vale destacar a criação de 
uma Sala de Situação Esta-
dual, do aplicativo ‘Aedes 
na mira’ e instalação de Call 
Center. É importante desta-
car ainda, a parceria da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba com o Exército 
Brasileiro, Corpo de Bom-
beiros e municípios do Es-
tado.

Sala de Situação
Está montada na Secre-

taria de Estado da Saúde e é 
o local para onde a população 
liga para informar os focos 
do mosquito que forem iden-
tificados, assim como tirar 
dúvidas.

Na sala estão integran-
tes do Exército Brasileiro, 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil Esta-
dual, e Vigilância Ambiental 
com ligação direta com a Sala 
de Gerenciamento de Crise 
Nacional, em Brasília, obje-
tivando disponibilizar todos 
os dados para que se possa 
traçar um planejamento em 
nível nacional, em cima da si-
tuação epidemiológica.

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

dava para recriar o clima de “Candelabro italiano”. 
Ela me fez estranha paixão.
 YOLANDA - Quando mandava cartas, escre-
via Iolanda, até que reclamou e disse que sempre 
foi com y. Me toquei com a coisa menor, pois a 
gente tem a obrigação de grafar certo qualquer 
maneira de amar. Passaram-se quinze anos e não 
sei mais dela, a não ser a Yolanda cantada por 
Simone e Chico Buarque.
 WILMA - Quando penso que tudo co-
meçou porque um livro caiu de sua mão num 
elevador, num prédio onde ela morava, perto das 
Graças, no Recife. O livro era “Memórias de Adria-
no”. Olhos intensamente verdes me devoraram, 
como se fôssemos um outro lado de tudo. Durante 
algum tempo, mesmo rápido, nenhuma melanco-
lia nos atingiu, apesar de que o som sempre era 
um “blues”.

 ANTONIETA - Doce nome, forte 
nome, a quem devo ainda estar aqui. Ensi-
nou a muitos, de Princesa Isabel à praia de 
Tambaú. Todos aprenderam de verdade. 
Hoje, pode ser que o “correio cósmico” faça 
com que ela leia estas coisas no ponto in-
definido do espaço/tempo onde está. Estas 
e muitas outras coisas que escrevem aqui e 
pelo Brasil.
 BETHÂNIA - Conheço várias. Qua-
se todas são rebeldes, belas e ousadas. 
A mais conhecida de todas, Maria, teve 
um projeto incomum de artista e canta 
como poucas no planeta, principalmente 
“O ciúme”. Em tudo que Bethânia canta, 
a paixão aumenta com velocidade eston-
teante. Mais ou menos pequena, no palco 
é mais gigante do que parece ser sua voz 
nas caixas de som.
 CÁTIA - Cantora e compositora, tem 
Catarina por nome de registro e já assinou 
muita coisa com k. Preferiu o c, pois Cátia 
assim ficou mais Nordeste, enquanto as 
araras continuam seus coitos.
 ELBA, ELIZABETH, ELZA, EDILANE, 
EDVANDA - Na letra e sempre me perco. 
No e, elas são tantas, certas, muitas, sem-
pre. São elas. Afinal, a superlenda diz que 
a primeira mulher chamou-se Eva. Elba e 
Elza, nunca esqueço. De Edvanda, enormes 
saudades.
 FERNANDA - Alva mulher longilí-
nea, continua sendo um dos meus femini-
nos mistérios. Fernanda tem um cheiro na 

Maria Verônica, etc. Marias...
 PATRÍCIA - Mais loura que ela, 
nem na Finlândia, Dinamarca, Noruega 
ou Suécia. E a louridão se fez carne e 
habitou entre nós. Uma gota d’água do 
mar descendo pelo ventre de Patrícia é 
maior que o Atlântico inteiro. Passseios 
de bicicleta pelo Cabo Branco fazem dela 
a loura que te quero loura.
 REGINA - A que já foi petista me 
fez ver que não é preciso mestrado em 
História para aprender o mundo nem pós-
-graduação em anatomia para entender o 
corpo feminino. A que nunca foi de partido 
nenhum me fez perceber que o feminismo 
é anterior a todas as ONGs do mundo e que 
para uma mulher tanto faz beber junto à 
piscina do Hotel Tambaú como na Estação 
Rodoviária. 
 TELMA - Por causa dela um poeta 
escreveu: “Luzes ainda iluminam nossos 
novos caminhos, medo não tenho que 
ocultos se tornem, agora que descobri teu 
esoterismo. Sobre tua cabeça minha mão é 
pura como a lua clara, sobre minha cabeça 
tua mão é praia em noite de lua”. Com o 
poeta divido a pantera, a tigreza, a felina, a 
menina.
 VERÔNICA - Ela me fez escrever o 
poema-canção “Verúnica”, com um tom tão 
adolescente quanto James Dean. Ela me 
fez um pouco babaca ao ponto de escu-
tar coisas como “Al di lá” e pensar que no 
primeiro La Veritá  (o da esquina da Lagoa) 

voz, uma sutileza de cigana que atravessou 
o pantanal mato-grossense, um mistério de 
quem lê a mão, joga as varetas do I Ching 
e deita as cartas do tarô. Fernanda é mais 
mágica que seus mistérios.
 IEDA - Bebendo com ela num bar 
carioca, na Visconde de Pirajá, esqueci que 
não devia ingerir muito álcool, principal-
mente quando ele transforma a paixão no 
mais sensual dos labirinhos. Desconfio 
que Caetano chegou a conhecer Ieda, pois 
quando escuto “Tigreza” tudo que é de seu 
ser, mulher demais, reatravessa meus sen-
tidos (que não são mais atravessados pela 
bebida).
 LUCÍOLA - Um primo dela me con-
tou que foi passar um, dois, três anos, o que 
desse, em Rio Branco. No Acre mesmo, Lu-
cíola é loura natural. Antes de sua viagem, 
vi Lu numa rede, entre deitada e sentada, 
de curtíssima bermuda, blusa aberta e mais 
nada, ouvindo Gal Costa cantando “Vaca 
profana”, com um ar de que o mundo era 
menos tedioso.
 MARIA - Já cheguei a pensar que 
todas as mulheres por quem cheguei a 
me apaixonar tinham, e têm, Maria como 
prenome e nunca revelaram. Somente uma 
me disse por completo: Maria do Socorro. 
Acho que as outras esconderam o lado Ma-
ria. De repente, eram Maria, Maria Carmem, 
Maria Diana, Maria Emília, Maria Elizabeth, 
Maria Fernanda, Maria Helen, Maria Ieda, 
Maria Joana, Maria Júlia, Maria Lucíola, 

Governador Ricardo
Coutinho e Marcelo
Castro realizam ação hoje

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) iniciou no dia 5, na Grande João Pessoa, a ação de combate ao mosquito Aedes aegypti

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

O aplicativo para celulares da 
plataforma Android e IOS ‘Aedes 
na mira’ foi desenvolvido pela Co-
data-PB, com o objetivo de agilizar 
o combate ao mosquito Aedes de 
uma maneira mais efetiva. 

No aplicativo, a população 
pode fazer uma denúncia com fo-
tos de um foco de dengue. No mo-
mento que o cidadão envia a foto, 
ela é georeferenciada, ou seja, 
mostra no mapa o lugar onde foi 
feita a imagem e é enviada para o 
banco de dados do Estado. Além 
disso, o aplicativo oferece também 
informações sobre os cuidados 
para evitar focos do mosquito, in-
formações para gestantes e sobre o 
serviço de referência mais próximo.

O aplicativo “Aedes na mira”, 
desenvolvido pela Companhia de 
Processamento de Dados da Paraí-
ba (Codata) para celulares da pla-
taforma Android e IOS, já recebeu, 
até a segunda-feira (18) mais de 
363 denúncias em 33 dias de fun-
cionamento. 

Call center
Foi desenvolvido para que os 

atendentes possam ter um con-
tato mais fácil com as gestantes, 
aliada a uma busca ativa dessas 
gestantes para saber como está 
sendo a gestação, se está reali-
zando o pré-natal.

Plano
O plano é coordenado pela Se-

cretaria de Estado da Saúde (SES) e 
desenvolvido em todo o Estado em 
parceria com as Secretarias de Esta-
do e municipais de diversas pastas 
e é centrado em cinco eixos.

A Secretaria de Estado da Saú-
de da Paraíba (SES-PB) iniciou no 
dia 5 de janeiro, na Grande João 
Pessoa, a ação de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, por meio 
de visitas domiciliares com a parti-
cipação do Exército Brasileiro jun-
to aos Agentes Comunitários de 
Endemias (ACE). De acordo com 
os dados do Plano Nacional de En-
frentamento à Microcefalia, até o 

último dia 18 de janeiro, dos 829 
mil e 761 imóveis, já foram visita-
dos 303.558 imóveis.

Para as visitas domiciliares, jun-
to com os agentes comunitários 
de endemias, o Exército Brasileiro 
disponibilizou 220 homens para os 
municípios de João Pessoa, Cabe-
delo, Santa Rita, Bayeux e Campi-
na Grande, onde a ação também 
acontece desde a quinta-feira (7). 
O objetivo é realizar a visita em 
todas as residências do Estado até 
o dia 31, conforme a previsão do 
Ministério da Saúde. Nos outros 
municípios paraibanos, o trabalho 
está a cargo das prefeituras, com a 
disponibilidade dos ACEs.

As ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti também con-
tam com o apoio do Corpo de 
Bombeiros, num total de 150 bom-
beiros militares distribuídos nos 
municípios do Conde, Alhandra e 
nas regiões de Campina Grande, 
Guarabira e Sertão.

(Leia mais na página 13)

Ações do Plano Estadual de Combate
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Governo do Estado vai processar 
Incor por negligência com paciente
Motivo é a recusa de realizar 
cirurgia de João Batista, 59, 
que faleceu na terça-feira

O Governo do Estado vai 
acionar judicialmente o Insti-
tuto Neuro Cardiovascular de 
Campina Grande (Incor). O mo-
tivo da ação será recusa de rea-
lização da cirurgia do paciente 
João Batista, de 59 anos, que, 
lamentavelmente, veio a falecer 
na última terça-feira (19).

O Governo do Estado 
formalizou todas as garantias 
para assegurar que o Incor ti-
vesse a convicção de que era 
credor do Estado em relação 
à referida cirurgia. Porém, 
ainda com todas garantias, a 
instituição recusou-se a fazer 
o procedimento.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Comunica-
ção Institucional, Luís Tôrres, 
não existia nenhuma falha do 
ponto de vista burocrático, 
no tocante aos repasses de 
valores, para que a clínica 
realizasse a cirurgia. “Foi a 
clínica que se recusou a fazer, 
apesar de ter todos os instru-
mentos jurídicos para a rea-
lização do procedimento. E o 
principal deles é o empenho. 
E essa providência foi toma-
da, inclusive, logo depois da 

decisão judicial. Isso tem que 
ficar claro”, afirmou.

O secretário ressaltou 
ainda que a recusa do Incor 
em receber o paciente é irres-
ponsável, uma vez que existe 
um histórico de pagamentos 
do Poder Executivo para a ins-
tituição. “Por que o Incor não 
abriu as portas, mesmo tendo 
garantias de que receberia os 
valores referentes ao procedi-
mento do paciente do Gover-
no da Paraíba?”, questionou o 
secretário, reforçando que o 
Governo lamenta a atitude da 
unidade hospitalar, e dos que 
tentam explorar irresponsa-
velmente a morte do senhor 
João Batista, que poderia ter 
um outro destino se o Institu-
to Neuro Cardiovascular cum-
prisse suas obrigações.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, somente 
no ano de 2015, o Governo 
da Paraíba repassou para o 
Incor cerca de R$ 580 mil, 
referentes a cirurgias rea-
lizadas naquela instituição. 
“A clínica já vinha recebendo 
por várias outras cirurgias 
que foram realizadas. É com 
indignação que o Governo re-
cebeu esta postura da clínica. 
E, por causa disso, vai pro-
cessá-la”, finalizou o secretá-
rio Luís Tôrres.

O quilo do repolho verde 
apresenta a maior variação de 
preço, 206,28%, na pesquisa de 
preços realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) para 
hortifrutigranjeiros, com preços 
entre R$ 3,98 e R$ 12,19, uma di-
ferença de R$ 8,21. O levantamen-
to de preços foi realizado entre os 
dias 18 e 20 deste mês.

A média dos preços dos horti-
frutigranjeiros na pesquisa atual, 
R$ 140,62, registrou uma consi-
derável elevação, 19,52%, em re-
lação à média do levantamento 
de preços realizado em dezembro 
de 2015, que ficou em R$ 117,65, 
uma diferença de R$ 22,97.

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, aconselha ao con-

sumidor que realmente considere 
a pesquisa antes de fazer a feira 
desses produtos. “Basta vermos 
a diferença da média dos preços 
atuais em relação a de dezembro 
para verificarmos que os valo-
res oscilam para cima. Como são 
produtos necessários na mesa de 
todo mundo, é importante pes-
quisar e comprar onde está o mais 
barato”, afirmou Helton, comple-
mentando que a menor variação 
de preços da pesquisa atual ficou 
com o quilo da uva Isabel, 31,72%.

Grandes variações
Outros hortifrutigranjeiros 

que apresentaram grandes varia-
ções de preços nos supermercados 
da capital foram jerimum (abóbo-
ra), 181,28%, com preços entre R$ 

2,19 e R$ 6,16, diferença de R$ 3,97; 
macaxeira, 167,36%, com preços 
entre R$ 2,39 e R$ 6,39, diferen-
ça de R$ 4,00; chuchu, 164,02%, 
com preços entre R$ 2,14 e R$ 5,65, 
diferença de R$ 3,51; limão Tahiti, 
150,18%, com preços entre R$ 2,79 
e R$ 6,98, diferença de R$ 4,19; cará, 
117,31%, com preços entre R$ 6,99 
e R$ 15,19, diferença de R$ 8,20.

O Procon-JP levantou pre-
ços de 29 produtos em nove es-
tabelecimentos de João Pessoa: 
supermercados Santiago (Torre), 
Latorre (Torre), Carrefour (Bessa), 
Supermercado Manaíra (Manaíra), 
Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa), 
Supermercado Extra (Epitácio 
Pessoa), Hiper Bompreço (Bessa), 
Super Box Brasil (Geisel) e Bemais 
(Bancários).

Variação de preço chega a 206% 
hortifrutiGranjeiros

foto: Reprodução/Internet

O quilo do repolho verde teve a maior variação de preço, 206,28%, ficando entre R$ 3,98 e R$ 12,19, uma diferença de R$ 8,21

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) prorrogou, até 
a próxima quinta-feira (28), 
o prazo para a realização das 
matrículas na rede estadual 
de ensino para alunos novatos. 
Estão sendo oferecidas 500 mil 
vagas nas 765 escolas da rede 
estadual, para o Ensino Regu-
lar (Ensino Fundamental I, II 
e Ensino Médio), Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), Ensino 
Técnico e Profissionalizante. 
Nas modalidades técnico e 

profissionalizante, a oferta é de 
2.634 vagas em 26 estabeleci-
mentos de ensino em diversas 
áreas. Os estudantes veteranos 
já se matricularam.

Para efetuar a matrícula, 
além do preenchimento do 
formulário, os alunos ou res-
ponsáveis deverão apresentar 
cópias da certidão de nasci-
mento, RG e CPF, duas fotos 3 
x 4, comprovante de residência 
e histórico escolar emitido pela 
escola de origem.

Prorrogadas matrículas 
da rede estadual na PB

até o dia 28

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria Executi-
va do Meio Ambiente, estará 
apoiando o evento Remada 
da Ilha, que em sua segunda 
edição defenderá a causa da 
proteção ao Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha 
(Pemav). A concentração será 
domingo (24), às 8h30, em fren-
te ao prédio Paraíso do Atlântico, 
em Ponta de Campina.

A concentração terá mesa 
de frutas para os participantes 
e em seguida, às 9h45, todos 
seguirão até Areia Vermelha, 
onde, em um ato de apoio ao 
Pemav, abraçarão a ilha e ali 
permanecerão até a alta da 
maré, por volta das 12h30. O 
evento terminará no Hotel Gol-
den Beach, em Camboinha, com 
sorteio de brindes e apresenta-
ção da banda paraibana Cone-
xão Beach. Os interessados po-
derão se inscrever na Remada 
da Ilha por meio do celular (83) 
98876-1771 ou por mensa-

gem na fanpage https://www.
facebook.com/TOD-Board-
Wear-207342672630154. 

Plano de Manejo
A Secretaria Executiva 

do Meio Ambiente, vem ela-
borando um Plano de Manejo 
do Parque Estadual Marinho 
Areia Vermelha, cujo projeto 
foi apresentado na reunião do 
Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Turístico (Condetur) 
em dezembro, pelo secretário 
Fabiano Lucena. 

“O Parque de Areia Ver-
melha é uma Unidade de Con-
servação criada em 2000, mas 
até agora não possui o Plano 
de Manejo, exigido por lei. O 
que queremos é disciplinar a 
área de forma ecologicamen-
te correta de utilização, ainda 
assim, em prol do turismo”, ex-
plicou o secretário, resumindo 
a ação, que é bastante abran-
gente em termos ambientais, 
comerciais e turísticos.

Remada vai acontecer 
no próximo domingo

em prol de areia Vermelha

Pela quarta vez segui-
da, o Banco Central (BC) não 
mexeu nos juros básicos da 
economia. Por seis votos a 
dois, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) man-
teve ontem a taxa Selic em 
14,25% ao ano. A decisão 
surpreendeu os analistas, 
que esperavam aumento de 
0,5 ponto percentual.

Os juros básicos estão 
neste nível desde o fim de ju-
lho. Com a decisão do Copom, 
a taxa se mantém no nível de 
outubro de 2006. A Selic é o 
principal instrumento do BC 
para manter sob controle a 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

Oficialmente, o Conselho 
Monetário Nacional estabe-
lece meta de 4,5%, com mar-
gem de tolerância de 2 pon-

tos, podendo chegar a 6,5%. 
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), o IPCA acumulou 
10,67% em 2015, a maior 
taxa desde 2002.

No último Relatório de 
Inflação, divulgado em de-
zembro, o BC estimou que o 
IPCA encerre 2016 em 6,2%. 
O mercado está mais pessi-
mista. De acordo com o bole-
tim Focus, pesquisa semanal 
com instituições financeiras 
divulgada pelo Banco Central, 
o IPCA encerrará este ano em 
7%. Este ano, a inflação con-
tinuará pressionada pela alta 
do dólar, que influencia o pre-
ço dos produtos e das maté-
rias-primas importadas.

Embora ajude no contro-
le dos preços, o aumento da 
taxa Selic prejudica a econo-
mia, que atravessa o segundo 
ano seguido de recessão, in-
tensificando a queda na pro-
dução e no consumo.

Copom mantém juros 
pela quarta vez seguida

14,25% ao ano

O Ministério Públi-
co Federal no Distrito 
Federal enviou ontem 
notificação ao Senado 
e à Câmara dos De-
putados pedindo que 
sejam demitidas todas 
as pessoas contratadas 
em funções de con-
fiança nos gabinetes 
das duas Casas e que 
tenham parentesco em 
até quarto grau com os 
parlamentares.

Na recomendação, 
o MPF também sugere 
que pessoas com essas 
características sejam 
destituídas de cargos 
em comissão e funções 
gratificadas, mesmo no 
caso de servidores con-

cursados que estejam 
em posições de chefia, 
direção ou assessora-
mento – caso tenham 
parentesco até quarto 
grau com deputados e 
senadores.

No Senado, foram 
notificados direta-
mente três senadores. 
No gabinete dos três 
parlamentares, uma 
investigação prévia 
do Ministério Público 
identificou que há con-
tratação de parentes. 
No entanto, o docu-
mento enviado deixa 
claro que não se trata 
de imposição, mas de 
recomendação, para 
evitar que uma ação 
direta de inconstitucio-
nalidade seja movida 
contra eles.

MP pede a senadores 
demissão de parentes

até quarto Grau

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil



Pode-se dizer que eles formam 
um trio fora do comum e 
trabalham uma sonoridade 
inédita e com uma junção de 
diversos instrumentos. Essa é 
apenas um pouco da essência 

do Trio APX formado pelos músicos e 
instrumentistas paraibanos Alex Madu-
reira, Paulinho Ditarso e Xisto Medeiros. 
Com sua primeira apresentação marcada 
para hoje no Projeto Cambada, às 18h, na 
Sala de Concertos Maestro José Siquei-
ra do Espaço Cultura José Lins do Rego 
os artístas irão apresentar ao público 
12 músicas autorais que passeiam por 
vivencias e encontros despretensiosos 
entre amigos. 

O valor da entrada pra conferir a 
performance custa R$ 10 (inteiro) e R$ 
5  (meio entrada). Os ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria do local do 
show. É importante lembrar que para 
garantir o seu ingresso é bom chegar 
no evento uma hora antes da apresen-
tação ter início.

“Eu acredito que o show vai ser bom, 
mas estou bastante ansioso e com muita 
vontade de fazer esse som tão bacana”, 

disse um dos integrantes do trio, Xisto 
Medeiros. Ainda segundo Xisto Medeiros, 
a formação do grupo é algo novo e acon-
teceu de forma orgânica, porque já nos 
conhecíamos há um tempo.

A ideia em formar o trio surgiu 
sem obrigação. Com a ideia de fazer um 
som sem muita obrigação, os meninos 
se reuniram e foram tocando entre se, 
entretanto, quando viram dois deles já 
tinham dois discos gravados e 22 compo-
sições autorais do grupo. “Trabalhar com 
esses caras é tão natural que de forma 
despretensiosa tocamos e gravamos mú-
sicas”, comentou Xisto.

No repertório do show, os inte-
grantes irão apresentar composições 
presentes em CDs, de autoria própria, 
intitulados de ‘Black Xistus’, ‘Prana’ e 
‘Laminas de Black Tie’. Entre as mú-
sicas, também constam ‘Canção de 
Primavera’, que foi uma parceria com 
Paulo Quintana, ‘Flores’, ‘Caminhos Per-
didos’, sonorizada em cima de um poe-
ma do poeta paraibano Caixa d’água, 
e composições de cantores locais. “O 
show será 90% de repertório nosso, 
mas com participações de algumas figu-
ras paraibanas que enriquecem o nosso 
trabalho”, explicou Paulinho Ditarso.

Durante a performance o público irá 

sentir ainda uma mistura de instrumen-
tos e ritmos através das diferentes formas 
de se trabalhar a sonoridade musical do 
trio. Podemos dizer ainda que o show 
pode ser dividido em dois momentos. 
Primeiramente teremos uma parte mais 
acústica sem elementos eletrônicos e logo 
após o show esquenta mostrando do que 
os três rapazes são capazes de fazer.

Com apresentação muito natural 
e instintiva o show vai costurar o som 
acústico e eletrônica na guitarra pulsan-
te de Alex Madureira, os simples toques 
do pandeiro e o violão de Paulinho 
Ditarso e os contrabaixos acústico e 
elétrico de Xisto Medeiros. 

Sem a preocupação de fazer 
músicas com o caráter industrial, 
o grupo produz conteúdo musical 
apenas por prazer proporcionan-
do ao seu público uma viagem ao 
desconhecido, uma experiência 
com o novo, onde a música é 
soberana acima dos modismos e 
das tendências de mercado.

“As nossas músicas, e até 
mesmo o nosso show, é feito sem 
nenhuma pretensão mercadoló-
gica. Fazemos o que fazemos por 
amor e por gostamos de tocar”, ressal-
tou Xisto Medeiros.

Lucas Silva
Especial para A União

Em sequência os músicos Paulinho 
Ditarso, Alex Madureira e Xisto 
Medeiros, integrantes do trio APX 

A dança integra a 
programação da semana 
do Teatro Piollin

Espetáculos de teatro
e circo na Funesc,
no projeto Cardume

PÁGINA 7 PÁGINA 8

EVENTO INTErAçãO

A UNIÃO

Homofobia é uma doença 
mental grave, escreve 
Germano romero
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O trio APX realiza o seu primeiro show na noite de 
hoje, dando continuidade ao Projeto Cambada

Mistura de ritmos 
e instrumentos 

FOTOS: Divulgação
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Com a publica-
ção de algumas qua-
dras-manifesto (cf. 
A União, 17.1.2016), a 
partir do tal “Eu Amo 
Jampa” que a prefei-
tura “plantou” em 
Tambaú, muitos ami-
gos ficaram insistindo 
para que eu escrevesse 
algo mais sobre o as-
sunto, até para reavi-
var o movimento que 
luta pela mudança do 
nome da capital. Acei-
tei o estímulo e resolvi 
colocar no papel certas 
lembranças inocentes 
que se alinham à questão.

Pelos meus 11 ou 12 anos de 
idade, final da década de 50, fui 
passar as férias escolares no en-
genho Jussara, município de Areia, 
que pertencia a ‘seu’ Juju (Juvenal 
Espínola de França Filho) e dona 
Severina, amigos de família. Desse 
tempo, conservo um monte de lem-
branças e uma delas é a de ouvir 
que eu “era da Paraíba”, segundo 
os que me apresentavam a outras 
pessoas. Eu achava estranho ser 
apresentado daquela maneira, pois 
nem desconfiava que João Pessoa 
tivesse sido Paraíba algum dia. 
Quando soube da história, assim 
tardiamente, confesso que fiquei 
desapontado, sentindo-me engana-
do por meio mundo de gente. Pas-
sado o desconforto, é interessante 
perceber que mesmo após uns 30 
anos da mudança, muitos do nosso 

povo ainda se referiam à capital 
como Paraíba. 

Anos depois, em 1964, quan-
do entrei no Seminário, me dei 
conta que a arquidiocese e o arce-
bispo, eram todos da Paraíba. Da 
criação da diocese, em 1892, até 
nossos dias, o nome da sede ecle-
siástica permaneceu o mesmo. A 
Igreja ignorou ou não reconheceu 
a mudança provocada pelo assas-
sinato do presidente João Pessoa 
e imposição da Aliança Liberal. 
Desse modo, para os desavisados, 
o título de “arcebispo da Paraí-
ba” leva ao entendimento fácil de 
que ele comanda o Estado inteiro. 
Engano! O nome Paraíba aposto 
à arquidiocese ou ao arcebispo 
refere-se à cidade de Paraíba. A 
propósito, o nome mais antigo é o 
de grafia Paraíba, o mais simples; 
com agá e ípsilon, Parahyba, é do 

século XIX como 
nos garantem os 
documentos e o his-
toriador Guilherme 
d’Ávila Lins tanto 
insiste.

Lembremos, 
agora, algumas 
cidades paraibanas 
que reconquista-
ram seus antigos 
nomes, topônimos 
originais queridos 
pelo povo. Alagoa 
Nova, alterada para 
Laranjeiras, após 
alguns anos voltou 
à denominação 

antiga. Soledade tornou-se Ibiapi-
nópoles e, mais tarde, retomou o 
velho nome. Tacima virou Campo 
de Santana e, passado um tempo, 
voltou a ser Tacima. São José de Pi-
ranhas foi substituído por Jatobá, 
mas recuperou seu primeiro nome 
anos depois. São João do Rio do 
Peixe, elevada a vila desde 1881, 
que teve seu belo nome mudado 
para Antenor Navarro, em 1932, 
restaurou a identidade original em 
1989, com a promulgação da nova 
constituição da Paraíba. 

Paraíba capital Paraíba um 
dia será realidade. A população em 
geral e a classe política tomando 
consciência dos fatos históricos, 
sendo superado o trauma do as-
sassinato e sua comoção, o nome 
antigo e certo será recuperado. A 
cidade de Paraíba, capital do Esta-
do, saberá fazer sua festa. 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Homofobia é
doença mental grave

Germano 
Romero Paraíba capital

Tenho alguns livros 
que não merecem o epíteto 
de beletristas, como o atual 
“Collor, a Raposa do Planalto” 
(editora Anita Garibaldi). 
Uma coletânea de artigos 
escritos entre 1990/1992, 
tese do impedimento do 
presidente. Meu diferencial 
como articulista, pois saí do 
beletrismo para acompanhar 
o desgoverno Collor. 

Republico para informe 
do Douto Leitor um artigo de 
Raposa do Planalto, publicado 
aos sete de fevereiro de 1992, 
às vésperas do Carnaval, página 
88, “Terra de ninguém”:

“Qual a mineradora que está in-
teressada na reserva dos Ianomani, na 
fronteira do Brasil com a Venezuela? 
Uma fronteira não demarcada, absor-
vida pela reserva indígena que abran-
ge áreas dos dois paí-
ses? Por que a pressa 
em estabelecer-se a 
fronteira, mesmo se 
sabendo que a área es-
tava ocupada também 
por garimpeiros? Por 
que a precipitação (ou 
provocação) de milita-
res venezuelanos em 
abaterem um avião 
brasileiro na fronteira 
imaginária? Por que o 
interesse da Rede Glo-
bo em divulgar, inves-
tigar e explorar o fato, 
quando se sabe que o 
principal acionista da 
Globo, Roberto Mari-
nho, é também acionista de empresas 
de mineração? Por que a coincidência 
do golpe militar frustrado, durante a 
crise do incidente na fronteira?

Segundo o ensaio do CNPq, “Uma 
política mineral para o Brasil”, o golpe 
militar de 1964 atendia a interes-
ses das mineradoras internacionais, 

lideradas pela Hanna Corporation; a 
renúncia de Jânio Quadros atendia a 
interesses do mesmo grupo; as tentati-
vas de golpe contra a posse de Jusce-
lino, nos incidentes de Jacareacanga e 
Aragarças, idem; o suicídio discutível 
de Vargas, ibidem. E a insistência do 

presidente Collor em abrir 
a Constituição e o subsolo 
brasileiro às multinacionais 
da mineração, atenderá a que 
interesses? É bom recapitular 
alguns acontecimentos que 
antecederam ao golpe frustra-
do na Venezuela:

1) O presidente do 
Brasil torna público o seu 
empenho em reformar 
a Constituição para dar 
acesso às multinacionais ao 
subsolo brasileiro;

2) O presidente insiste, 
mesmo contrariando a opi-
nião do Comando Militar da 
Amazônia, em estabelecer 
a reserva Ianomani – uma 

província mineral riquíssima e já 
invadida por garimpeiros – mesmo 
sem demarcar a fronteira com a Ve-
nezuela, reserva que se estende pelos 
dois países;

3) O Comando Militar da Amazô-
nia sofre substituição, com seu ex-co-
mandante saindo e dizendo que teve 

de “engolir muitos sapos”;
4) A Guarda Nacional da 

Venezuela abate um avião bra-
sileiro na fronteira abstrata 
e fuzila o piloto feito prisio-
neiro;

5) A Globo do minera-
dor Roberto Marinho abre o 
escândalo;

6) Os milicos venezuelanos 
tentam o golpe, e, sem citar o 
incidente brasileiro-ianomani-
venezuelano entre os motivos 
de sua insatisfação, reportam-se 
à solução do litígio da platafor-
ma continental da Venezuela, 

rica em petróleo;
7) O ministro das Relações Ex-

teriores Acorda, às quatro horas da 
manhã, o presidente do Brasil para 
noticiar-lhe a tentativa de golpe na 
Venezuela.

Hoje, o Brasil e a Venezuela 
não são apenas vizinhos: são irmãos 
siameses, os corpos unidos por uma 
topografia anatômica comum aos dois, 
sem fronteira que os divida. Assim a 
reserva Ianomani: é Brasil e é Vene-
zuela, não é uma nem outra, muito pelo 
contrário, é Ianomani – o povo que não 
tem assento entra as nações.

A rigor, o certo seria declarar 
todo o Brasil um arquipélago de 
reservas indígenas, restaurando o 
paraíso de Pindorama. Assim, os 
remanescentes indígenas tutelariam 
o invasor colonizador-exterminador, 
representado pela geração luso-tropi-
cal já miscigenada a europeus e asiá-
ticos que ocupa o Brasil. Mas os cinco 
milhões de indivíduos que habitavam 
o Brasil antes da invasão europeia 
foram exterminados e reduzidos a 
poucas dezenas de milhares. Sua con-
tinuidade, hoje, depende da tutela do 
Estado brasileiro, que não consegue 
tutelar nem a si mesmo.”

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Por trás dos golpes

Crônica

Farolito

Muito nos impressionou a maneira dis-
criminatória com que uma emissora de TV 
local abordou um crime recente envolvendo 
violência física. Conquanto vivamos uma 
época em que o preconceito e a discrimina-
ção, sob qualquer forma, têm sido rejeitados 
pela sociedade pensante, com ênfase na mí-
dia nacional e internacional, inclusive aqui, 
neste jornal, que dedica amplos espaços de 
abordagem correta acerca da diversidade 
humana, princípios de cidadania, com séria 
rejeição a manifestações de comportamento 
homofóbico, isso ainda acontece.

Pois bem, na matéria, a apresentadora 
divulgava o crime dizendo que “um homos-
sexual foi agredido em via pública”; “um 
homossexual foi empurrado e jogado ao 
chão”; e que “o homossexual e o agressor 
foram detidos e levados para prestar depoi-
mentos na delegacia. Parecia até que o tipo 
tido como “homossexual” era algo inusitado 
como um tamanduá, um tatu, uma lhama, 
pois a locutora insistia em rotular que “um 
homossexual” fora agredido em via públi-
ca, e não uma pessoa humana. Em nenhum 
momento a reportagem descreveu que um 
homofóbico praticara um crime de ultraje e 
violência contra um ser humano, possivel-
mente vítima de preconceito.

Ora vejam só, será que se o episódio 
tivesse envolvido uma pessoa na qual não 
se identificassem indícios de sua orientação 
sexual, a repórter diria que “um heterosse-
xual foi agredido em via pública”? – Duvido.

Os veículos de comunicação devem ter 
mais cuidado nesse tipo de abordagem, pela 
própria responsabilidade de que se reves-
tem ao divulgar tais fatos publicamente. 
Para não correrem o risco de incentivar ou 
até mesmo praticar, ainda que sem intenção 
velada, uma notória discriminação.

Certamente são os que, mesmo em se 
tratando de profissionais da comunica-
ção, que, pela própria condição de acesso 
à informação, estão sempre atualizados 
sobre a evolução do pensamento humano 
e do conhecimento científico, ainda não se 
conscientizaram que a homossexualidade 
atualmente é tratada sob um prisma com-
pletamente diferente de outrora.

Um prisma de respeito oriundo das 
noções científicas auferidas com pesquisas 
e documentação que afastaram a ideia de 
aberração, doença, desvio ou qualquer ou-
tra consideração pejorativa referente à ten-
dência para comunhão afetiva entre pessoas 
do mesmo sexo. Uma condição puramente 
de nascença, sem opção de escolha.

Definitivamente não há mais espaço 
nem ambiente para abordagens desse tipo, 
para condutas discriminatórias, muito me-
nos para manifestação de homofobia. Isso 
sim, que já é crime no papel, mas continua 
sendo doença mental dos que praticam.

Vale lembrar do depoimento recente, 
dado na TV, do cientista e oncologista Drau-
zio Varella, formado pela USP, em que afir-
mou: “As pessoas que se incomodam com o 
fato de seu vizinho viver com outro homem, 
ou de sua colega de trabalho amar uma mu-
lher estão, é que estão, sim, necessi-tadas 
de um bom psiquiatra. 

 Ernando Teixeira Sócio efetivo do IHGP

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

FOTO: Divulgação

O certo seria 
declarar todo 
o Brasil um 
arquipélago 
de reservas 
indígenas, 
restaurando 
o paraíso de 
Pindorama

Foto: Evandro Pereira
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Humor 

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

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

 

Cristovam Tadeu

Em cartaz

Evento

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

FOTO: Divulgação

Dança integra programação da 3a 
semana do Projeto Teatro Piollin

Serviço

Nesta próxima quinta e sexta, 
a Cenário Cia de Dança apresenta o 
espetáculo Rede Po(ética), às 20h, 
no Teatro Piollin. Várias referências 
foram usadas no processo coreográ-
fico desse trabalho, que durou mais 
de um ano.  Em cada cena pensada, 
as bailarinas, que são co-criadoras, 
experimentavam incessantemente 
até encontrar em seus movimentos, 
menções as mensagens de cada 
momento do espetáculo.

Junto à criação coreográfica, a 
Cia buscou uma estética diferente 
para a visualização do espetáculo. 
Diferente de outros espetáculos da 
Cenário, Rede Po(ética) não foi pre-
parado para palco italiano.  A ideia 
foi de que a plateia estivesse mais 
próxima, mais “conectada” e com 
olhares diferentes dependendo do 
local de visualização. A cenografia 
e iluminação de Giuliano Barreto, 
são um projeto único e que fazem 
parte da identidade visual de Rede 
Po(ética). A cia pretende apresen-
tar o espetáculo em locais alterna-
tivos, como rua e praças.

Um ponto chave na concep-
ção de Rede Po(ética) foi a trilha 
sonora, composta por Erick de Al-
meida e criada originalmente para 
o espetáculo. Cada música/cena 
foi concebida em conjunto com o 
pensamento da Cia e influenciaram 
em toda ação cênica.

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME 
(EUA 2015) Gênero: Animação. Duração: 
88 min. Classificação: Livre. Direção: Steve 
Martino. Com NoahSchnapp, Bill Melendez e 
Francesca Capaldi. A animação é baseada nos 
quadrinhos do cartunista norte-americano 
Charles M. Schulz. A série, conhecida no Brasil 
como Minduim, acompanha as aventuras de 
Charlie Brown, Snoopy e sua turma. CinEspaço 
3/3D: 13h50, 15h30 e 17h20 (DUB). Manaíra 
9/3D: 14h e 16h15 (DUB). Manaíra 10/3D: 
13h e 15h15 (DUB). Mangabeira 1/3D: 13h10, 
15h15 e 17h25 (DUB). Mangabeira  5/ 3D: 
13h45, 15h45, 17h50 e 19h55 (DUB). Tambiá 
5/3D: 14h30, 16h30 e 18h30. 

CHICO - O ARTISTA BRASILEIRO(BRA 2013) Gênero: 
Documentário. Duração: 93min Classificação: 
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 personagens 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 acompanhar seu percurso, sempre tendo 
em foco, as canções, e a palavra escrita, ou seja, 
o artista. CinEspaço2: 14h. 

ATE QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) 
Gênero: Comédia. Duração: 107 min Classi-
ficação: 10 anos. Direção:Roberto Santucci, 
Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, 
Camila Morgado, 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 apai-
xonados. Convidado para gerir as finanças da 
empresa do pai do genro, para gerar dinheiro 
que usará para bancar o casamento, Tino con-
segue o inimaginável: falir a empresa, a maior 
do Brasil - o que gera um colapso na economia 
nacional. Manaíra3: 13h40,  16h20, 19h e 
21h45. Manaíra 6: 20h20. Manaíra 7: 20h45. 
CinEspaço1: 14h, 18h,  21h e 22h Mangabeira5: 
22h 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. Dire-
ção:  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 compromete-
doras 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:  
16h30 e 19h. CinEspaço 4: 14h Mangabeira 2: 
18h55 e 21h10. Manaíra 2: 14h30, 17h10 e 
19h30. Tambiá 2: 17h, 19h e 21h.

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  
Família. 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: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15 Mangabeira2: 13h30, 15h40 
e 17h50 Manaíra8:  14h15, 16h30 e 18h40.

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 
2015) Gênero: Aventura, Ação, Ficção científi-
ca, 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. Tambiá5/3D: 20h30 
CinEspaço2: 21h30  Mangabeira1/3D: 19h35 
(DUB) e 22h30 (LEG). Manaíra 5: 21h20 (DUB) 
Manaíra9/3D: 18h30 e 21h30 (LEG). Manaíra 
10: 17h30 e 20h30 (LEG). 

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 Lei-
gh.  Inspirado nos clássicos do gênero Sete 
Homens e um Destino (1960) e Os Doze Con-
denados (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:  18h40 (LEG). Manaíra 5/3D: 
22h05. Manaíra 8: 21h (LEG). Manaíra 11: 
20h15 (LEG). Tambiá 2: 14h10 (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 tra-
balhando em uma loja de departamento de 
Manhattan e sonhando com uma vida mais 
gratificante quando conhece Carol Aird, 
uma mulher sedutora presa em um casa-
mento 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 res-
pectivas vidas, logo se vêem encurraladas 
entre as convenções e a atração mútua. 
CineEspaço 4: 16h20 e 21h40. Manaíra 1: 
18h35. Manaíra 11: 14h30.

 

Estação Cabo Branco oferece 
30 vagas para curso de violão 

Estão abertas as inscrições para o curso de Violão Básico I do 
professor e arte-educador, Michel Soares na Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano. As aulas, que serão realizadas no Miniaudi-
tório II da casa, têm início no mês de fevereiro. As inscrições são gratuitas 
podendo ser feitas no prédio administrativo de terça a sexta-feira das 9h 
às 21h e sábados, domingos e feriados das 10h às 21h.

O professor do curso Michel Soares disse que, quem não sabe tocar 
o instrumento vai desenvolver suas aptidões durante as aulas. “O curso é 
direcionado para quem está iniciando e não sabe manusear o instrumento 
devidamente correto”, completou o professor.

Capacitação

Direção: Izabella Aranha
Elenco: Janaína Vieira, Laís Luah, Kenia 
Cabral, Valesca Rique e Izabella Aranha
Cenografia e Iluminação: Giuliano Barreto
Concepção de Figurino: Izabella Aranha, 
Nena Alves e Fafá Dantas
Contra-Regragem: Maria Do Carmo/ Tacia-
na Assis/ Aretha Paiva

Design Gráfico- Jonathas Falcão
Serviço: Rede Po(ética) – da Cenário Cia 
de Dança
Local: Teatro Piollin –
Dias: 21 e 22/1 – 20h.
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00
Teatro Piollin fica ao lado 
da Bica, no Roger.

SERVIÇO

Performance prioriza os movimentos corporais e busca uma estética diferente e poética

Delitos e penas
na imprensa

O que merece um cidadão que comete estupro? No úl-
timo fim de semana, em Cabedelo, região metropolitana de 
João Pessoa, uma menina de 15 anos foi estuprada por três 
homens ao sair de uma festa. Violência sexual, uso da força 
para subjugar a vítima, ódio, misoginia, tudo junto em um 
ato monstruoso. O que merecem esses três que marcaram 
a vida da adolescente? Justiça.

Torcer para que, ao serem presos, os estupradores 
sejam também estuprados não vai fazer com que os 
agressores se libertem da condição de criminosos sexuais. 
Torcer para que o mesmo aconteça com uma filha, cônjuge 
ou irmã, muito pior. Esse tipo de pensamento só reforça 
a cultura do estupro, da violação, do sexo forçado, e não 
retira da vítima o que ela sofreu. 

Longe de mim defender criminosos. A questão é: fazer 
com que um estuprador, após ser preso, seja também estu-
prado é remontar à Lei de Talião. Evoluímos como socie-
dade? Penso que sim, no geral, graças às leis, aos direitos 
adquiridos, e ao mesmo tempo questiono até que ponto 
vai essa evolução quando vejo profissionais da imprensa 
defendendo a barbárie. Lutar por uma cultura de paz é 
pedir por justiça, clara e na medida correta.

A violência no princípio “olho por olho, dente por den-
te” não impede que o agressor cometa o crime, na propor-
ção que colabora a chance, por menor que seja, de alcançar 
impunidade. Ao saber que será privado de sua liberdade, 
na certeza que a Justiça o atingirá, o criminoso recua. Se o 
criminoso em questão sairá regenerado da cadeia, aden-
tramos em outro gargalo brasileiro, o sistema prisional. 

Mais um ponto que não resolve o problema é defender 
a pena de morte. Mesmo que tantos jornalistas levantem a 
bandeira da “morte aos monstros”, isso nem faria voltar o 
crime, nem colocaria medo na cabeça de outros crimino-
sos, como se a morte, rápida, trouxesse menos sofrimento 
que os anos de expiação.

Em 1764, o italiano Cesare Beccaria já alertava que 
o “rigor do castigo causa menos efeito sobre o espírito 
humano do que a duração da pena”. A obra Dos Delitos e 
das Penas surpreende porque, mesmo após mais de 250 
anos continua tão atual, e ainda levanta questionamen-
tos na sociedade, como a pena de morte, que já deve-
ríamos, como seres humanos em busca de constante 
evolução, ter superado.

Como cidadãos defensores de uma cultura de paz, 
quando pedimos o fim dos linchamentos, da vingança, da 
justiça com as próprias mãos, queremos um sistema justo, 
que julgue, aplique a pena correspondente ao delito e puna 
quem deve ser punido. Tomar espaços midiáticos em de-
fesa de atos violentos é corromper a audiência e a própria 
profissão.

Ainda sobre a pena de morte, Beccaria aponta o claro 
antagonismo. “A soberania e as leis não são mais do que 
a soma das pequenas porções de liberdade que cada um 
cedeu à sociedade”, e questiona: “Mas, quem já pensou em 
dar a outros homens o direito de tirar-lhe a vida? Será o 
caso de supor que, no sacrifício que faz de uma pequena 
parte de sua liberdade, tenha cada indivíduo querido arris-
car a própria existência, o mais precioso de todos os bens?”

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque
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Diversidade

Cajazeiras vibra com sucesso de Laís Amaro

Cardume
Projeto apresenta espetáculos de teatro, dança e circo na Funesc

Filme “Os Dez
Mandamentos”

Sucesso na TV, “Os Dez Manda-
mentos” agora chega aos cinemas. 
A trama que conta a história de 
Moisés, desde seu nascimento até 
a chegada à Terra Prometida, tem 
estreia marcada para dia 28 de 
janeiro, mas os ingressos já podem 
ser comprados nas bilheterias do 
Cinespaço Mag Shopping ou pelo 
site do cinema. 

Apesar de ainda não ter 
entrado em cartaz, o longa bíblico 
já começa bater seus primeiros 
recordes. Em uma semana de ven-
da antecipada no País, teve 400 
mil ingressos comprados e, em 
12 dias, 1,5 milhão, isso corres-
ponde a cinco vezes mais do que 
os números de “Star Wars – O Des-
pertar da Força”, e tira de “A Saga 
Crepúsculo: 
Amanhecer 
– Parte 2” 
o título de 
filme que 
mais ven-
deu antes 
da estreia, 
com 645 mil 
ingressos.

n Projeto Cardume –  7 a 24 de janeiro
Teatro - dança -  circo
Ingressos: R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (estudante)
 
n Sexta, 22
20h – Teatro Paulo Pontes
Lebenswelt – Grupo: Paralelo Cia de Dança 
(dança)
 
n Sábado, 23
17h – Teatro Paulo Pontes
Festa Dos Contos – Grupo: Cia. de Teatro 
Encena (teatro)
20h – Teatro Paulo Pontes
Mercedes – Grupo: Galharufas Companhia de 

Teatro (teatro)
20h – Teatro Lima Penante
Saudade, Meu Remédio é Dançar – Grupo: Cia. 
Procê Jovem (dança)
 
n Domingo, 24
17h – Teatro Paulo Pontes
E Se Conversássemos – Grupo: Ballet Jovem 
da Paraíba (dança)
20h – Teatro Paulo Pontes
Clownssicos - Uma Nova Velha História de 
Amor – Cia. dos Clownssicos (circo)
20h – Teatro Lima Penante
Saudade, Meu Remédio é Dançar – Grupo: Cia. 
Procê Jovem (dança)

Programação

Lançado este mês pela Fun-
dação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc), o projeto Cardume 
chega à sua terceira e última 
semana com atrações de tea-
tro, dança e circo para públicos 
de diferentes faixas etárias. Até 
domingo (24), serão realizadas 
oito apresentações, começando 
hoje, quando a Cia. Rataplan de 
Circo apresenta “Acorda Aurora! 
A Comédia”, no palco do Teatro 
Paulo Pontes, às 20h. No mesmo 
horário e local, a Paralelo Cia. de 
Dança apresenta amanhã o es-
petáculo “Lebenswelt”. No sába-
do (23), o mesmo palco recebe 
“Festa dos Contos”, com a Cia. de 
Teatro Encena e “Mercedes”, com 
a Cia. Galharufas, às 17h e 20h, 
respectivamente. Já no Teatro 
Lima Penante, a Cia. Procê Jovem 
apresenta “Saudade, Meu Remé-
dio é Dançar”, às 20h. Para todas 
as opções, a entrada custa R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (estudante).

Encerrando a primeira tem-
porada do projeto, o domingo 
(24) tem três apresentações, co-
meçando com o Ballet Jovem da 
Paraíba e o espetáculo “E Se Con-
versássemos”, às 17h, no Paulo 
Pontes. O mesmo palco recebe, 
às 20h, “Clownssicos – Uma Nova 
Velha História de Amor”, com a 
Cia. dos Clownssicos. No Lima 
Penante, reprise de “Saudade, 
Meu Remédio é Dançar”.

Acorda, Aurora! A Comédia 
– A princesa Aurora, atingida por 
uma praga da bruxa, entra em 
coma profundo e só pode ser sal-
va com um beijo de um intrépido 
príncipe. Na estória original, ela é 
condenada a dormir durante 100 
anos, mas uma fada madrinha co-
laborando até onde pode faz tam-
bém com que todo o reino ador-
meça junto. Em Acorda, Aurora! 
não é bem assim que as coisas 
acontecem. Quando dois artis-
tas circenses resolvem recontar 
a fábula de A Bela Adormecida, 
acabam criando uma nova versão 
para uma velha estória de amor! 
Trata-se de uma paródia ao clás-
sico infantil, empregada à lingua-
gem do circo teatro, descobrindo 
momentos cruciais da estória 

A garotinha Laís 
Amaro já está novamen-
te no Rio de Janeiro 
para gravar sua segun-
da participação no The 
Voice Kids. Ela embarcou 
na última segunda-feira 
(18), acompanhada da 
mãe, levando na baga-
gem muita torcida da 
população cajazeirense, 
que está confiante em 
mais uma brilhante parti-
cipação da jovem cantora 
na Rede Globo, em data 
ainda a ser definida pela 
produção do programa.

Em sua primeira 
participação no The 
Voice, a representante de 
Cajazeiras conseguiu se 
classificar para a segunda 
etapa da competição, e 
emocionou os cajazei-

renses que estavam de 
olho na TV. Ela embarcou 
novamente para o Rio, 
consciente do desafio 
que tem pela frente: na 
fase seguinte, os partici-
pantes competirão entre 
si, interpretando músicas 
escolhidas pelos próprios 
padrinhos do programa.

Filha do cantor e 
sanfoneiro Chico Amaro, 
Laís Amaro tem apenas 
dez anos, e já é muito 
solicitada em Cajazeiras e 
na região para realização 
de shows. Ela revelou que 
aprendeu a tocar sanfo-
na com o pai, de quem 
recebeu toda a inspiração 
para a carreira artística. 
A família da garotinha é 
quase toda composta de 
músicos. Pai e irmãos de 
Laís atuam em Cajazeiras, 
há muito tempo, fazendo 
muito sucesso.

Sucursal de Cajazeiras 
auniaocz@gmail.com

INGRESSOS
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Nascida numa família de artista, Laís Amaro se destaca pelo talento musical

Os atores Isaú 
Firmino e Netto 
Ribeiro interpretam  
dois artistas 
circenses que 
resolvem recontar 
a fábula de A Bela 
Adormecida

que são trabalhados de manei-
ra relaxada e engraçada. As pia-
das utilizadas são velhas como o 
próprio conto, mas ganham uma 
roupagem atual.

Sobre o projeto
Tomando como base a ideia 

de coletivo e a perfeita sincronia 
entre os membros de uma mesma 
equipe, os peixes que habitam os 
espelhos d’água do Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego serviram de 
inspiração para o nome do pro-
jeto de ocupação lançado pela 
Funesc na primeira semana de 
janeiro. Intitulada “Cardume”, a 
ação traz mais de 20 espetáculos 
de teatro, dança e circo. A aber-
tura aconteceu no dia 7 de janei-
ro e a programação se estende 
até o dia 24, com apresentações 
de quinta a domingo nos teatros 

Paulo Pontes e Lima Penante.
O projeto nasce da necessida-

de de ocupar esses locais durante 
o mês de janeiro, além de ofere-
cer mais uma opção de lazer aos 
turistas que visitam a capital pa-
raibana durante o período de alta 
estação. A ideia é proporcionar 
um ambiente de circulação de es-
petáculos paraibanos. A curado-
ria dessa primeira edição fica por 
conta dos fóruns de teatro, dança 
e circo, representados por Antô-
nio Deol, Rafaela Lira e Marinalva 
Rodrigues, respectivamente.

O Cardume é uma iniciati-
va da Funesc desenvolvida por 
meio das coordenações de teatro 
(Suzy Lopes), dança (Ângela Na-
varro) e circo (Diocélio Barbo-
sa), áreas envolvidas no projeto. 
Além de estabelecer uma consis-
tente agenda de programação ao 

longo do mês de janeiro, o proje-
to dá acesso ao público em geral 
ao que está sendo produzido na 
cena paraibana. Verdadeira vitri-

ne para grupos de artistas parai-
banos, o projeto contribui para a 
formação de público oferecendo 
atrações de alto nível.
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ProUnie inscreve e destina 
2.648 vagas para 
estudantes paraibano

Feira expõe produtos de 19 reeducandos de vários presídios

Salão de Artesanato
Um grupo de 19 reedu-

candos do sistema peniten-
ciário do Estado, sendo uma 
mulher do regime semiaberto, 
está expondo produtos artesa-
nais no 23º Salão de Artesana-
to da Paraíba, que acontece no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, na capital, no período de 
15 a 30 de janeiro.

Segundo a gerente exe-
cutiva de ressocialização da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária, Ziza Maia, os 
produtos expostos são de 
reeducandos de várias uni-
dades prisionais da capital e 
do interior do Estado. “Desde 
2011 a coordenação do Salão 
de Artesanato disponibiliza 
espaço para que esses reedu-
candos possam mostrar seus 
trabalhos”, comemora.

Boneca de pano, tela em 
óleo, origami, madeira talha-
da, chaveiros e bolsas, mini 
sanfonas, imã de geladeiras, 
lembrancinhas de aniversá-
rio, maternidade e casamen-
to, material em palito de pi-
colé, são alguns dos produtos 
expostos no 23º Salão de Ar-
tesanato da Paraíba. Os pre-
ços variam de R$ 2 a R$ 60 
e, desde o início da abertu-
ra, vários produtos já foram 
comercializados. “O dinhei-
ro arrecadado é repassado 
para a família ou depositado 
numa conta do reeducando”, 
esclareceu a gerente executi-
va de ressocialização do sis-
tema prisional.  

Oportunidades
A Secretaria de Adminis-

tração Penitenciária mantém 
o programa de reeducação 
dos apenados através do 
setor competente e oferece 
oportunidades aos internos 
de todos os estabelecimen-
tos prisionais do Estado, com 
exposição de produtos arte-
sanais, competições espor-
tivas, educação e ainda com 
trabalhos externos.

O projeto de reeducação 
implantado pelo Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Administração Peniten-
ciária, recebido apoio do Po-
der Judiciário da Paraíba. 

Para a juíza da Vara de 
Execuções Penais da capital, 
Andréa Arcoverde Cavalcanti, 
que visitou o estande na feira 
de artesanato, é encantador o 
trabalho das reeducandas do 
Centro de Reeducação Femi-
nino Maria Júlia Maranhão. 
As bonecas são perfeitas, 
lindas. “Temos que divulgar 
esse trabalho tão bonito e tão 
importante para a ressociali-
zação dessas reeducandas”, 
ressaltou a magistrada.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Visitação ao 
espaço poderá 
ser feita no 
período das 
14h às 21h no 
Espaço Cultural 
e se encerra 
no próximo 
dia 31

Bonecas de pano integram o acervo do salão de Artesanato que expõe produtos feitos por mais de dois mil artesãos distribuídos em mais de 70 cidades paraibanas

FOTO: Marcos Russo

O professor de Fí-
sica, de Brasília, Wadyr 
Chaib, está de férias em 
João Pessoa e, a exem-
plo de centenas de pes-
soas, visitou o 23º Salão 
de Artesanato da Paraí-
ba na última terça-fei-
ra. “Esse salão aqui é 
maravilhoso, tem tudo 
o que a Paraíba precisa 
mostrar aos turistas, a 
todo povo brasileiro, e 
eu acredito que o Esta-
do está de parabéns em 
proporcionar esta edi-
ção neste belo espaço. 
Quanto mais produtivi-
dade em relação à cul-
tura, o Estado só tem a 
crescer”, destacou. 

O Salão de Arte-
sanato da Paraíba foi 
aberto no dia 15, se en-
cerra dia 31 deste mês 
e este ano tem como 
tema o algodão colori-
do naturalmente produ-
zido no Estado. Mais de 
2 mil artesãos estão en-
volvidos na feira, sendo 
400 expositores em uma 
área de 1.350m. Eles re-
presentam artesãos de 
mais de 70 cidades pa-
raibanas. A realização é 
do Governo do Estado, 
por meio do Programa 
de Artesanato Paraiba-
no (PAP), em parceria 
com o Sebrae-PB, entre 
outras instituições. A vi-
sitação poderá ser feita 
das 14h às 21h. A esti-
mativa é de que nos 17 
dias 50 mil pessoas visi-
tem o evento.

A gestora do Pro-
grama de Artesanato 
Paraibano, Lu Maia, 
acredita que o Salão de 
Artesanato passará a fa-
zer parte do calendário 
do Espaço Cultural José 

Lins do Rego. O profes-
sor José Nilton, curador 
do Programa de Artesa-
nato Paraibano, revelou 
que sempre foi um de-
fensor da realização do 
Salão no Espaço Cultu-
ral. “O Espaço tem uma 
completa infraestrutura 
e o  local é próximo de 
todos os lugares”, de-
clarou. O funcionário 
aposentado do Banco 
do Brasil Roberto Mi-
bon e sua esposa Flávia 
Araújo são de Fortale-
za, mas moram em João 
Pessoa há seis anos. 
Também acreditam que 
o novo endereço do 
Salão de Artesanato é 
bem mais amplo, tem 
estacionamento e a lo-
calização é boa. 

Quem também visi-
tou o 23º Salão do Arte-
sanato Paraibano nessa 
terça-feira foi o ator 
José Dumont, paraibano 
de Belém. Dumont de-
clarou que se sente mui-
to bem quando visita o 
Nordeste e seu Estado e 
vê a cultura no nível em 
que está. 

A paraibana radi-
cada há quatro anos no 
Mato Grosso do Sul, Ana 
Aline Xavier, percorreu 
todo o salão com a fa-
mília e por ter visitado o 
evento em outros anos 
avalia que, de fato, no 
Espaço Cultural tudo fi-
cou melhor. 

O artesão Eder Me-
deiros afirmou que está 
vendendo bem seus ins-
trumentos musicais fei-
tos de madeira nativa 
e concorda que o salão 
ganhou muito com as 
novas instalações em um 
novo ambiente. 

Instalações aprovadas 

Chico Buarque de Ho-
landa estuda a possibilida-
de de processar mais 3 ou 4 
pessoas, que teriam criado 
perfis falsos ou assinado co-
mentários contendo agres-
sões - nesta semana, o cantor 
e compositor já decidira pro-
cessar o antiquário e jornalis-
ta João Pedrosa e o fazendeiro 
Guilherme Gaion Junqueira 
Motta Luiz, ambos pelo mes-
mo motivo.

As novas ações, que tam-
bém serão conduzidas pelo 
advogado João Tancredo, no 
Rio, visam encontrar usuários 
que agrediram Chico com co-
mentários violentos, mas que 
se esconderam atrás do ano-
nimato - isso não impede que 
os rastros sejam investigados 
até se chegar ao computador 

utilizado na escrita do tex-
to. Segundo a assessoria do 
músico, ofensas, palavrões 
e ameaças contra a família 
Buarque de Holanda constam 
nas mensagens. “Vocês deve-
riam morrer num paredão”, 
diz uma delas. Chico relutava 
em entrar na Justiça, mas a 
decisão veio depois de Pedro-
sa fazer o seguinte comen-
tário no Instagram de Silvia, 
filha do músico, em que ela 
aparece criança, ao lado do 
pai e da irmã Helena: “Família 
de canalhas!!! Que orgulho de 
ser ladrão!!!”.

Já em sua página no Fa-
cebook, o antiquário publi-
cou: “Marieta, tolinha, não en-
tende de números, ou porque 
o marido dela se vendeu para 
o PT em troco da irmãzinha 
ser a pior ministra da cultura 
que o Brasil já teve chamada 
de zero à esquerda pela re-

vista ‘VEJA’”. Pedrosa, então, 
enviou uma carta ao cantor 
na qual se desculpava e dizia 
ter errado e se excedido nos 
comentários. O processo, po-
rém, foi mantido, pois ele não 
retirou as acusações.

Já o fazendeiro Motta 
Luiz postou um meme (espé-
cie de piada popular que pro-
lifera na rede mundial) em seu 
Facebook com a foto de Chico 
e a seguinte legenda: “Oi, eu 
sou o Chico e vivo dos seus 
impostos”. Motta Luiz estava 
no grupo que hostilizou Chico 
na porta de um restaurante no 
Rio, em dezembro, mas o pro-
cesso não é motivado por esse 
incidente, e sim pelo comentá-
rio na internet. Chico decidiu 
que qualquer quantia que ve-
nha a ganhar como indeniza-
ção pela reparação moral será 
doada para instituições filan-
trópicas e de caridade.

Chico estuda processar pessoas 
que teriam criado perfis falsos

COMENTÁRIOS VIOLENTOS

Ubiratan Brasil
Da Agência Estado

Uma expedição formada 
por especialistas em diferen-
tes grupos biológicos e geó-
logos está no maciço de mon-
tanhas da Serra da Mocidade, 
em Roraima, pesquisando 
novas espécies da fauna e da 
flora da região. Os trabalhos 
são desenvolvidos pelo Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), com apoio 
do Exército brasileiro e do 

ICMBio. As atividades seguem 
até o dia 15 de fevereiro. As 
montanhas da Serra da Mo-
cidade alcançam quase 2 mil 
metros de altitude. A região é 
considerada um dos hotspots 
(área de relevância ecológica 
por possuir vegetação diferen-
ciada) mundiais para a pes-
quisa. Trata-se de um comple-
xo de serras altas isoladas por 
enormes extensões de terras 

baixas conhecidas como pan-
tanal setentrional Amazônico 
e que possuem um alto poten-
cial de ocorrência de espécies 
ainda não descritas pela ciên-
cia. Uma parte desse comple-
xo está inserido no Parque 
Nacional Serra da Mocidade, 
unidade de conservação ad-
ministrada pelo Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).

Expedição levanta novas 
espécies da região Amazônica

FAUNA E FLORA
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l  Jampa Food

Música, diversão e comidas de qualidade. Tudo isso junto num só lugar. A Praça da 
Independência foi o local escolhido para a estreia do primeiro Jampa Food, um evento 
realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Sedurb) no próximo sábado. Cerca de 40 foodtrucks e foo-
dbikes irão se reunir, a partir das 16h, para formar uma grande praça de alimentação a 
céu aberto. No cardápio, as mais variadas opções gastronômicas: sanduíches artesanais, 
coxinhas gourmet, comidas saudáveis, doces e sorvetes. Além de passear pelas delícias 
estacionadas, a população também pode aproveitar o espaço da praça para um momen-
to de lazer. No local, será montado um palco e a banda Pura Raiz vai animar o evento 
com muito samba. O Jampa Food é um evento que deve ser incorporado ao calendário 
da cidade sendo realizado mensalmente em praças públicas. 

l Espetáculo
Rede Po(ética) é uma criação coletiva da 

Cenário Cia de Dança, cuja temática está volta-
da para as redes sociais e as consequências do 
seu uso na sociedade atual, é uma das atrações 

da temporada 2016 do Projeto Teatro Piollin, 
que estará em cartaz hoje e amanhã no Centro 
Cultural Piollin, próximo à Bica. Junto à criação 

coreográfica, a Cia buscou uma estética diferen-
te para a visualização do espetáculo – diferente 
de outros do Cenário, “Rede Po(ética)” não foi 
preparado para palco italiano.  A ideia do grupo 
foi a de que a plateia estivesse mais próxima e 
conectada e com olhares diferentes dependendo 
do local de visualização. O Projeto Teatro Piollin 

2016 é composto de espetáculos de teatro e 
dança, com apresentação durante todo o mês de 
janeiro, de quinta a domingo, sempre as 20h.

l  Salão de Artesanato 
A cantora Tereza Cavalcanti, intérprete da música popular 

brasileira que vem despontando em apresentações de barzinhos 
em João Pessoa, é a atração da programação cultural hoje da 23ª 
edição do Salão de Artesanato da Paraíba. “O algodão colorido é 
nosso”, é o tema do Salão que foi iniciado no último dia 15 e se 
realizará até o dia 31 próximo, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, no horário das 14h às 21h. No próximo final 
de semana, 23 e 24 próximos, o público infantil terá como atração 
o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho”, encenado pelo Grupo Ro-
naldo Negro Monte Produções/ Natal–RN, com direção de Geraldo 
Maia. Na história, Chapeuzinho Vermelho, além de levar doces para 
a vovozinha, também quer defender a floresta e o meio ambiente. 
A montagem atual da história procura enfocar mais as questões 
ecológicas, principalmente a defesa das florestas e da nossa fauna. 
O espetáculo possui quatro músicas, tendo duas cenas de dança - 
uma no início e outra no final.
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l  Aeroporto

O ano de 2015 foi bastante positivo para o Aeroporto Inter-
nacional Presidente Castro Pinto, na Região Metropolitana de João 
Pessoa. Segundo dados divulgados pela Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária (Infraero), o movimento de passageiros 
(embarque e desembarque) registrou um crescimento de 10,25% em 
2015 em relação a 2014. Os números revelam que passaram pelos 
portões do aeroporto paraibano um total de  1.463.315 passageiros 
(2015) contra 1.327.284 em 2014. Em dezembro do ano passado, 
a elevação foi de 0,58%, com 135.287 passageiros passando pelo 
aeroporto. No ano passado, 725.516 pessoas desembarcaram, en-
quanto que outras 736.799 embarcaram. O Castro Pinto apresen-
tou ainda crescimento de 10,15% no número de aeronaves utilizando 
o aeroporto em 2015. Foram 14.644 procedimentos de voo no ano, 
contra 13.294 realizados em 2014. No volume de cargas o aeroporto 
também registrou crescimento de 26,69%, na comparação entre 
2014 e 2015. O volume de cargas chegou a 2.565.360 (2015), contra 
2.024.871 (2014).

l  Guarabira
 

A Festa da Luz 2016, 
evento tradicional que 

acontece no município de 
Guarabira, será realizada 

nos dias 29, 30 e 31 próxi-
mos no Parque de Eventos 
Poeta Ronaldo Cunha Lima. 
O público pode contar com 

a mesma estrutura de 
apresentações em com-
paração ao ano passado, 
com dois palcos para as 

atrações principais e outro 
palco dedicado ao Brega 
Luz. No entanto, os par-
ques de diversões ficarão 
em outra localização, com 
mais comodidade e espaço. 
Nos dias 30 e 31, como par-
te das comemorações, será 
realizado um encontro de 
praticantes de parapente 

na Serra da Jurema, de onde 
partirão os voos.

cuRSoS Em inSTiTuiçõES PARAibAnAS

ProUni inscreve para 2.648 vagas
77 universidades no Estado 
abriram inscrição; prazo
se encerra amanhã

As inscrições do Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) começaram na úl-
tima terça-feira com 2.648 
vagas para estudantes parai-
banos, distribuídas por 14 
municípios e 77 instituições 
de ensino privado. Os candi-
datos poderão se inscrever 
até as 23h59 de amanhã (22), 
no site siteprouni.mec.gov.
br/. Apenas estudantes que 
não tenham diploma de curso 
superior podem concorrer a 
vagas do ProUni.

Em relação a 2015, o 
total no número de cursos 
aumentou de 30.549 para 
30.931, segundo o Ministério 
da Educação. Porém, em rela-
ção às vagas, houve redução 
de 4%. Estão sendo oferta-
das 203.602 vagas, mas no 
ano passado foram ofertadas 
213.113. Essa queda deve-se 
ao fato de que 97 instituições 
foram impedidas de participar 
do Programa em 2016. Essa 
decisão é basicamente porque 
tiveram nota de avaliação in-
ferior a 3 no MEC. Na planilha 
do MEC, os cinco cursos com 
maior número de vagas são 
Engenharia (28.110), Admi-
nistração (20.743), Pedagogia 
(13.979), Direito (13.511) e 

Ciências Contábeis (11.028). 
Medicina, apesar de ser um 
dos cursos mais procurados 
pelo estudantes, está com 
apenas 838 para a primeira 
edição do ProUni 2016.

O programa disponibiliza 
bolsas apenas para institui-
ções de ensino superior pri-
vado. Algumas faculdades já 
revelaram a quantidade de va-
gas que estão oferecendo para 
o programa. O Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Unipê), 
por exemplo, está com 363 
vagas distribuídas para os 25 
cursos ofertados pela institui-
ção, em turnos diferentes. As 
graduações com os maiores 
números de ofertas são Direi-
to e Engenharia Civil, com 117 
e 52 vagas, respectivamente. 
Já na Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas (Facisa), na 
Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM) e na Escola Supe-
rior de Aviação Civil (Esac), 
elas foram contempladas ao 
todo com 115 bolsas do ProU-
ni para o primeiro semestre 
de 2016, destinadas aos cur-
sos das três instituições.

Para fazer a inscrição, o 
candidato deve ter participa-
do do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) de 2015 e 
obtido 450 pontos na média 
das notas. Além de nota acima 
de zero na redação. É neces-
sário informar o número de 
inscrição e a senha usados no 
Enem e o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF). 

Desde o rebaixamento de Plu-
tão, o Sistema Solar passara a ter 
não mais nove, mas oito planetas. 
No entanto, a suposta existência 
de um novo planeta gigante pode 
fazer com que o número de plane-
tas volte a ser o que se pensava. Em 
um estudo publicado no periódico 
Astronomical Journal, cientistas do 
Instituto de Tecnologia da Califór-
nia (Caltech, na sigla em inglês) di-
zem terem encontrado “evidências 
sólidas” de um nono planeta, com 
órbita estranhamente alongada 
para este tipo de corpo celeste, na 
periferia do Sistema Solar.

Apelidado de “Planeta Nove”, 
ele ainda não foi visto, ou seja, en-
tão não é possível ter certeza de 
sua existência.

Mas as pesquisas indicam que 
tem uma massa dez vezes superior 
à da Terra e orbita o Sol a uma 
distância média 20 vezes superior 
à de Netuno, que fica localizado, 
em média, a 4,48 bilhões de qui-
lômetros do Sol e é considerado 
atualmente o mais longínquo do 
Sistema Solar.

Quanto à distância média da 
Terra em relação ao Sol, a distân-
cia do novo planeta seria 597 ve-
zes superior. Por isso, esse aparen-

Evidência aponta para novo planeta
com mASSA DEZ VEZES SuPERioR À DA TERRA

Janielle Ventura
Especial para A União

Astro gigante seria o nono no sistema solar, segundo os cientistas do Caltech

te novo planeta levaria entre 10 
mil e 20 mil anos terrestres para 
realizar uma única órbita comple-
ta em torno do Sol.

Os pesquisadores Konstantin 
Batygin e Mike Brown se depara-
ram com as primeiras pistas do “Pla-
neta Nove” em 2014 e, desde en-
tão, usaram modelos matemáticos 
e simulações de computadores para 

chegar às conclusões de sua pesqui-
sa. No entanto, ainda não consegui-
ram observá-lo diretamente.

“Só dois planetas foram des-
cobertos desde os tempos antigos. 
Este seria o terceiro”, disse Brown, 
em comunicado da Caltech. “É uma 
porção significativa de nosso Siste-
ma Solar que ainda precisa ser des-
coberta. É muito empolgante.”

FoTo: BBC Brasil
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Brasil terá 700 mil desempregados até o final de 2016

Relatório da OIT

Economia

Confaz vai discutir 
mudanças no ICMS

O Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz) deverá 
convocar reunião para discutir 
mudanças que foram feitas no 
recolhimento do ICMS, informou o 
presidente do Sebrae, Guilherme 
Afif Domingos. Ainda assim, as as-
sociações mantiveram a decisão de 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo a suspensão imediata 
das modificações, principalmente 
em relação às micro e pequenas em-
presas. No início deste ano, entrou 
em vigor a lei que prevê o reparti-
mento gradual do ICMS no comércio 
eletrônico entre o Estado de origem 
e o de destino.

Futebol terá 
R$ 98,6 milhões 

A Caixa Econômica Federal 
anunciou na última terça-feira, o pa-
trocínio de R$ 98,6 milhões para o fu-
tebol brasileiro em 2016. Do valor, R$ 
83 milhões serão investidos em dez 
times de futebol e R$ 15,6 milhões 
na Copa Verde, Copa do Nordeste e 
Brasileirão Feminino. Os dez clubes 
com patrocínio são Atlético Mineiro 
(MG), Atlético Paranaense (PR), 
Chapecoense (SC), Coritiba (PR), 
CRB (AL), Cruzeiro (MG), Figueiren-
se (SC), Flamengo (RJ), Sport (PE) 
e Vitória (BA). O Corinthians (SP) 
tem contrato vigente até 23 de 
fevereiro.

Produção de café 
será a 2a da história

De acordo com a primeira esti-
mativa da safra 2016 de café (espécies 
arábica e conilon), a produção brasi-
leira deverá ficar entre 49,13 e 51,94 
milhões de sacas de 60 quilos de café 
beneficiado. Se considerada a média 
de produção (50,5 milhões de sacas 
por ano agrícola), esta pode ser a se-
gunda maior safra da história, ficando 
atrás apenas da safra de 2012, que foi 
de 50,8 milhões. A previsão indica um 
acréscimo de 13,6% a 20,1% em rela-
ção à produção de 43,24 milhões de sa-
cas obtidas em 2015, diz a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

R$ 27,5 mi vai para 
filme de baixo custo

Inscrições para três editais 
que vão estimular a produção de 
filmes de baixo orçamento estão 
abertas até o dia 13 de março. A 
iniciativa é da Secretaria do Au-
diovisual do Ministério da Cultura 
(SAv/MinC), em parceria com a An-
cine, por meio do Programa Brasil 
de Todas as Telas – Ano 2. O orça-
mento total é de R$ 27,5 milhões, 
oriundos do Fundo Setorial do Au-
diovisual (FSA), para a realização de 
22 filmes, divididos nas categorias: 
Longa BO, Longa Afirmativo e Longa 
Infantojuvenil. 

Venda de títulos 
soma R$ 1,565 bi

A venda de títulos públicos a 
pessoas físicas somou R$ 1,565 bi-
lhão no mês passado, informou nes-
sa  quarta-feira o Tesouro Nacional. O 
valor vendido por meio do Programa 
Tesouro Direto é recorde para meses 
de dezembro e o segundo melhor 
mês da história, só perdendo para 
maio de 2015 (R$ 2,411 bilhões). 
Outro recorde de dezembro foi o 
número de investidores cadastrados 
em 30 dias. Apenas no mês passado, 
20.056 participantes passaram a 
fazer parte do programa.

A Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) 
prevê que o número de de-
sempregados crescerá em 
2,3 milhões de pessoas em 
todo o mundo este ano e em 
1,1 milhão em 2017. Ou seja, 
em dois anos, 3,4 milhões de 
pessoas a mais farão parte 
do contingente global de de-
sempregados. 

Do total de trabalhado-
res que passarão a integrar 
as estatísticas do desempre-
go em 2016, segundo a OIT, 
700 mil serão brasileiros. 
Os dados estão no relatório 
World Employment and So-
cial Outlook – Trends 2016 
(Emprego no Mundo e Pers-
pectiva Social – Tendências 
2016), divulgado nessa quar-
ta-feira pelo organismo mul-
tilateral.

Segundo a OIT, que é 
vinculada à Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
as estimativas se baseiam 
nas projeções mais recentes 
de crescimento econômico. 
Na avaliação da entidade, 
a desaceleração econômi-
ca global ocorrida em 2015 
tende a causar um impacto 
atrasado sobre os merca-
dos de trabalho em 2016, 
resultando em um aumento 
nos níveis de desemprego, 
particularmente nas econo-
mias emergentes. A entida-
de destacou principalmen-

Mariana Branco
Da Agência Brasil

te as economias da Ásia e 
América Latina. Especifica-
mente na América Latina, a 
OIT informou que o Brasil, 
“maior economia da região”, 
está “entrando em uma se-
vera recessão”. Conforme o 
organismo, o fenômeno de 
queda na atividade econô-

mica no País e em outras 
economias emergentes re-
flete “uma combinação do 
declínio em preços de com-
modities (produtos básicos 
com cotação internacional) 
e fatores estruturais”. Como 
principal problema estrutu-
ral na América Latina, foram 

citados os baixos ganhos em 
produtividade. O organismo 
acrescentou que a economia 
asiática foi afetada pelo cres-
cimento mais fraco do que o 
esperado na China, combina-
do ao menor preço das com-
modities. “Em 2015, o cres-
cimento econômico da China 

caiu para abaixo de 7% (para 
6,8%) pela primeira vez em 
mais de duas décadas”. Se-
gundo previsão da OIT, a 
China terá um acréscimo de 
800 mil no número de pes-
soas desempregadas, sendo 
400 mil em 2016 e 400 mil 
em 2017.

Trabalhadores desempregados buscam regularizar a situação em uma delegacia do Ministério do Trabalho em município de Pernambuco

FOTO: Reprodução/Internet

Depois de apresen-
tar aumento de 5% em 
2014, a procura de cré-
dito por parte das em-
presas diminuiu 1,9%, 
no ano passado, no 
pior resultado dos últi-
mos três anos, segundo 
o Indicador Serasa Ex-
perian de Demanda das 
Empresas por Crédito. 
Em 2013, a demanda 
tinha ficado estável. 
A maior queda, de 
19,3%, ocorreu no seg-
mento das empresas de 
médio porte, seguido 
pelas grandes empresas 
com recuo de 14,3%.

Já nas micro e pe-
quenas empresas, a 
queda foi bem mais 
branda, de apenas 
0,7%. A Serasa Experian 
atribuiu essa diminui-
ção em nível mais bai-
xo do que nas demais 
faixas empresariais aos 
avanços no processo 
de formalização e am-
pliação do número de 
microempreendedores 
individuais (MEIs).

Por setor, a indús-
tria foi o que mais en-
colheu a procura por 
crédito (-7,8%). No 
comércio, a busca foi 

2,5% menor do que 
em 2014 e o setor de 
serviços foi o único a 
registrar alta, com cres-
cimento de 0,4%.

Na análise por re-
gião, foi detectado au-
mento apenas no Norte 
do País, onde a deman-
da cresceu 0,6%. No Sul, 
a procura caiu 0,2%; 
no Sudeste, 3,6% e no 
Centro-Oeste, 3,7%. O 
Nordeste apresentou a 
maior queda, de 4,6%.

Os economistas da 
Serasa Experian ava-
liaram que “a recessão 
econômica, a queda 
dos níveis de confian-
ça dos empresários e o 
custo do crédito cada 
vez mais caro determi-
naram a retração da 
procura das empresas”.

Procura tem a maior 
queda desde 2013

CRÉDITO PARA EMPRESAS

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Redução maior 

ocorreu no 

segmento de 

empresas de 

médio porte, 

seguido pelas 

grandes

A Receita Federal esclare-
ceu como deve ser o procedi-
mento para definir a incidên-
cia do Imposto de Renda sobre 
as aplicações financeiras de 
pessoas físicas que, em algum 
momento, ganharam a condi-
ção de não residentes no País, 
mas retornaram ao Brasil.

Segundo a Receita, a ex-
plicação foi necessária, porque 
houve casos de pessoas físicas 
residentes no Brasil que, para 
gozar do regime especial de 
tributação dos estrangeiros, 

apresentaram a Comunicação 
de Saída Definitiva do País às 
instituições financeiras que 
eram suas responsáveis tribu-
tárias, sem apresentá-la tam-
bém à Receita Federal.

Segundo a Receita, agin-
do assim, os contribuintes 
aproveitaram-se das isen-
ções concedidas a estrangei-
ros e evitaram a incidência 
do Imposto de Renda sobre 
os ganhos obtidos em apli-
cações financeiras. O regime 
especial de tributação dos 
estrangeiros permite be-
nefícios como isenção nas 

aplicações em bolsa e em tí-
tulos públicos, por exemplo. 
Para resolver a situação, o 
órgão explicou que só have-
rá direito ao regime especial 
no caso de apresentação da 
Comunicação de Saída Defi-
nitiva do País que tenha sido 
entregue à Receita. Também 
é necessário o pagamento do 
imposto incidente sobre os 
rendimentos obtidos até o 
dia anterior ao da aquisição 
da condição de não residen-
te. A decisão foi publicada 
nessa quarta-feira no Diário 
Oficial da União.

Regras mudam para brasileiro 
que reside no exterior, diz RF 

PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA

Da Agência Brasil

O volume de recalls re-
gistrados no Brasil no ano 
passado foi o maior da série 
histórica iniciada em 2003, se-
gundo dados divulgados nessa 
quarta-feira (20), pela Secreta-
ria Nacional do Consumidor do 
Ministério da Justiça (Senacon/
MJ). No total, foram realizados 
130 procedimentos. Ao todo, 
3.207.898 produtos foram 
submetidos a recall no País em 
2015. A maior quantidade foi 
realizada em automóveis, com 
89 procedimentos instaura-
dos. O segundo colocado foram 
as motocicletas, com 23 recalls 

convocados. Esses dois produ-
tos representaram, portanto, 
cerca de 86% das convocações 
de consumidores em 2015. 
Sobre os riscos que levaram à 
realização dos chamamentos, 
o Boletim aponta que mais de 
80% dos recalls referem-se a 
riscos de lesões e ferimentos. 
Em segundo lugar, com 8% dos 
recalls, está o risco de fogo ou 
incêndio, seguido pela possi-
bilidade de ocorrência de efei-
tos adversos à saúde, risco de 
quedas e exposição a perigo 
microbiológico. “É importante 
conscientizar a sociedade de 

que o recall é realizado, porque 
há um risco concreto de dano a 
integridade física do consumi-
dor”, ressalta Juliana Pereira, 
secretária Nacional do Consu-
midor.

O recall (que também é 
conhecido como processo de 
chamamento), é um procedi-
mento realizado por fornece-
dores. Quando é descoberto 
um defeito em produtos ou 
serviços, comunicam o fato 
às autoridades competentes e 
aos consumidores, promoven-
do em seguida a retirada des-
ses bens do mercado. 

Volume de recalls realizados no 
País é o maior de série histórica



Sras. Ana Lúcia Alencar 
Pereira de Brito e Verô-
nica de Fátima Cavalcanti 
Magalhães, jornalistas 
Marcone Ferreira e Wan-
derlan Farias, executivos 
Marcos da Silva Lavogade e 
Walquíri Fonseca, empresá-
rios Carlos Eduardo Arruda, 
Soraya Maltese e Fátima 
Holanda, médica Andréia 
de Amorim Pereira Barros, 
dentista Socorro Rocha.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Bacana! A Orquestra de 
Teinha e o Coral Voz Ativa gravaram 
ontem o hino do bloco As Rapari-
gas de Chico que tem concentração 
no próximo dia 6 de fevereiro no 
Sebo Cultural.
   O hino foi composto pelo 
jornalista Ademilson José.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Tradição
AMANHÃ é dia 

de folia no Esporte 
Clube Cabo Branco 
que, mesmo com 
toda a crise da 
agremiação e a que 
o País vive, promete 
um animado baile do 
Vermelho e Branco.

Um grupo de 
fiéis sócios do Clube 
luta para que essa 
tradição seja man-
tida e assim pede 
a todos os foliões 
que adquiram já suas 
mesas e ingressos, à 
venda na secretaria 
na sede do Miramar.

Presenças bacanas no restaurante Appetito Trattoria dos irmãos Marcelo, Murilo 
e Cláudia Jardelino com Roberta Aquino

“A única fidelidade que 
tem ganho é a das 
companhias aéreas... 
ganho muitas milhas por 
ser fiel a elas”

“Animais são anjos 
difarçados, mandados 
à terra por Deus para 
mostrar ao homem o que 
é fidelidade”

PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVANA CERVANTES

    Isabelle Guimarães e Aluizio Melo aguardam ansiosos a chegado ao mundo 
do pequeno Luiz Henrique, o primeiro herdeiro do casal. Felizes também estão os avós 
maternos Glória e Irlem Guimarães.

Fotos: Dalva Rocha

Fátima Holanda, radicada em Santa Catarina, é a aniversariante de hoje

Justiça

Exposição
O ARTISTA plástico 

Wilson Figueiredo 
abre hoje a exposição 
individual denominada 
“Metalmorfose” na Ga-
leria de Arte da Usina 
Cultural Energisa.

A mostra, que fica 
em cartaz até o dia 21 de 
fevereiro, é composta de 
26 esculturas em ferro, 
arame, sucata e outros 
materiais.

Foto: Dalva Rocha

Leozita Barros, Terezinha Cavalcanti e Rosa Marques no Tropical Hotel Tambaú

Foto: Arquivo

Cristina e Marcos Lavogade, ele é o aniversariante de hoje

Muriçocar é preciso
LI ONTEM COM tristeza a crônica de Vitória Lima aqui 

neste jornal, dizendo que o Bloco Lítero-Musical Muriçocas 
do Miramar corre o risco de não sair na folia que começa 
na próxima semana, por falta de recursos financeiros e 
pelo cansaço de seus organizadores em correr atrás de 
patrocínio, seja da iniciativa privada ou do poder público.

A única certeza que se tem até agora é o trio do 
Mestre Fuba, o estandarte que este ano tem assinatura 
da artista Thaís Gualberto, a camiseta ilustrada pela bela 
arte de Dadá Venceslau, a apresentação de um grupo de 
danças africanas e o balé da UFPB.

É muito pouco para toda a grandiosidade que o maior 
bloco de arrasto paraibano vem realizando nesses trinta 
anos, proporcionando alegria e entretenimento aos turis-
tas e inúmeros foliões da capital e de diversas cidades do 
interior.

Vamos rezar para que milagres aconteçam e que os 
foliões voltem a ser picados pelas Muriçocas do Miramar  
e não por esses malditos Aedes aegypti.

   O cabeleireiro Ricardo Pinheiro, como faz todos os anos, segue hoje para 
sua temporada de férias em Paris, na França, retornando só depois do carnaval.  Em 
João Pessoa, à frente do Studio Cabelo Cortado fica seu sócio e amigo Toinho Matos.

    Germana Targino passou o último final de semana curtindo a capital paraibana 
ao lado da irmã, Roberta Aquino. 

Foto: Divulgação

Adriana e Renato Rodrigues na National Retail Federation, feira internacional de informática em NY

Artesanato
DEZ ARTESÃS de 

Cabedelo, com apoio da 
Prefeitura daquela ci-
dade, estão participando 
do 23o. Salão de Arte-
sanato da Paraíba, que 
acontece até o dia 31 no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego, nesta capital.

São lindos trabalhos 
feitos com escamas de 
peixe, crochê, tecido e 
ossos de boi.

Espetáculo

O PROJETO Cardu-
me inicia hoje sua última 
semana com atrações 
de teatro, dança e circo 
numa promoção da Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba. Para esta quinta-
feira o destaque ficará 
para a apresentação do 
espetáculo “Acorda Au-
rora! A Comédia”, pela Cia 
Rataplan de Circo, às 20h 
no Teatro Paulo Pontes.

   Está cada vez melhor os quitutes da Lambreta, delivery comandado por 
Thiago Ferreira, filho de Fred Ferreira, da Adega do Alfredo e Nora Freitas.

Cinema

CHEGA AGORA ao 
cinema “Os Dez Man-
damentos - O Filme”, 
sucesso recente na 
televisão, com estreia 
prevista para o dia 28 
deste mês no Cines-
paço Mag Shopping. 
Os ingressos anteci-
pados já podem ser 
adquiridos na bilheteria 
daquele cinema.

OS PRAZOS 
processuais e a reali-
zação das audiências e 
das sessões de julga-
mento do TJPB serão 
retomadas hoje,  com 
o término do recesso 
estabelecido pelo 
presidente do tribunal, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti, atendendo 
pedido da OAB Paraíba.

A Câmara Crimi-
nal inicia hoje suas 
atividades, onde os 
desembargadores e 
juízes convocados 
irão apreciar mais de 
40 processos, entre 
físicos e eletrônicos. 
Já as Câmaras Cíveis 
terão os julgamentos 
retomados somente 
no próximo dia 26.
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“Destruir criadouros do mosquito 
Aedes aegypti é um trabalho de to-
dos”, afirmou o gerente de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses, Nilton Guedes. 
Com a chegada do verão e das chuvas 
que ocorrem nesse período, ele alerta 
para os cuidados com possíveis focos 
e criadouros. Pensando nisso, o Jornal 
A União foi às ruas para saber o que 
a população está fazendo para ajudar 
nesse combate.

Muitas vezes, o problema não está 
no imóvel abandonado ou na piscina 
que podem se tornar grandes criadouros 
do mosquito. Ele ressalta que o proble-
ma está, também, nos pequenos locais 
passíveis de água ou lixo acumulados. 
“A chuva do verão torna-se perigosa 
nesse sentido, pela facilidade em criar 
focos. Por isso a população tem papel 
importante nesse combate”, confirmou.

Nas entrevistas com a população, a 
importância do cuidado para eliminar 
focos do mosquito foi unânime. Todos 
estão fazendo algo visando o bem co-
mum. Porém, apesar do aumento com 
a preocupação devido às doenças que 
o mosquito transmite, alguns acham 
que muitas pessoas ainda não estão 
participando e se conscientizando. Fal-
ta engajamento individual na prática, 
segundo eles. Veja a seguir a opinião 
de cada entrevistado:

População diz estar alerta no combate ao Aedes aegypti
OpINIÃO pÚBLICA

Enquete

“O povo precisa de 
um pouco mais de 
educação. As pessoas 
jogam muito lixo nas 
ruas e nos terrenos. 
O ideal seria que 
criassem uma multa 
para que doesse um 
pouco no bolso. As 
pessoas devem saber viver em sociedade. Eu 
tento difundir a cultura dessa responsabili-
dade social nas pessoas. Todo mundo deve 
ter consciência e sua parcela de contribuição 
nessas coisas que são tão importantes”.

Fernando Charbeu
Economiário

“Venho me 
prevenindo com re-
lação a caixa d’água. 
Geralmente estou 
colocando tela para 
que ele não venha a 
penetrar por algum 
buraco ou coisa do 
tipo. No meu jardim, 
não utilizo mais o vaso de planta onde 
acumulava água. Agora encho os vasinhos 
de areia ou pedra. Com essa necessidade de 
combater o mosquito, acho que as pessoas 
estão mais conscientizadas e ativas“. 

José audísio
Aposentado

“Minha família intei-
ra tem consciência 
do que o mosquito 
é capaz. Somos vizi-
nhos uns dos outros 
lá em Remígio, então 
procuramos fazer 
a limpeza a cada 
três dias. Tanto nas 
nossas casas, quanto nos terrenos que são 
nossos. A prefeitura também disponibiliza 
peixes piabas para colocar nos depósitos. 
Cada depósito recebe cinco piabas para que 
esses peixes comam as larvas do mosquito”.

neide araúJo
Dona de casa

“Meu filho teve dengue 
hemorrágica em 2010. 
Então, depois disso, 
não posso ver uma 
garrafinha em pé que 
eu acabo virando. Hoje 
no treino de vôlei dele, 
a placa de marcação 
encheu com a chuva, 
então fui lá e virei. Uso minha profissão para 
disseminar e alertar. Tanto com meus alunos, 
quanto com minha família. Lá em casa você não 
vai encontrar um  só lugar com água parada. Eu 
realmente sou bem cuidadosa”.

iris oliveira
Professora

“Em casa, não tenho 
nada que possa gerar 
um foco de dengue. 
Sempre procuro 
fazer uma limpeza 
apesar de morar em 
apartamento. Quando 
vejo algum ponto de 
foco, tento conversar 
com a pessoa para que ela saiba dos riscos 
de se ter água parada. Procuro disseminar 
informações a respeito do mosquito e das 
doenças que ele transmite. Cada um tem 
sua parcela para ajudar no combate”.

denise Palhano
Farmacêutica

“Moro em apartamento 
e só uso para dormir. 
Porém, no meu local 
de trabalho, sempre 
procuro limpar as 
imediações, não dando 
espaço para a criação 
de focos do mosquito. 
Creio que as pessoas 
falam muito do assunto hoje em dia. Na 
teoria está tudo bem, mas a prática está 
faltando. É preciso de campanhas mais fortes 
nos veículos de comunicação e nas mídias. 
Todo o tipo de público deve ser alcançado”.

linaldo barbosa
Garçom

“Geralmente lá em casa 
não deixo baldes des-
tampados. Não deixo 
água parada e sempre 
tento manter tudo 
limpo e fechado. Tenho 
uma preocupação não 
só por mim mas por 
todos nós. O governo 
vem pressionando as pessoas cada vez mais 
para que elas venham a se conscientizar. Com 
isso, elas ficam mais informadas sobre as 
medidas que devem tomar e sobre as doenças 
que o mosquito vem causando na população”.

FranCisCo bento
Comerciante

“Sempre procuro virar 
as garrafas quando 
estão em pé, além 
de cobrir os pneus 
evitando o acúmulo 
de água. Outra coisa 
que também faço 
é colocar areia nos 
vasinhos das plantas. 
As pessoas são complicadas. A população que se 
prevenia antes, continua se prevenindo hoje. Mas 
as que não faziam isso, acho que ainda estão 
paradas. Não vejo essa mobilização das pessoas, 
apesar do esforço do governo”.

José leandro do nasCimento
Garçom

Janielle Ventura
Especial para A União
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Homem morreu no Hospital 
de Trauma e causa mortis 
será confirmada em 60 dias 

CG tem primeira suspeita de 2016
ÓBITO pOR DENGUE

Manoel Vicente da Silva, 
30 anos, faleceu no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande e pode ser 
confirmado como a primeira 
vítima de dengue este ano na 
Paraíba. Segundo informa-
ções da gerente-executiva de 
Vigilância e Saúde do Esta-
do, Renata Nóbrega, “o óbito 
aconteceu na semana passa-
da e o resultado mostra que 
a vítima teve dengue, mas 
as investigações continuam 
acontecendo e só num prazo 
de 60 dias é que poderemos 
confirmar que a causa mortis 
foi realmente dengue”.

O estudante Manoel Vi-
cente morava no município 
de Monteiro e deu entrada no 
hospital no dia 7 deste mês 

com sintomas de dengue. 
Ele chegou ao hospital com 
dores musculares, falta de 
apetite e foi internado, uma 
vez que também apresentava 
queda nas plaquetas. Segun-
do o diretor do hospital, Ge-
raldo Medeiros, o exame de 
sorologia confirmou que ele 
estava com dengue.  

Ainda segundo o diretor 
do Hospital de Emergência e 
Trauma, o quadro do pacien-
te evoluiu para uma miocar-
dia, ou seja, a doença atingiu 
o coração, e em seguida ele 
foi a óbito no dia 13 passado.

No ano de 2014 foram 
registrados na Paraíba oito 
óbitos, sendo dois em João 
Pessoa, dois em Campina 
Grande, um em Patos, um 
em Cruz do Espírito Santo, 
um em Cuité e um em Itapo-
roroca. Em 2015 foram re-
gistrados cinco óbitos, o que 
mostra que a Paraíba vem 
mantendo redução no núme-
ro de mortes pela doença.

Apesar das chuvas, as 
ações de combate ao Aedes ae-
gypti na cidade de Patos segue 
com o trabalho realizado pelos 
agentes de endemias, através 
de visitas nas residências, pré-
dios públicos e locais de difícil 
acesso. De acordo com Gorete 
Batista, coordenadora da Vigi-
lância Ambiental, o município 
vem enfrentando problemas 
em relação aos terrenos bal-
dios particulares onde são 
depositados lixo, apesar da 
coleta regular feita a cada três 
dias. “A população tem que 
se conscientizar e fazer sua 
parte acondicionando o lixo 
de maneira adequada para o 
recolhimento por parte dos 

agentes de limpeza”, afirmou.
Outro trabalho que vem 

sendo intensificado é o re-
colhimento de pneus velhos 
junto às borracharias e ofi-
cinais que não dispõem de 
galpões adequado para o ar-
mazenamento desse material 
que serve de criadouro para o 
mosquito.  Nos primeiros 15 
dias de janeiro, foram coleta-
dos mais de 1.500 pneus.

De acordo com José Amo-
rim, gerente de Vigilância em 
Saúde, foram notificados 15 
casos suspeito de dengue na 
primeira quinzena de janeiro, 
número superior ao mesmo 
período do ano passado que 
registrou 12 casos em Patos. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Patos intensifica ações 
de prevenção nas ruas

As ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, pro-
movidas pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), em par-
ceria com o Exército Brasileiro 
e as prefeituras nas visitas do-
miciliares, chegaram ontem 
ao 11º dia. Com as chuvas, a 
orientação é que a população 
redobre os cuidados já que 
muitos recipientes passaram a 
ficar com água acumulada.  

A ação está ocorrendo, si-
multaneamente, em João Pes-
soa, Cabedelo, Bayeux e Cam-
pina Grande, e com o Corpo 
de Bombeiros nos municípios 
do Conde, Alhandra e Malta. 
Na capital, a ação aconteceu 
ontem no bairro Brisamar.  

Logo cedo, 45 soldados do 15º 
Batalhão de Infantaria Motori-
zado se dividiram em equipes 
supervisionadas por técnicos 
da Gerência de Vigilância Am-
biental da capital e visitaram 
casa a casa.  

A aposentada Janete Ca-
bral mora com a irmã. As duas 
estavam em casa no momento 
da visita. “Este trabalho é ma-
ravilhoso. Todos temos que ter 
cuidados para evitar a chegada 
do mosquito em nossas resi-
dências. Já tive dengue há al-
guns anos e não quero passar 
por aquilo de novo. É uma do-
ença horrível”, confessou.

O servidor público federal 
Ronaldo Jericó mora na mes-

ma rua que a aposentada. No 
momento da visita da equipe, 
já estava de saída para o tra-
balho, mas fez questão de es-
perar um pouco enquanto a 
inspeção era feita. No local não 
foi encontrado nenhum cria-
douro do Aedes. “Aqui em casa 
todos tomamos o maior cuida-
do e, mesmo assim, eu, minha 
esposa e um dos meus dois 
filhos tivemos dengue. Portan-
to, essa ação é uma excelente 
atitude que chega numa boa 
hora, onde a situação clama 
urgência”, disse.

O gerente de Vigilância 
Ambiental e Zoonozes de João 
Pessoa, Nilton Guedes, pede 
para a população ficar atenta 

em dias chuvosos. “A chuva 
lava calhas e outros recipien-
tes que acumulam água, mas, 
por outro lado, nos deixa em 
alerta quanto ao acúmulo de 
água em locais que, até en-
tão, nos deixava tranquilos. 
Pedimos que fiquem atentos 
quanto às calhas, a vasilhas 
que possam estar em cima de 
telhados, pneus e outros pos-
síveis criadouros do mosqui-
to”, orientou. 

A meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde é que to-
dos os imóveis do Estado se-
jam visitados até o dia 31 deste 
mês, com o objetivo de detec-
tar e exterminar criadouros e 
focos do mosquito .

Cuidado redobrado durante as chuvas
VISITAS DOMICILIARES

Soldados do Exército visitaram ontem casas no bairro do Brisamar, em João Pessoa, à procura de criadouros e focos do mosquito 

FOTO: Ricardo Puppe
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Comércio aposta no Carnaval 
para melhorar vendas neste mês
Em João Pessoa, uma loja 
aumentou seu estoque de 
artigos específicos em 30% 

Com a proximidade das 
festas de Carnaval, a procura 
por acessórios como fanta-
sias, serpentinas, espumas, 
máscaras, entre outros arti-
gos e enfeites temáticos au-
mentaram desde o início de 
janeiro. Em João Pessoa, uma 
tradicional loja no centro da 
cidade de artigos específicos 
para esta época do ano au-
mentou seu estoque de 20% 
a 30% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

“A espuma mesmo, que é 
um item que vende bastante 
no Carnaval, no ano passado 
nós compramos 300 caixas e 
pouco antes do início do Car-
naval já tinha acabado, o pes-
soal vinham procurando e 
infelizmente já não tínhamos 
mais no estoque o produto. 
Pra evitar que isso aconte-
ça este ano, encomendamos 
480 caixas”, explicou João Ba-
tista, gerente da loja.

João Batista ainda co-
mentou que desde o início 
de janeiro a loja vem ad-
quirindo produtos típicos 
do Carnaval para reforçar o 
estoque. “Aqui na loja, quan-
do terminaram as festas de 
fim de ano nós já coloca-
mos à venda os produtos de 
Carnaval. A gente sabe que 
muitas pessoas já adiantam 
ainda em janeiro para ga-
rantir suas fantasias e ou-
tros acessórios para evitar 
vir comprar quando ficar 
mais próximo dos festejos”, 
finalizou João. 

A estudante Luiza Luan-
na disse que sempre procura 
fantasias para os festejos de 
Carnaval, por isso antecedeu 
as pesquisas para economi-
zar e também para não ser 

pega de surpresa com a falta 
do acessório com o aumento 
das vendas nesse período.

“Eu pretendo passar o 
Carnaval deste ano em Caicó 
(Rio Grande do Norte), aí es-
tou procurando uma fantasia 
pra também participar dos 
blocos aqui de João Pessoa. 
Estou procurando uma fan-
tasia ou da Mulher Maravilha 
ou da Minnie para este ano, 
porque em 2015 eu me fan-
tasiei de marinheira. Eu sem-
pre prefiro ir fantasiada para 
as festas, me sinto mais ani-
mada dessa forma”, comen-
tou a estudante. 

Preços
Segundo João Batista, os 

artigos carnavalescos mais 
procurados são máscaras, 
espumas e fantasias em ge-
ral. O preço da espuma de 360 
ml custa atualmente na loja 
R$ 3,50. As máscaras variam 
entre R$ 15,00 a R$ 130,00. As 
fantasias de super-heróis são 
as mais procuradas e custam 
entre R$ 49,00 e R$ 338,00 a 
adulta; já a infantil pode ser 
encontrada por até R$ 124,90 
a mais cara. 

Folia de Rua 2016
A programação do Fo-

lia de Rua 2016 começa no 
próximo dia 29, estendendo-
se até o dia 6 de fevereiro. O 
anúncio foi feito no último 
dia 13, após a associação que 
organiza a prévia carnava-
lesca de João Pessoa acertar 
sobre o patrocínio com a pre-
feitura da capital. Os recur-
sos devem ser usados para o 
cachê das atrações musicais 
e custear a montagem da es-
trutura, incluindo palcos, ba-
nheiros e trios elétricos.

A programação com 
horários e datas dos blocos 
que desfilam no Folia de Rua 
2016 podem ser conferi-
das no site da Prefeitura de 
João Pessoa: http://www.
joaopessoa.pb.gov.br

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Aproximadamente 200 agentes 
da Autarquia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) farão par-
te do esquema de limpeza das vias 
no período de festejos carnavalescos 
em João Pessoa. As equipes já estão 
nas ruas trabalhando e distribuídas 
nos locais de concentração e princi-
pais corredores que fazem parte do 
percurso dos blocos da prévia carna-
valesca Folia de Rua e do Carnaval 
Tradição.

Os agentes de limpeza da Emlur 
e das empresas terceirizadas estarão 
trabalhando antes, durante e após 
os eventos. São ações de capina-
ção, roço, varrição, coleta, pintura 
de meio-fio de ruas e praças. Para 
agilizar as ações, a Emlur disponibi-
liza equipamentos de grande porte, 

como carro-pipa, varredeira mecani-
zada e caminhões compactadores. Na 
programação também estão incluí-
dos serviços na orla da capital, como 
a limpeza do calçadão e da faixa de 
areia das praias. 

“Nossa meta é mantermos a ci-
dade limpa, realizando um trabalho 
ágil e eficiente para que os foliões e a 
população não sintam os impactos da 
geração excedente de resíduos nesse 
período de Carnaval”, observa Lucius 
Fabiani, superintendente da Emlur.

Coleta seletiva
Os catadores da coleta seletiva 

irão atuar durante e após o evento. 
O material recolhido é encaminhado 
para um dos cinco galpões da coleta 
seletiva da Emlur.

Emlur promete limpeza no Folia de Rua

Fantasias, máscaras e os enfeites temáticos ainda estão no gosto popular; a procura por esses produtos aumentou nos últimos dias

Trauma de JP fez 
quase 6 mil
procedimentos
cirúrgicos em 2015

O número de cirurgias 
realizadas no Hospital Esta-
dual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, foi de 5,7 mil 
em 2015, de acordo com da-
dos apresentados pelo núcleo 
de qualidade da unidade hos-
pitalar. Conforme os indicado-
res, os procedimentos incluem 
as áreas de ortopedia, torácica, 
vascular, plástica, urologia, of-
talmologia, cabeça e pescoço, 
neurologia, entre outras. 

A leitura do levantamento 
coloca em destaque as cirur-
gias relacionadas à especiali-
dade de ortopedia, que no ano 
passado registrou 3.038 ocor-
rências. “Cerca de 75% dos 
pacientes que dão entrada no 
Hospital de Emergência e Trau-
ma são vítimas de acidente de 
moto ou automobilístico, e esse 
percentual aumenta a cada 
ano”, afirmou o coordenador 
da área da instituição de saúde, 
Umberto Jansen.

Ainda de acordo com Jan-
sen, as cirurgias ortopédicas 
tendem a crescer a cada ano. 
“Isso se deve à reforma reali-
zada pelo Governo do Estado 
no ano passado, que possibili-
tou o aumento do número de 
leitos de internamento, assim 
como os da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), aumentando 
a capacidade de realização de 
procedimentos cirúrgicos”.

A especialidade de neuro-
cirurgia do Hospital de Trauma 
também se destacou na mesma 
coleta de dados mostrada pelo 
núcleo de qualidade. “O servi-
ço de neurocirurgia vem em 
expansão. Com a reforma do 
Pronto Socorro em 2014, hou-
ve um aumento significativo 
no atendimento (50%), ocasio-
nando um crescimento no nú-
mero de cirurgias”, destacou o 
coordenador Gustavo Patriota.

O complexo hospitalar 
atende, exclusivamente, emer-
gência e urgência, vítimas de 
trauma (acidentes e desas-
tres), violência (física e sexual), 
queimadura e doenças clínicas 
em suas fases agudas (AVC e 
hemorragias digestivas). A ins-
tituição funciona ininterrupta-
mente e o número do telefone 
é 3216-5700.

Cagepa conclui esgotamento do Jardim Cidade Universidade
A implantação do siste-

ma de esgotamento sanitário 
no Jardim Cidade Universi-
tária foi concluída. São mais 
de 4 mil novas residências 
beneficiadas, atingindo mais 
de 9 mil pessoas. Foram in-
vestidos R$ 4,7 milhões, com 
fonte de recursos do PAC I e 
Governo do Estado.

De acordo com o geren-
te de Execução de Obras da 
Cagepa, Joaquim Almeida, a 
companhia está executando 
a limpeza e desobstrução 

das tubulações, já que alguns 
moradores fizeram ligações 
irregulares antes da libera-
ção da rede.

“Esse processo já deve 
ser concluído ainda este mês 
e, a partir daí, a obra estará 
totalmente pronta para ser 
inaugurada”, explicou. Tam-
bém foram feitas novas liga-
ções para atender as novas 
áreas construídas no bairro.

O presidente da Cage-
pa, Marcus Vinícius Neves, 
disse que com a entrega do 

sistema no Jardim Cidade 
Universitária, a cobertura de 
esgotamento sanitário para 
a população de João Pessoa 
chegará a 70%. 

“É mais uma obra de 
grande impacto em uma 
área que vem crescendo 
muito nos últimos anos. Va-
mos ampliar a cobertura de 
coleta e tratamento de esgo-
to sanitário em João Pessoa 
e o que era jogado em fossas 
e muitas vezes no próprio 
solo, agora terá seu destino 

correto. Estamos entrando 
na fase de pré-operação, já 
testamos os equipamentos”, 
disse.

Marcus Vinícius desta-
cou que outras frentes de 
trabalho estão executando 
serviços no Jardim Ester, 
Cruz das Armas, parte dos 
Funcionários, Cristo Reden-
tor, Padre Zé, José Américo, 
Água Fria e Colibris, que 
também estão recebendo es-
gotamento sanitário. 

“A obra do Jardim Ester 

já está concluída e em fase 
de testes. Mas o cronograma 
é bem mais amplo e até o iní-
cio do segundo semestre es-
taremos colocando em ope-
ração a coleta e tratamento 
em vários bairros”.

No total, são R$ 103 
milhões em obras de sanea-
mento só na capital. Tam-
bém estão previstas ações 
para atender as cidades de 
Cabedelo, Bayeux, Conde, 
Patos e Santa Rita, com re-
cursos do PAC 2.

INVESTIMENTOS DE R$ 4,7 MILHÕES DO GOVERNO DO ESTADO E DO PAC I

O Porto de Cabedelo vai 
modernizar a sua rede elétrica 
para se tornar mais eficiente e 
economizar energia, anunciou 
na terça-feira (19), a direto-
ra-presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Gilmara Te-
móteo. “Estivemos reunidos 
com representantes da Energi-
sa e do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia da 
Paraíba (Crea-PB), com o ob-
jetivo de reestruturar a rede 

elétrica do Porto de Cabedelo. 
Tratamos sobre projetos que 
possam modernizar todas as 
instalações elétricas do por-
to”, pontuou.

A presidente da Compa-
nhia Docas destacou a impor-
tância do encontro ao ressaltar 
que atualmente deve-se fazer 
uma gestão eficiente e inteli-
gente no consumo de energia 
elétrica, principalmente por 
motivos como a crise hídrica 

que o País vem passando nos 
últimos anos.

“Os próximos passos serão 
dados pelos técnicos dos órgãos 
que participaram da reunião 
para analisar a atual rede elétri-
ca do porto, bem como o pro-
jeto já existente para execução 
e, por fim, apresentar relatório 
que proporcionará uma me-
lhor eficiência energética para 
o porto paraibano”, destacou 
Gilmara Temóteo.

Navios
Até o próximo dia 22, o Por-

to de Cabedelo terá movimenta-
do 121,2 mil toneladas de cargas 
que incluem petróleo, granito, 
trigo, malte e petcoke. Os na-
vios, de várias bandeiras, são 
oriundos da Argentina, Uruguai, 
Estados Unidos, Suape e Salva-
dor. De Cabedelo, partiu no dia 
4 de janeiro um navio com desti-
no à Itália levando 8 mil tonela-
das de granito paraibano.

Porto de Cabedelo vai modernizar instalações elétricas
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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Delegacia de Repressão a Crimes 
Homofóbicos é referência no País 
João Pessoa é a única 
capital a ter esse tipo de 
delegacia especializada

Venda suspensa de 
medicamentos 

O MP-Procon vai expedir hoje 
uma recomendação em conjunto 
com a Vigilância Sanitária Estadual, 
os Procons Legislativo, de João Pes-
soa e Cabedelo, a OAB, os Conselhos 
Regionais de Medicina e Farmácia 
para suspensão da comercializa-
ção de 42 medicamentos devido a 
irregularidades constatadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). A recomendação será 
assinada no MP-Procon, em Tambiá, 
às 9h. Segundo o promotor Glau-
berto Bezerra, o objetivo é garantir 
a segurança dos consumidores ao 
evitar  a exposição a situações que 
lhes coloquem em risco a saúde, em 
decorrência da ingestão de medica-
mentos fora dos padrões sanitários.

Vagas para clínica 
de odontologia

A Clínica-Escola de Odonto-
logia do Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) está com no-
vas vagas para atendimentos.  A 
Clínica realiza agendamentos para 
triagem de pacientes que ainda 
não foram atendidos pelo espaço. 
Para ter acesso aos atendimentos, 
que são filantrópicos, os interes-
sados devem ter encaminhamento 
de postos públicos de saúde e ter 
idade a partir dos 12 anos. Crianças 
menores de 12 anos poderão reali-
zar agendamento a partir de março. 
O agendamento é feito por telefone, 
pelo número 2106-4810, entre os 
períodos das 8h à 12h e das 13h às 
18h. A triagem para levantamento 
das necessidades acontecerá entre 
os dias 2 e 5 de fevereiro. 

Afonso Pereira é 
homenageado

Uma comenda de honra ao 
mérito ao professor e um dos seis 
fundadores do Centro Universitá-
rio de João Pessoa (Unipê), Afonso 
Pereira da Silva, foi entregue na 
terça-feira (19) à sua esposa, Cle-
milde Torres, pela reitora da UFPB, 
Margareth Diniz, no Arquivo Afon-
so Pereira, na capital. A reitora foi 
acompanhada da presidente da Aca-
demia Feminina de Letras e Artes da 
Paraíba, Bernadina Freire.  De acordo 
com Margareth Diniz, a comenda se 
deu pelos trabalhos realizados por 
Afonso no esforço para federalizar 
a Universidade da Paraíba, conquis-
tada por meio da Lei nº3.835, de 
13 de dezembro de 1960. Para ela, 
a homenagem também se estende 
aos feitos dele no âmbito da Educa-
ção do Estado e do próprio País.

Reajuste de tarifa 
de ônibus em CG

O Conselho Municipal de Trans-
portes Públicos de Campina Grande 
realizou uma reunião extraordinária 
ontem, na sede da Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos 
(STTP), para discutir o reajuste na 
tarifa de transporte coletivo. O presi-
dente do Conselho e superintendente 
da STTP, Félix Neto, recomendou ao 
Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Passageiros (Sitrans) que 
num prazo de 48 horas encaminhasse 
uma planilha que seja baseada nas 
notas fiscais e nos dados do sistema 
eletrônico, para que os técnicos da 
STTP possam ter um comparativo e 
que seja avaliado já na próxima se-
mana, inclusive junto com a planilha 
igualmente encaminhada ao Conse-
lho, pelo Sindicato dos Taxistas, que 
também reivindica reajuste para o 
sistema. A nova reunião do Conselho 
ficou convocada para o dia 28 deste 
mês, a partir das 16h, na sede da Su-
perintendência.

A Delegacia de Repres-
são a Crimes Homofóbicos 
da capital dá suporte e dire-
cionamento no atendimen-
to a gays, bissexuais, tran-
sexuais e travestis e confere 
a João Pessoa a condição de 
única capital brasileira a ter 
uma delegacia especializa-
da desse tipo.

No ano passado, a uni-
dade registrou 38 inqué-
ritos policiais e 56 termos 
circunstanciados de ocor-
rência (TCO), além de 96 
boletins de ocorrência (BO).

A maioria dos atendi-
mentos envolve homosse-
xuais masculinos (68%) e 
em seguida homossexuais fe-
mininos (24%) e por último 
aparecem os travestis (8%). 
A faixa etária das vítimas que 
procuram a delegacia varia 
entre 18 até 60 anos.

Segundo o delegado 
Marcelo Falcone, o aten-
dimento especializado faz 
da Delegacia de Repressão 
a Crimes Homofóbicos um 
ambiente diferenciado, que 
recebe o apoio e reconhe-
cimento de entidades que 
trabalham as questões de 
homofobia.

“A delegacia atua  em 
conjunto com órgãos vol-
tados ao público LGBTT, 
como a Comissão de Di-
versidade Sexual e Direito 
Homoafetivo da OAB-PB, 
Coordenação de Atendi-
mento Especializado no 
Combate a Homofobia e 
Racismo, Secretaria da 
Mulher e Diversidade Se-
xual do Estado da Paraíba 
e o Espaço LGBTT, que dis-
põe de advogado, psicólo-
go, assistente social e ou-
tros profissionais”, diz.

O delegado lembra a 
criação do Conselho Esta-
dual dos Direitos de LGBTT, 
vinculado à Secretaria da 
Mulher e Diversidade Hu-
mana, com natureza con-
sultiva e deliberativa, que 
atua propondo e fiscalizan-
do políticas de promoção 
da cidadania.

Os crimes
Marcelo Falcone reve-

lou que os tipos de crime 
registrados variam entre 
estelionato, furto, agres-
são e lesão corporal. Al-
guns não estão relaciona-
dos com a homofobia, mas 
o atendimento é realizado 
pelo fato de a delegacia ter 
um ambiente preparado 
para receber esse público 
específico e atenção dife-
renciada.

“Em caso de esteliona-
to existe a delegacia espe-
cializada para esse tipo de 
investigação, no entanto, 
quando a vítima se enqua-
dra no perfil LGBTT nós 
atendemos a solicitação, 
orientamos a vítima sobre 
o procedimento e encami-
nhamos para a delegacia 
específica. Outro exemplo 
são os casos de homicídio, 
quando a Delegacia de Cri-
mes contra a Pessoa é a 
responsável pelo procedi-
mento”, esclareceu.

As delegacias espe-
cializadas foram transfe-
ridas para a nova Central 
de Polícia de João Pessoa, 
no bairro do Geisel, mas a 
Delegacia de Repressão a 
Crimes Homofóbicos per-
manece na Rua Francisca 
Moura, 36 – Centro – pró-
ximo ao Mercado Central. 
A manutenção do local foi 
reivindicação dos órgãos 
que trabalham com ques-
tões LGBTT.

A Secretaria de Educação de Ca-
bedelo (Seduc) inicia na próxima se-
gunda-feira (25) as matrículas para 
os novos alunos da Rede Municipal 
de Ensino, da Educação Infantil ao 9º 
ano, com Educação de Jovens e Adul-
tos. O cadastro está sendo feito nas 
próprias unidades e segue até o dia 
12 de fevereiro, nos horários da ma-
nhã, tarde e noite. 

Para os alunos veteranos, a re-
novação da matrícula acontece de 
forma automática, mas os pais ou 
responsáveis deverão comparecer à 
unidade de ensino (escola ou creche 
onde o aluno estudou em 2015) para 
confirmar a renovação da matrícula.

A distribuição de novas vagas 
obedecerá critérios estabelecidos 
pela Seduc, em conformidade com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), considerando a disponibilida-
de de cada unidade escolar e proxi-
midade da residência dos alunos.

“Nossa Rede Municipal de Ensi-
no, para 2016, está com a expectativa 
de aumentar o número de alunos e 
crianças matriculados. Para tanto, no 
ano passado concluímos a reforma 
completa de uma escola, iniciamos 
obras em outras quatro e estamos 
projetando melhorias em mais três 
unidades este ano: Altimar Pimentel, 
Agripino José de Moraes e Hidelbran-

do da Silva. São ações que mostram 
que a qualidade da educação em Ca-
bedelo é prioridade nesta gestão”, 
pontua a secretária municipal de 
Educação, Clecy Alves. 

As escolas reformadas são a Sil-
vana Pontes, Maria José de Miranda 
Burity, Professora Edlene de Oliveira 
Pontes, Damásio França de Macedo e 
Edézio Rezende Pereira. 

A Rede Municipal de Ensino de 
Cabedelo possui nove creches e 23 
escolas, que no ano passado matricu-
laram cerca de 7 mil alunos. Para este 
ano, a expectativa é que haja 7.500 
estudantes e crianças matriculadas.

Documentação
No ato da matrícula, o aluno no-

vato deverá apresentar à unidade 
de ensino os seguintes documentos: 
Certidão de Nascimento (cópia), uma 
foto 3 x 4, Histórico Escolar original, 
Carteira de Vacinação, Documento 
Militar (quando maior de 18 anos), 
Identidade e CPF, Cartão do SUS (có-
pia) e número do NIS (bolsa família).

A ausência de algum desses do-
cumentos não deve inviabilizar a 
matrícula, exceto o Histórico Escolar, 
que pode ser substituído por uma 
declaração do responsável, compro-
metendo-se a apresentá-lo no prazo 
de 30 dias.

Matrículas para escolas de 
Cabedelo começam dia 25

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FOTO: Secom Cabedelo

Cidade portuária possui nove creches e 23 escolas; expectativa é matricular 7.500 alunos

Em estados como Ser-
gipe, Piauí, São Paulo e Mi-
nas Gerais há serviços poli-
ciais que incluem o cidadão 
LGBTT, mas só João Pessoa 
mantém uma delegacia ex-
clusiva para esse público.

 “Em Sergipe, por exem-
plo, tem o Departamento de 
Atendimento a Grupos Vul-
neráveis (DAGV), um prédio 
inteiro da antiga sede da SSP, 
com cinco ou seis equipes 
que cuidam da violência do-
méstica, homofóbica, racial, 
contra idosos, crianças e ado-
lescentes vítimas, deficien-
tes, existindo tambem DAG-
V´s no interior do Estado. Já 
nas regionais de São Paulo 
existe a Delegacia Especial 
de Combate aos Crimes Ra-
ciais e Delitos (Decradi), mas 
nada como o formato que 
adotamos aqui na Paraíba”, 
destacou o delegado.

A Delegacia de Repres-
são a Crimes Homofóbicos 
de João Pessoa foi criada 

em 2009 para atender uma 
demanda bastante crescen-
te, que antes era amparada 
pela Delegacia da Mulher.

Por interagir com o 
movimento LGBTT e pelo 
reconhecimento ao traba-
lho desenvolvido desde ja-
neiro de 2015, a delegacia 
passou a integrar o Conse-
lho Estadual dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Travestis e 
Transexuais, representando 
a Secretaria do Estado da 
Segurança e Defesa Social.

O Conselho foi criado 
pelo Decreto Estadual N.º 
35.004, de 2014, e é um ór-
gão colegiado de natureza 
consultiva e deliberativa, 
instituído junto à Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana do Estado da Pa-
raíba. Sua finalidade é pro-
por e fiscalizar, em âmbito 
estadual, políticas de pro-
moção da cidadania para 
lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais.

Exclusiva para o público

No ano
passado,
a unidade
registrou
um total de
38 inquéritos
policiais e
56 termos
circunstanciados 
de ocorrência 
(TCO), além
de 96 boletins 
de ocorrência

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), é o único Es-
tado a executar os cursos do 
Capacita Suas 2015, Progra-
ma Nacional de Capacitação 
do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome (MDS). Ao todo, foram 
capacitados mais de 2,5 mil 
trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social na 
Paraíba (Suas) em um investi-
mento de R$ 1,7 milhões.    

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Cida Ramos, destacou a impor-
tância de capacitar gestores, 
profissionais e conselheiros tu-
telares e de direito que traba-
lham diretamente com o Siste-

ma Único de Assistência Social. 
“Todos os 223 municípios 

paraibanos tiveram acesso 
à formação, para ampliar os 
conhecimentos da Política de 
Assistência Social, ensinada de 
forma específica em cada curso 
do Capacita Suas, e avançar na 
efetivação do Sistema Único de 
Assistência Social”, informou.

Ela destacou ainda que 
os cursos fazem parte de uma 
qualificação permanente para 
trabalhadores da Rede do Sis-
tema Único de Assistência So-
cial (Suas).

Cursos
A realização do Capaci-

ta Suas teve como parceiros o 
Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome 

(MDS) na Coordenação Na-
cional, a Secretaria de Estado 
e Desenvolvimento Humano 
(Sedh) na Coordenação Esta-
dual e Execução, Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) na 
realização da parte pedagógica 
e a Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba (Fa-
pesq) na execução financeira.

Ao todo foram realizados 
os seguintes cursos: Introdu-
ção ao Exercício do Controle 
Social; Atualização / Reordena-
mento dos Serviços de Prote-
ção Social Básica; Atualização 
em Formulação de Plano Mu-
nicipal de Assistência Social; 
Atualização em Vigilância So-
cioassistencial e Atualização / 
Reordenamento dos Serviços 
de Proteção Social Especial.

PB é o único Estado a executar os 
cursos do Capacita Suas em 2015  

 ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Lula ameaça jornalistas 
e diz que não há mais 
honesto que ele
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CÂMARA DE CONCILIAÇÃO

Secretário rebate ataques ao governo
Luís Tôrres afirmou que 
críticas à medida têm 
interesses políticos

O Governo da Paraíba re-
cebeu diversas críticas após 
a criação, através de um ato 
governamental da Câmara de 
Conciliação, uma medida cria-
da para reavaliar contratos, 
valores devidos a fornecedo-
res e licitações em curso. O 
secretário de Estado da  Co-
municação Institucional, Luís 
Tôrres, rebateu as alfinetadas 
ao governo e afirmou que as 
reprovações são feitas com in-
teresses políticos.

“É um interesse político 

de querer questionar esse ins-
trumento criado pelo Estado, 
que criou uma Câmara de Con-
ciliação, que o nome já está 
dizendo. O que significa? cha-
mar os fornecedores e empre-
sários que têm contrato com o 
Estado para negociar discutir, 
dialogar, chegar a um acordo 
e um consenso com base na 
necessidade real de redução e 
enxugamento dos gastos para 
fins de cumprimento dos seus 
compromissos, como paga-
mentos, manutenção e a con-
tinuidade dos serviços presta-
dos ao Estado”, rebateu.

Tôrres explica que a in-
tenção do ato é convocar os 
empresários para que eles 
possam, junto com o Gover-
no do Estado, redefinir os 

valores dos contratos. Em 
seguida, serão analisadas os 
que chegarem a um menor 
valor e a Câmara pode suge-
rir a revogação de compro-
missos em vigor.

“O que o governo está fa-
zendo agora é chamar os em-
presários,  para ver se alguns 
dos fornecedores tem como 
reduzir sua margem de lucro 
para poder fazer com que o 
preço final seja reduzido. É  
uma divisão de responsabi-
lidade de uma necessidade 
que é real, devido à crise fi-
nanceira que aflige o País em 
diversos estados. A Paraíba, 
como vem se protegendo ao 
longo desse tempo, tem con-
seguido arcar com seus com-
promissos”, esclareceu.

A edição dessa terça-
feira, 19, do Diário Oficial do 
Estado (DOE) publicou ato 
governamental que cria a Câ-
mara de Conciliação e Instru-
ção, que tem como principal 
objetivo reavaliar as licita-
ções em curso para compras, 
as contratações de bens e 
serviços, buscando a redu-
ção de custos. A medida do 
governador Ricardo Couti-
nho considera a perspectiva 
econômica para o exercício 
de 2016, que exige ações go-
vernamentais para garantir 
o equilíbrio fiscal da Paraíba.

A comissão responsável 
pela reavaliação, composta 
por um membro da Procura-
doria-Geral do Estado (PGE), 
da Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), da Secretaria 
de Estado de Administração 
(Sead), da Chefia de Gabinete 
do Governador e da Secretaria 
de Estado de Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finan-
ças (Seplag), seguirá critérios 
de viabilidade, conveniência 
e oportunidade, tendo como 
premissa o interesse público 
direcionado à contenção e à 
redução de despesas.

Desde o início do ano 
passado, o governador Ricar-
do Coutinho vem adotando 
medidas de austeridade vi-
sando a contenção de gastos 
e enxugamento da máquina 
pública, tendo em vista o 
atual cenário econômico. As 
medidas, no entanto, não de-
vem comprometer a eficiên-
cia dos serviços prestados à 
população, gerar remunera-
ção adicional ou outros itens 
que impliquem despesas.

“Convocamos os fornece-
dores e prestadores de servi-
ço para renegociar os valores 
das licitações em processo 
e os contratos já assinados 
para encontrar uma solução 
razoável. O agravamento da 
crise econômica faz com que, 
assim como qualquer em-
presa privada, haja redução 
de gastos e busca por preços 
mais baixos. Passada a etapa 
de negociação, caso ambas 
as partes não consigam en-
trar em um acordo, o Estado 
reserva-se no direito de res-
cindir o contrato e partir para 
uma nova licitação”, explica o 
procurador-geral do Estado, 
Gilberto Carneiro.

Inicialmente, serão rea-
valiadas, dentro do prazo de 
30 dias, as licitações, con-
tratos e dívidas com valores 
anuais superiores a R$ 300 
mil. Depois deste período, 
serão dispostos mais 30 dias 
para todos os outros contra-
tos ou dívidas com valores 
inferiores.

Serão reduzidos os pre-
ços cotados ou contratados, 
conforme o caso, em compa-
rativo permanente aos pre-
ços praticados pelo mercado, 
seja de futuras licitações, seja 
das já realizadas. O compara-
tivo também pode ser feito 
com os preços de referência 
registrados nos sistemas de 
compras dos Governos Fe-
deral, Estadual e municipal, 
respeitado o percentual de 
redução mínimo de 15%.

Também poderão ser re-
duzidas, ao invés do preço, as 
quantidades licitadas ou con-
tratadas, ao nível da disponi-
bilidade orçamentária ou do 
estritamente necessário para 
atendimento da demanda. As 
licitações referentes a obras 
públicas não passarão por 
renegociação.

Licitações serão reavaliadas

Em sua primeira entrevista como 
candidato à liderança do PMDB na Câ-
mara, o deputado Hugo Motta tentou 
desvincular sua candidatura da ima-
gem do presidente da Casa, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). “Vou ganhar essa 
eleição com carimbo [de candidato do 
Cunha] ou sem”, disse Motta.

O peemedebista, que disputará 
o posto contra o atual líder Leonar-
do Picciani (RJ) e o mineiro Leonardo 
Quintão, disse começar a campanha 
apenas com o apoio dos três parlamen-
tares da bancada da Paraíba. A partir 
de agora, Motta disse que trabalhará 
para conquistar os votos de todos os 
deputados, inclusive do presidente 
da Câmara. “Eduardo Cunha, como 
todo e qualquer deputado do PMDB, 
é eleitor. Eu irei sim buscar o apoio do 
deputado Eduardo Cunha, como dos 
outros deputados”, desconversou. Ele 
disse que cabe a Cunha - e não a ele 
- responder sobre as denúncias inves-

tigadas na Operação Lava Jato.
Cunha atuou nos bastidores para 

apresentar um terceiro nome para a 
função, capaz de desidratar a candi-
datura de Picciani, seu adversário po-
lítico. A avaliação é que Motta pode 
atrair os votos dos parlamentares que 
não apoiariam Quintão, o preferido do 
grupo pró-impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, e por consequência ti-
rar votos dados como certo até o mo-
mento a Picciani. “Estou exercendo um 
direito que tenho como parlamentar 
do partido”, afirmou o parlamentar ao 
defender sua candidatura.

“Irei pedir voto a todo mundo. 
Isso aqui não é voto de cabresto, 
nem muito menos um boi que está 
ferrado: olha, esse aqui é do Piccia-
ni, só pode votar no Picciani. Não, o 
cara que tinha uma posição de votar 
no Picciani antes da nossa candida-
tura e depois entender que nós te-
mos condições melhores do que ele 
de liderar a bancada, vai com certe-
za mudar seu posicionamento. Isso é 
da política”, emendou.

Motta lança candidatura 
como indicado de Cunha

LÍDER DO PMDB NA CÂMARA

Daiene Cardoso
Da Agência Estado
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Deputado paraibano quer vencer com ou sem o “carimbo” de candidado de Eduardo Cunha

O vereador Renato mar-
tins (PSB), na manhã dessa 
quarta-feira, 20, voltou a 
cobrar a normalização no 
pagamento do 14º salário 
para os servidores da Edu-
cação Municipal. O benefício 
é denominado “Escola Nota 
Dez” pela Prefeitura muni-
cipal de João Pessoa (PmJP) 
e é pago proporcionalmente 
à nota (0 a 10) atribuída a 
cada instituição pela quali-
dade do ensino prestado no 
ano anterior.

O socialista divulgou 
uma documentação em seu 
perfil pessoal no Facebook, 
em que o diretor de gestão 
curricular da capital, Gilber-
to Cruz de Araújo, admitiu 
que o pagamento ainda não 
foi totalmente regularizado.

No documento, o gestor 
aconselha que todos os servi-
dores que tiveram algum pro-
blema com o recebimento do 
proveito, protocolem proces-

so na Secretaria municipal de 
Educação (Sedec) até a próxi-
ma sexta-feira, 22. De acordo 
com o escrito, os casos serão 
avaliados por uma comissão.

Renato ainda destacou 
que o auxílio foi implantado 
na gestão do então prefeito 
Ricardo Coutinho (PSB), mas 
que hoje estaria precarizado 
devido ao que chamou de fal-
ta de competência na admi-
nistração municipal. O par-
lamentar também indagou 
sobre o que houve para a não 
correção do erro já admitido 
pela própria Sedec.

“O Escola Nota Dez foi 
um importante avanço im-
plantado por Ricardo na 
PMJP, hoje, é um dos pro-
gramas vitimados pelo re-
trocesso da gestão atual. O 
14º salário dos professores 
e servidores não saiu de for-
ma devida. Notem que este 
recurso é federal, do Fundo 
de Desenvolvimento da Edu-

cação Básica, o Fundeb. Não 
tem essa de crise, pois o re-
curso foi repassado no valor 
correto e em dia. O que expli-
ca este erro então? Erro de 
software? Para onde foram 
parar os valores não repas-
sados? Coisas assim ocorrem 
a todo instante nesta gestão 
do marketing político vazio. 
A Educação saiu perdendo”, 
comentou Renato martins.

Vereador cobra pagamento 
do 14º salário dos professores

EM JOÃO PESSOA

“O 14º salário 
dos professores 
e servidores 
não saiu de 
forma devida. 
Notem que este 
recurso é federal, 
do Fundeb”

Em decisão monocráti-
ca, o desembargador José Ri-
cardo Porto negou, na última 
terça-feira, 19, apelação cível 
de indenização por danos 
morais interposta por Joab 
Araújo de Souza, movida con-
tra o Estado da Paraíba. Joab 
Araújo teve prisão preventiva 
decretada e posterior absol-
vição por ausência de provas.

Segundo o desembar-

gador, a absolvição apontada 
pelo apelante como prova de 
ato ilícito não gera direito à 
indenização, pelo contrário, 
corrobora para atestar a lisu-
ra da atividade judicial com a 
imediata reposição em liber-
dade do réu diante da absol-
vição. “Logo, se o demandante 
sofreu algum dano, este não 
resultou em decorrência da 
conduta do Estado”, concluiu.

Indenização contra o 
Estado é negada pelo TJ

O Diário da Justiça Ele-
trônico do Poder Judiciário 
estadual paraibano, edição 
desta quinta-feira, 21, con-
tará com quase 200 páginas 
(edição especial). Isso ocor-
rerá devido ao acúmulo de 
publicações ocorridas du-
rante o recesso forense, prin-
cipalmente, em virtude do 
grande número de processos 
de notas de Foro do 1º Grau.

A informação foi presta-
da pelo supervisor Martinho 
Sampaio, responsável pela 
edição do Diário da Justiça 
Eletrônico. O volume de pá-
ginas ocorre, principalmen-
te, devido ao grande núme-
ro de processos de notas de 
Foro de 1º Grau expedidas 
pelas comarcas, no período 
de 17 de dezembro de 2015 
a 19 de janeiro de 2016.

Diário da Justiça terá 
quase 200 páginas

Rui Falcão: 
extinção do PT 
é uma atitude 
antidemocrática

O presidente nacional 
do PT, Rui Falcão, reagiu à re-
presentação protocolada pelo 
PSDB nessa quarta-feira, 20, 
na Procuradoria-Geral Elei-
toral (PGE), na qual o partido 
pede a extinção do PT, caso 
sejam confirmadas denúncias 
de corrupção contra a sigla 
petista feitas pelo ex-diretor 
da Petrobras Nestor Cerveró. 
Em nota, Falcão afirmou que 
o PSDB tenta criar “mais um 
factoide” e tem mais uma “ati-
tude antidemocrática”.

Em documentação en-
tregue à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) antes da 
delação premiada, Cerveró 
acusou a campanha do ex-pre-
sidente Lula de 2006 de rece-
ber R$ 50 milhões em propina, 
oriundos de uma negociação 
para a compra de US$ 300 
milhões em blocos de petró-
leo na África em 2005.

Da Agência Estado

Do portal Paraibaja
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Michel Temer diz que o governo 
precisa ouvir mais os empresários

O último humanista
Em um tempo de conhecimento 

compartimentado, atomizado e especializado, no 
início do sec. XX, na periferia do mundo ocidental, 
Pontes de Miranda reviveu o ideal do humanismo 
enciclopédico e científico do sec. XVIII europeu. 
Nas pegadas da Nova Holanda nordestina que no 
sec. XVII lançara as sementes do humanismo sob os 
trópicos, época em que a Holanda era o país mais 
livre e criativo do mundo, onde florescia a nova 
ciência através de Christiaan Huygens e seus feitos 
na astronomia e matemática; de Baruch Spinoza 
e sua ética segundo a ordem geométrica; e dos 
retratistas estéticos Rembrandt van Rijn e Vermeer- 
o alagoano saído do engenho aportou seu gênio 
voraz de conhecimento na cidade de Recife. Assim, 
através da Escola do Recife, primeiro movimento 
filosófico brasileiro significativo, ocorrido entre 
1860 e 1880 e que teve em Tobias Barreto sua 
figura central, ecoou no espírito do menino de 
engenho alagoano a centelha do iluminismo 
enciclopédico que brilhara nos sec. XVII e XVIII na 
Holanda de Huygens e fora trasladado por Nassau 
para a Nova Holanda.

Tributário do cientificismo que orientara 
o pensamento sociológico de Tobias Barreto 
e sua predileção pelo germanismo, Pontes de 
Miranda elevou o pensamento jurídico, filosófico, 
sociológico e literário brasileiros a um patamar 
universal. O humanismo científico ressoa pelas 
milhares de páginas que seu pensamento voraz, 
ciclópico e universal legou às gerações futuras. O 
sábio Pontes de Miranda verteu-se em um ensaísta 
universal, por seu pensamento, elegante e erudito, 
desfila um oceano de ciência e engenho literário. 
Filólogo, as palavras em seus escritos desvelam 
a memória histórica e fisiológica que carregam, 
em um jogo de simetrias e etimologia as palavras 
expressam o vital e a evolução do humano que ele 
conscientemente não perde de vista. 

Em “Garra, mão e dedo”, Pontes de Miranda 
perscruta o humano que há em nós. Talvez a 
dúvida que moveu seu irrequieto pensamento a 
transitar pela universalidade e enciclopedia tenha 
sido exatamente essa: o que nos faz humanos? Em 
seu ensaio de filosofia antropológica, Pontes nos 
sugere que o homem é o único animal que é capaz 
de se apartar do animal que há em si. Sem deixar 
sua natureza biológica o homem na medida em que 
evolui afasta do seu entorno tudo o que o animaliza. 
A chave da evolução da civilização, segundo Pontes, 
está no abandono da garra, a face reptiliana do 
humano. A mão seria a metáfora da associação 
laboral que transforma materialmente o mundo e 
o dedo, a indicação, a representação mental, o que 
de fato nos faz humanos, aptos a antecipar nossas 
ações futuras pela capacidade de representarmos 
virtualmente os acontecimentos. O dedo, metáfora 
da era digital é a reminiscência da Ágora, do diálogo 
como caminho compulsório da humanização. 

Sua produção bibliográfica, por sua vez, por 
si só já preenche uma biblioteca, cerca de 200 
obras publicadas ao longo de 87 anos de vida. 
Só o Tratado de Direito Privado, seu maior feito 
literário em extensão e fôlego, totaliza 30 mil 
páginas, sendo a mais longa obra escrita por um 
só homem. As milhares de páginas que formam o 
oceano de ideias registradas por Pontes de Miranda 
sugerem a imagem do pequeno homem que voava 
em sua biblioteca de 70 mil volumes de sua casa 
de Ipanema no RJ, como a metáfora da Coruja de 
Minerva, Pontes é o símbolo da sabedoria que se 
eleva em uma era marcada pela especialidade do 
conhecimento, para resgatar a memória de um 
tempo, tempo que ecoa nas pegadas de Nassau e 
da Escola do Recife, em que o ideal do saber era 
enciclopédico e universal.

O significado que a obra de Pontes de Miranda 
lega ao sec. XXI é o do resgate do humanismo pela 
redescoberta, valorização e cultivo das letras, o 
traço do humanismo reside nessa síntese de valores 
humanos que o impulso vital do saber promove 
e que pode ser definido como a essência do 
humanismo, um humanismo que se completa pelo 
resgate da sabedoria greco-romana, da filosofia e 
da ciência que no sábio de origem nordestina se 
fez universal e colocou o pensamento nacional, 
pela pena e labor mental de Pontes, no panteão dos 
feitos universais. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O vice-presidente Mi-
chel Temer disse ontem à 
presidente Dilma Rousseff 
que o governo deve “ouvir 
mais” os empresários e bus-
car implementar suas pro-
postas viáveis. Eles se reuni-
ram por mais de uma hora, 

pela primeira vez, neste ano, 
no Palácio do Planalto.

Um dos temas tratados 
foi a reativação do Conselho 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social. Temer disse 
que deve participar da reu-
nião do Conselho prevista 
para semana que vem. 

Formado por empre-
sários, ministros e outros 
representantes da socieda-
de, o Conselho assessora a 
presidente da República na 
formulação de políticas e di-
retrizes específicas, além de 

apreciar propostas de polí-
ticas públicas, de reformas 
estruturais e de desenvol-
vimento econômico e social 
submetidas pela Presidência.

Dilma e Temer discuti-
ram também o relatório do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), divulgado na 
terça-feira, 19, que piorou a 
projeção de recuo da econo-
mia brasileira para este ano. 
A estimativa para a retração 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) passou de -1% para 
-3,5%. Para o FMI, será o se-

gundo ano consecutivo de 
queda da economia.

Em 2015, de acordo 
com o fundo, houve retração 
de 3,8%. Em 2017, a expec-
tativa é de estabilidade, com 
estimativa de crescimento 
zero para o PIB. Em outubro 
do ano passado, o FMI pro-
jetava crescimento de 2,3%, 
em 2017.

Os ministros da Casa Ci-
vil, Jaques Wagner, e da Se-
cretaria de Governo, Ricardo 
Berzoini, participaram do 
encontro.

Ana Cristina Campos 
Da Agência Estado

Volta do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social fez parte da pauta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva disse ontem que não exis-
te “uma viva alma mais honesta do 
que eu” ao responder denúncias de 
envolvimento dele em esquemas de 
corrupção. “Se tem uma coisa de 
que me orgulho e que não baixo 
a cabeça para ninguém é que não 
tem neste País uma viva alma mais 
honesta do que eu. Nem dentro da 
Polícia Federal, do Ministério Pú-
blico, da Igreja Católica, da Igreja 
Evangélica, nem dentro do sindica-
to. Pode ter igual, mas eu duvido”, 
afirmou em uma entrevista de cerca 
de três horas concedida a bloguei-
ros progressistas na sede do Institu-
to Lula, Zona Sul paulistana.

Para Lula, são remotas as 
chances de que ele seja indiciado 
nos processos que apuram corrup-
ção na Petrobras e outras estatais. 
“Não há nenhuma possibilidade de 
uma ação penal, a não ser que seja 
uma violência contra tudo o que 
se conhece neste País”, enfatizou. 
“O próprio [juiz Sérgio] Moro já 
disse que eu não sou investigado”, 
disse em referência ao magistrado 
que conduz os processos relativos a 
Operação Lava Jato.

O ex-presidente criticou a pu-
blicação de “mentiras” contra ele e 
sua família nos meios de comunica-
ção. “O meu filho Fábio, o que fa-
zem com ele é uma violência”, dis-
se também em relação aos boatos 
espalhados nas redes sociais.

Por isso, Lula disse que preten-
de processar sempre que forem pu-
blicadas inverdades contra ele na 

Lula ataca imprensa e se defende
NãO há “umA vIvA ALmA mAIs hONestA que eu”

FOTO: Heinrich Aikawa/Instituto Lula

Ex-presidente da República negou, em entrevista a blogueiros progressistas, qualquer envolvimento com a Operação Lava Jato

Daniel Mello  
Da Agência Brasil

imprensa. “Tudo o que os advoga-
dos entenderem que é possível abrir 
processo, eu vou abrir processo”, 
destacou. As ações judiciais serão, se-
gundo o ex-presidente, direcionadas 
diretamente aos autores dos artigos 
e reportagens. 

Dirceu 
Na entrevista, Lula também 

defendeu o ex-ministro José Dir-
ceu. Segundo Lula, Dirceu foi um 
dos responsáveis pelo espaço con-
quistado pelo PT na política brasi-
leira. “O companheiro Zé Dirceu 
pode ter cometido um erro. Mas a 
gente tem que saber que o compa-
nheiro Zé Dirceu é um dos respon-
sáveis pela grandeza desse partido. 

O Zé foi um belo de um presidente 
[do partido]. O [José] Genoino foi 
um extraordinário presidente des-
se partido”, disse.

Genoino e Dirceu foram conde-
nados na Ação Penal 470, o proces-
so do mensalão. Além de presidente 
do PT, Dirceu foi ministro-chefe da 
Casa Civil durante o primeiro man-
dato de Lula (2003-2006). No final 
do ano passado, ele foi indiciado 
pela Polícia Federal pelos crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha no esquema 
de superfaturamento de contratos 
da Petrobras. Para a força-tarefa da 
Lava Jato, o ex-ministro foi o “cria-
dor” e “beneficiário” das fraudes 
em contratos da estatal.

Segundo Lula, o PT repetiu 
práticas que pretendia mudar 
quando chegasse ao poder. “O 
PT errou, cometeu práticas que 
nós condenávamos”, disse.

“Não é questão de voltar às 
origens, porque não podemos 
voltar a ser quem fomos. Mas 
voltar a ter os mesmos compro-
missos e práticas daquela épo-
ca. Os erros não devem servir 
para execrar o PT, mas para nos 
ajudar a consertá-lo. Pode ficar 
certo: o PT vai ressurgir como 
fênix. Vai ressurgir das cin-
zas muito mais forte. Fecha os 
olhos trinta segundos e imagine 
o que este País seria sem o PT, 
o que seria a política deste País 
sem o PT. Eu não vou deixar, eu 
vou motivar nossos companhei-
ros. Então, uni-vos petistas! Em 

torno da causa nobre da demo-
cracia e da inclusão social!”

Lei antiterrorismo
“Eu sou contra a lei antiter-

rorismo. É uma loucura a gen-
te fazer uma lei por conta dos 
black blocs. Este País não tem 
tradição de terrorismo. Nós fi-
zemos os jogos Pan-America-
nos e não aconteceu absolu-
tamente nada. Vamos fazer as 
olimpíadas e com o sistema de 
segurança que está sendo feito, 
não vai acontecer nada. Vamos 
envolver o povo brasileiro, com 
a quantidade de pessoas por 
aí que querem ser voluntárias. 
Não vamos trazer para cá um 
problema da França, america-
no ou do Oriente Médio. Somos 
outra nação.”

volta por cima
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Justiça autoriza Dilma a depor como 
testemunha sobre compra de MPs 
Presidente vai responder 
por escrito perguntas 
sobre o suposto esquema

O juiz Vallisney de Souza 
Oliveira, da 10ª Vara da Justi-
ça Federal em Brasília, auto-
rizou ontem que a presidente 
Dilma Rousseff seja ouvida 
como testemunha de defesa 
de um dos acusados de “com-
prar” medidas provisórias no 
governo Federal, caso inves-
tigado na Operação Zelotes.

Pela decisão, a presi-
dente terá de responder por 
escrito perguntas sobre o 
suposto esquema, formula-
das pela defesa do advogado 
Eduardo gonçalves Valadão, 
réu que a arrolou.

 Dilma terá de dar expli-
cações sobre sua participa-
ção no processo para editar e 
aprovar as medidas provisó-
rias, que concederam incen-
tivos fiscais a montadoras de 
veículos. O caso foi revelado 
pelo jornal O Estado de S. 
Paulo em outubro. Conforme 
denúncia apresentada pelo 

Ministério Público Federal 
(MPF), lobistas contratados 
pelas empresas pagaram 
propina a servidores públi-
cos e autoridades para viabi-
lizar os benefícios.

Além de Dilma, vários 
outros políticos terão de de-
por na ação penal em curso, 
a partir desta sexta-feira, 
22. A oitiva do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
que será presencial, em Bra-
sília, está marcada para a se-
gunda-feira, 25, o que ainda 
depende da confirmação de 
sua intimação.

O petista, que já depôs 
à Polícia Federal, será in-
quirido agora como teste-
munha do lobista Alexan-
dre Paes dos Santos, um 
dos presos por suspeita de 
“comprar” MPs.

 Outro lobista preso, o 
empresário Mauro Marcon-
des Machado, fez pagamen-
tos de R$ 2,5 milhões a um 
dos filhos de Lula, o empre-
sário Luís Cláudio Lula da 
Silva. Os repasses estão sob 
investigação. Ambos têm ne-
gado relação entre o negócio 
e a edição de MPs.

Fábio Fabrini
Da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff terá de dar explicações sobre sua participação no processo para editar e aprovar as medidas provisórias

O Ministério Público Fe-
deral concluiu, após inspe-
ção feita terça-feira (19), no 
Centro de Detenção Provisó-
ria (CDP), em Brasília, que o 
ex-diretor de Marketing do 
Banco do Brasil (BB) Henri-
que Pizzolato está preso em 
condições adequadas.

 Segundo a Procurado-
ria-geral da República, que 
já tinha feito uma visita ao 
CDP no ano passado, a medi-
da é parte do compromisso 
de acompanhar as condições 
em que Pizzolato está cum-
prindo a pena, assumido pelo 
Brasil com a Itália, de onde 
Pizzolato foi extraditado.

 Pizzolato, que tem cida-

dania italiana, foi extradita-
do em outubro do ano pas-
sado. Em agosto de 2012, ele 
foi condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) por 
corrupção passiva, peculato 
e lavagem de dinheiro no jul-
gamento da Ação Penal 470, 
o processo do mensalão. No 
ano seguinte, para evitar ser 
preso, ele fugiu para a Itália 
com o passaporte falso de 
um irmão morto.

No dia 5 de fevereiro de 
2014, ele foi preso na cida-
de italiana de Maranello por 
porte de documento falso. Pi-
zzolato chegou a ser solto em 
outubro do mesmo ano pela 
Justiça da Itália, mas, em fe-
vereiro do ano passado, após 
recurso apresentado pelo 
Brasil, a extradição foi auto-

rizada e ele voltou à prisão. 
No dia 24 de abril, a Justiça 
italiana confirmou a decisão 
de extraditá-lo.

No dia 6 de outubro do 
ano passado, a Corte Euro-
peia de Direitos Humanos 
rejeitou o último recurso de 
Pizzolato contra a extradi-
ção. No recurso, a defesa do 
brasileiro voltou a alegar que 
os direitos humanos não são 
respeitados nos presídios 
brasileiros. O argumento foi 
usado pela defesa para pedir 
que o ex-diretor do Banco do 
Brasil continuasse na Itália.

 De acordo com a Procu-
radoria-geral da República, 
os membros do Ministério 
Público verificaram locais 
como celas e o pátio onde os 
detentos tomam banho de sol 

e fazem exercícios, além de 
fazer fotos que vão instruir 
um relatório a ser enviado à 
Justiça italiana. As autorida-
des envolvidas na execução 
penal também receberão um 
relatório sobre a visita.

Ainda segundo a Procu-
radoria, Pizzolato, que tem 
63 anos, está na ala de vulne-
ráveis, destinada a idosos ou 
presos que correm risco em 
outras alas. Como há muitos 
idosos nessa ala, o ex-diretor 
de Marketing do Banco do 
Brasil disse aos represen-
tantes do MPF que é “tran-
quila” a situação em termos 
de assistência médica, mas 
pediu uma alimentação mais 
saudável, demonstrando 
preocupação com eventuais 
emergências médicas.

MPF afirma que Henrique Pizzolato
está preso em condições adequadas

CONDENADO NO MENSALÃOLista inclui mais oito autoridades 
Por ora, mais de 80 pes-

soas foram indicadas pelos 
15 réus. A defesa de Valadão 
propôs inicialmente 63 teste-
munhas, mas o juiz determi-
nou que a lista fosse limitada 
a 11. A nova relação inclui, 
além de Dilma, outras oito 
autoridades com prerroga-
tiva de foro, entre elas o mi-
nistro da Educação, Aloizio 
Mercadante (PT-SP), os se-
nadores José Agripino Maia 
(DEM-RN), Walter Pinheiro 
(PT-BA) e Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), além dos deputa-
dos José guimarães (PT-CE) e 
José Carlos Aleluia (DEM-BA)

Conforme argumentou 
a defesa, todos participaram, 
como parlamentares ou inte-
grantes do governo, do pro-
cesso para editar e aprovar 
as medidas provisórias, que 
foram convertidas em leis

 Dilma era ministra-che-
fe da Casa Civil entre 2009 e 
2010, quando a MP 471 foi 
editada e discutida no Legis-
lativo. Ela não estava mais no 
cargo meses depois, quando 
a MP 512 foi gestada no go-
verno, mas, como presiden-
te recém-eleita, sancionou o 
projeto que a transformou 
em lei, em 2011.

Também no seu primeiro 
mandato, a petista propôs ao 
Congresso a MP 627, sancio-
nando-a em 2014, após a apro-
vação pelos parlamentares. 
graças às três normas sob sus-
peita, as empresas beneficia-
das vão ter redução de R$ 13 
bilhões em impostos até 2020.

 Dilma e algumas outras 
testemunhas não serão ouvi-
das presencialmente, porque 
têm prerrogativa de foro e, 
por lei, têm direito a trata-
mento especial. Conforme o 
Código do Processo Penal, 

presidente e vice-presidente 
da República, congressistas, 
ministros de Estado e gover-
nadores, entre outras autori-
dades, devem ser inquiridos 
em dia, local e hora previa-
mente ajustados com o juiz. 

O presidente da Repúbli-
ca, seu vice e os presidentes 
da Câmara, do Senado e do 
Supremo Tribunal Federal 
têm ainda o direito de pres-
tar depoimento por escrito, 
caso em que as perguntas 
devem ser formuladas pelas 
partes e deferidas pelo juiz.

Vallisney de Souza já man-
dou oficiar Dilma e demais 
réus para acertar as datas das 
oitivas. Os quesitos à presiden-
te ainda serão apresentados 
pela defesa de Valadão.

Prisão
O advogado foi preso em 

outubro, acusado de integrar 
o suposto esquema de com-
pra de medidas provisórias, e 
solto no mês passado A Jus-
tiça aceitou denúncia contra 
ele por formação de quadri-
lha, lavagem de dinheiro, cor-
rupção ativa e extorsão. 

O advogado era sócio 
de José Ricardo da Silva, um 
dos lobistas suspeitos de pa-
gar propina para viabilizar 
os incentivos fiscais Os dois 
aparecem em mensagens em 
conversas que, segundo o 
MPF, demonstram a sua par-
ticipação no esquema.

Em sua defesa, Valadão 
argumenta que não era sócio 
de José Ricardo na SgR Con-
sultoria, a empresa que teria 
atuado na compra das medi-
das provisórias, mas no es-
critório JR Silva Advogados. 
Segundo seus advogados, o 
objetivo dessa associação 
não era cometer delitos.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

 O presidente da CPI dos Fun-
dos de Pensão, deputado Efraim 
Filho (DEM-PB), encaminhou ao juiz 
federal Sérgio Moro autorização 
para realizar a oitiva do ex-tesourei-
ro do PT João Vaccari Neto. A ideia 
do deputado é coletar o depoimen-
to de Vaccari na primeira semana 
de fevereiro, logo após o término 
do recesso do Legislativo.

O ex-tesoureiro do PT foi preso 
em abril do ano passado sob sus-
peita de participar do esquema de 
corrupção que desviou recursos da 
Petrobras. Para integrantes da opo-
sição na CPI dos Fundos, Vaccari, que 
foi diretor da Petros (fundo de pen-
são dos funcionários da Petrobras), 
também teria influenciado em deci-

sões de investimentos malsucedidos 
feitos em empresas públicas.

“A solicitação já foi feita ao 
juiz Sérgio Moro. Decidimos isso 
ontem. Acredito que a única coi-
sa que pode impedir o Vaccari de 
vir é ter no mesmo dia alguma au-
diência com ele em Curitiba”, afir-
mou Efraim Filho à reportagem. 
“Vamos fazer a oitiva provavel-
mente na quarta-feira, 3, pela ma-
nhã. O Vaccari também foi citado 
na triangulação entre o ministro 
da Casa Civil, Jaques Wagner, o ex
-presidente da OAS Léo Pinheiro e 
o diretor da Funcef Carlos Borges, 
mostrando que ele era uma das 
pessoas que fazia essa ponte entre 
o PT e os fundos de pensão, mistu-
rando o público com o privado”, 
ressaltou o deputado.

Mesmo se confirmada a ida do 

ex-tesoureiro do PT à CPI, Vaccari 
poderá recorrer ao direito Consti-
tucional de não dar declarações du-
rante a audiência. 

Segundo o presidente da CPI, 
ainda não foi definido quando será 
realizada a primeira sessão delibe-
rativa do colegiado. Em razão disso, 
a tendência é que o requerimento 
de convocação do ministro Jaques 
Wagner seja colocado em votação 
somente após o carnaval.

O pedido de depoimento do 
ministro foi apresentado no último 
dia 11 por deputados de oposição, 
após o jornal O Estado de S.Pau-
lo revelar que conversas obtidas 
pela Operação Lava Jato no celular 
de Léo Pinheiro indicam suposta 
atuação de Wagner na intermedia-
ção de negócios entre a empresa e 
fundos de pensão. 

CPI pretende ouvir João Vaccari
FUNDOS DE PENSÃO

Erich Decat
Da Agência Estado

FOtO: José Cruz/Agência Brasil
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Taleban abre fogo em universidade 
paquistanesa e mata 20 pessoas
O ataque ocorreu quando 
estudantes e professores 
estavam em sala de aula

Charsadda, Paquistão 
(AE) - Um grupo de homens 
armados do Taleban invadi-
ram a Universidade Bacha 
Khan em Charsadda no no-
roeste do Paquistão nessa 
quarta-feira e abriram fogo 
contra estudantes e pro-
fessores em salas de aula. 
O Movimento dos Talebans 
Paquistaneses (TTP) reivin-
dicou o ataque, que deixou 
ao menos 20 mortos e mais 
de 60 feridos, segundo in-
formou autoridades.

O ataque começou por 
volta das 9h30 locais (2h30 
de Brasília). Segundo o ofi-
cial da polícia Saeed Khan 
Wazir, os atiradores en-
traram no complexo uni-
versitário subindo pelas 
paredes e atirando em um 
segurança que estava de 
costas antes deles entra-
rem para o edifício onde 
ficam a administração da 
universidade e os quartos 
dos estudantes.

O governo e forças de 
segurança da polícia reto-
maram o controle da uni-
versidade, que fica a 130 
quilômetros da capital do 
Paquistão, Islamabad, de-
pois de um longo confronto 
com os militantes. Segun-
do o porta-voz do Exército, 
Asim Bajwa, os soldados 
mataram quatro terroristas.

“O ataque na Escola Pú-

Da Agência Estado

blica Exército foi um aviso, que não 
deram atenção. Vamos continuar os 
nossos ataques”, disse o líder da fac-
ção do Taleban paquistanês, Umar 
Mansoor Khalifa, em telefonema à 
Associated Press. “Essas faculdades, 
universidades e escolas facilitam a 
ação do governo”, acrescentou o lí-
der, afirmando que quatro homens 
participaram do ataque.

Há pouco mais de um ano, o 
TTP matou mais de 130 alunos 
da Escola Pública Exército em Pe-
shawar. Nos últimos dois anos, o 
Paquistão ampliou as operações 
contra o terrorismo, empreenden-
do campanhas nas áreas tribais no 
noroeste montanhoso do país.

Essas campanhas e uma ampla 
ofensiva contra o terrorismo em 

todo o país já reduziu drasticamen-
te o número de ataques ao longo 
dos últimos 12 meses. Mas militan-
tes do Taleban, que têm inúmeras 
facções, continuam a atacar, princi-
palmente em alvos fáceis e muitas 
vezes com explosões de bombas.

A principal facção do Taleban 
paquistanês, que é liderada por 
Mullah Fazlullah, condenou o ataque 

e expressou sua “aversão”. “Nós con-
sideramos estudantes e instituições 
não militares como construtores do 
futuro do nosso movimento jihadis-
ta, e consideram que é nosso dever 
protegê-los”, disse Muhammad Khu-
rasani, porta-voz do grupo de Fa-
zlullah, que apoiou o ataque à escola 
administrada pelo Exército em Pe-
shawar, em Dezembro de 2014.

Da Agência Lusa

Em quase quatro 
meses, os bombardeios 
russos na Síria deixaram 
3.049 mortos, um terço 
(1.015) civis, informou 
ontem a organização 
não governamental Ob-
servatório Sírio dos Di-
reitos Humanos.

“Desde 30 de se-
tembro, 1.015 civis - 238 
crianças, 137 mulheres e 
640 homens - foram mor-
tos. Por outro lado, os 
ataques russos mataram 
1.141 combatentes e jiha-
distas da Frente Al Nosra 
(o braço da Al Qaeda na 
Síria) e 893 membros do 
grupo Estado Islâmico”, 
afirmou a organização 
em comunicado.

A agência de notí-
cias oficial síria, Sana, 
informou nessa terça-
feira que os aviões de 
combate russos fize-
ram, desde 30 de se-
tembro, 5.662 saídas, 
permitindo às forças 
sírias recuperar o con-
trole de 215 localidades 
que estavam nas mãos 
dos grupos rebeldes.

A oposição mode-
rada condicionou sua 
participação nas nego-
ciações com o regime, 
previstas para 25 deste 
mês (segunda-feira) em 

Genebra, à suspensão 
dos bombardeios russos 
e sírios contra civis e ao 
levantamento dos cer-
cos a localidades.

O observatório 
acrescentou que nos 
últimos 15 meses pelo 
menos 7.677 civis sírios 
foram mortos, 1.622 
dos quais crianças, e 
que mais de 39 mil fica-
ram feridos em ataques 
da força aérea do regi-
me de Bashar Al Assad.

Os bombardeios 
deixaram também 
4.007 mortos entre in-
tegrantes do Estado 
Islâmico, da Frente Al 
Nosra e de outros gru-
pos rebeldes sírios.

A guerra na Síria, ini-
ciada em 2011, já matou 
mais de 260 mil pessoas, 
segundo o observatório.

Ação russa já matou 
3.049 civis na Síria

onG dEnunCIA
Governo dos 
EUA confirma 
três casos de 
zika na Flórida

Leandra Felipe 
Da Agência Brasil 

O Departamento de 
Saúde do Estado da Flóri-
da, Sul dos Estados Unidos, 
confirmou nessa terça-feira 
(19) que três pessoas foram 
diagnosticadas com o vírus 
zika no país.

Dois casos foram re-
gistrados no condado de 
Miami-Dade, com pacientes 
que estiveram na Colômbia 
em dezembro. O terceiro 
ocorreu no litoral Oeste 
do Estado, com uma pessoa 
que esteve na Venezuela no 
mês passado.

O vírus zika é transmiti-
do pelo mosquito Aedes ae-
gypti, o mesmo hospedeiro 
da dengue. A doença não é 
mortal, mas representa uma 
ameaça para as mulheres 
grávidas no começo da ges-
tação. Estudos associam o 
vírus a casos de microcefalia.

O vírus pode provocar 
febre, erupção cutânea com 
pontos brancos ou verme-
lhos e, às vezes, dores mus-
culares e articulares.

O vírus detectado nos 
Estados Unidos já havia sido 
encontrado no Brasil, Colôm-
bia, El Salvador, Barbados, 
Guatemala, Guiana Francesa, 
Honduras, Martinica, México, 
Paraguai, San Martín, Surina-
me e Venezuela.

Da Agência Estado 

Washington (AE) - O ano 
de 2015 foi o ano mais quen-
te de toda a história - em 136 
anos desde que houve os pri-
meiros registros - informou 
nessa quarta-feira a Admi-
nistração Nacional Oceâni-
ca e Atmosférica (NOAA, na 
sigla em inglês) dos EUA e a 
agência espacial Nasa. 

Segundo a medição re-
alizada pela NOAA, a tempe-
ratura média da Terra e dos 
oceanos em 2015 foi 0,90°C 

acima da média do século 
20, a mais alta já registrada 
desde 1880. O recorde an-
terior, atingido em 2014, foi 
superado em 0,16°C. 

Embora o ano de 2015 
tenha sido o mais quente até 
agora já registrado, esta foi a 
quarta vez em 11 anos que a 
temperatura anual ultrapas-
sou o recorde anterior. 

“Está se tornando nor-
mal quebrar o recorde. É 
raro quando isso não acon-
tece”, disse a cientista do 
clima Katharine Hayhoeaid. 

Assim, é provável que este 
ano de 2016 também que-
bre o recorde e se torne o 
mais quente, de acordo com 
a Nasa.

Para esta quebra de re-
cordes, os cientistas culpam 
uma combinação entre o El 
Nino e o aumento crescente 
do aquecimento global cau-
sado pelo homem.

Medições feitas pelo Ja-
pão e pela Universidade da Ca-
lifórnia em Berkeley também 
confirmam que 2015 foi o ano 
mais quente já registrado.

Da Agência Estado 

Cingapura, (AE) - Cinga-
pura informou ontem que de-
portou 26 bengaleses que tra-
balhavam na construção civil 
sob suspeita de fazerem parte 
da formação de um grupo de 
estudo religioso que difunde a 
ideologia do grupo Estado Islâ-
mico e da Al-Qaeda.

Segundo o Ministério da 
Administração Interna, eles fo-
ram detidos em novembro sem 

julgamento no âmbito da rigo-
rosa lei de Segurança interna.

As autoridades afirma-
ram que eles realizavam reu-
niões semanais fechadas para 
compartilhar materiais rela-
cionados aos jihadistas do Es-
tado Islâmico e da Al-Qaeda 
no Iraque e na Síria e discutir 
conflitos armados envolven-
do muçulmanos.

De acordo com o ministé-
rio, alguns membros do grupo 
haviam planejado “atos vio-

lentos no exterior, mas não ha-
viam previsto nenhum ataque 
terrorista em Cingapura”.

Os suspeitos eram cida-
dãos de Bangladesh e foram 
detidos nos dias 16 de no-
vembro e 1 de dezembro. O 
único bengalês que não foi 
expulso cumpre pena por 
tentativa de fuga de Cingapu-
ra quando soube da detenção 
dos demais integrantes do 
grupo. Após o fim da pena, ele 
também será deportado.

Nasa diz que 2015 foi o ano  
mais quente de toda história

Cingapura deporta bengaleses 
acusados de apoiar terroristas

ALTA TEMPERATuRA

FoRMAÇÃo dE GRuPo RELIGIoSo

FoTo: Mohammad Sajjad/Associated Press/Estadão Conteúdo

Soldados paquistaneses estiveram na Universidade Bacha Khan, em Charsadda, após ataque terrorista realizado por um grupo de militantes armados do Taleban

A guerra na 
Síria, iniciada 
em 2011, já 
matou mais 
de 260 mil 
pessoas, 
segundo o
observatório
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Ricardo Teixeira 
articula retorno à 
presidência da CBF

20a TAÇA KIKA

Handebol beach é a atração
Até domingo, João Pessoa 
recebe 73 equipes de 
vários estados do País

Eurico Miranda fora 
do Vasco da Gama

Adriano recusa 
proposta do Gama

Etíope bate recorde 
na São Sebastião

Eurico Miranda está 
momentaneamente afastado da 
presidência do Vasco. Por conta de 
um tumor na bexiga que já o afeta 
há alguns meses, o mandatário 
cruzmaltino se internou na manhã de 
ontem para a realização de uma cirurgia 
no local que inspira cuidados. Após 
dar entrada em uma clínica particular 
no Rio de Janeiro, Eurico iniciou seu 
procedimento cirúrgico às 13h. 

O Gama, time que disputou a Série D do 
Campeonato Brasileiro na última temporada, 
revelou que negociou a contratação do 
atacante Adriano. No entanto, o atleta já 
recusou a proposta feita pelo clube candango. 
Apesar de admitir, o Gama não coordenou as 
negociações. A 14Fourteen, nova fornecedora 
de material esportivo do clube, é quem estava 
à frente do negócio com Adriano. A chegada do 
atacante era considerada uma contratação de 
peso para colocar o nome da marca no mercado 
brasileiro e vender mais camisas.

As comemorações do feriado de São 
Sebastião começaram bem cedinho, com 
a realização da tradicional Corrida de São 
Sebastião na manhã de ontem, dia do santo 
padroeiro da Cidade Maravilhosa. A competição 
teve a participação de cinco mil corredores que 
foram ao Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, 
participar das provas de cinco e dez quilômetros. 
O etíope Dawit Fikadu Admasu conquistou 
o lugar mais alto do pódio masculino e ainda 
cravou um novo recorde da prova, concluindo 
o percurso com o tempo de 29min09.

Curtas

Decisão feminina 
será no Almeidão

A Federação Paraibana de Futebol 
confirmou para o próximo domingo, no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa, a final do 
Campeonato Paraibano de Futebol Feminino 
2015 envolvendo as equipes do Botafogo x 
Kashima. A partida ocorrerá às 15h e quem 
vencer vai representar a Paraíba na Copa do Brasil 
de Futebol Feminino 2016. As duas equipes 
foram as melhores da fase classificatória, e, de 
acordo com o regulamento, se ocorrer empate 
no tempo normal de jogo, haverá prorrogação 
de 30 minutos. Novo empate, o campeão sairá 
nas cobranças de penaltis.

Jogo vale vaga na Copa do BR

A praia do Cabo Branco 
sedia de hoje a domingo, a 
20ª Taça Kika de Handebol 
de Areia (em frente ao Ho-
tel Natuanah), que contará 
com 73 equipes (masculino 
e feminino) da paraíba, Rio 
Grande do Norte, pernambu-
co e Rio de Janeiro, nas cate-
gorias mirim e adulto. Ape-
sar da abertura acontecer 
amanhã, às 19h, com desfile 
dos times participantes, nes-
ta quinta-feira haverá vários 
jogos, a partir das 13h. As 
atrações ficam por conta das 
seleções de Cadete do Chile 
(masculino), Rio de Janeiro 
(feminino) e pernambuco 
(ambos os sexos).

Nos quatro dias ocorrerão 
150 jogos, com a presença de 
800 atletas, com partidas pela 
manhã e à tarde, sempre com 
início previsto para as 8h. Os 
representantes da paraíba são, 
Sete/Handbeach (atual cam-
peão brasileiro), Apcef (vice), 
HCp (3º colocado), FHC, Grê-
mio/Cief e  Novo Horizonte/
Mega Fácil. O atual campeão 
da Taça Kika é o ApCEF (F), 
com o vice HCp (M). Estarão 
presentes na tradicional com-
petição paraibana os treina-
dores das seleções nacionais, 
Antonio Guerra peixe (M) e 
Rossana Marques (F), além dos 
técnicos do selecionado de 
Cadete, Márcio Magliano, e o 
auxiliar técnico, Gil Rocha.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

para a organizadora da 
disputa, Rossana Marques, 
trata-se de uma competição 
que a cada ano cresce e envol-
ve times de todas as partes do 
Brasil, trazendo os melhores 
atletas do esporte. Segundo 

ela, a paraíba como sempre 
se destaca no ranking, com 
vários atletas na Seleção Bra-
sileira e times que estão sem-
pre entre os primeiros colo-
cados. “Queremos é melhorar 
ainda mais e fortalecer o es-

porte da terra. A Taça Kika 
chega ainda mais motivada e 
convidando os desportistas 
para participarem e torce-
rem pelos clubes paraiba-
nos”, avaliou Rossana.

Outros técnicos de sele-

ções de base do Brasil tam-
bém estarão participando 
do evento, desta feita como 
observadores, uma vez que, 
os mesmos procuram novos 
talentos para reforçarem 
seus elencos.

A competição será realizada na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, com participação também de atletas de países vizinhos ao Brasil

A dupla Álvaro Filho e Vitor Felipe intensifi-
ca os treinamentos para a primeira etapa do Cir-
cuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontecerá 
no próximo dia 28, na Praia de Niterói, no Rio de 
Janeiro. Os paraibanos treinam diariamente nas 
areias da Praia do Cabo Branco, com viagem pro-
gramada para a próxima quarta-feira. Os atletas 
estão sendo orientados pelo treinador Ernesto 
Vogado, que aposta na performance e experiên-
cia da dupla nos desafios da temporada. Para 
Vogado, início de ano é sempre de expectativa 
para as competições, em especial, um circuito de 
grande importância para o esporte nacional.

“Estão colaborando e buscando a melhor 
forma física no início de temporada que prome-
te muitas emoções. Iremos estrear motivados e 
ansiosos na busca de brigar por títulos”, avaliou 

Ernesto. Para Vitor Felipe o entrosamento e o 
longo tempo atuando juntos - sete anos - refor-
ça a esperança de brigar por vitórias e títulos. 
Além do Brasileiro os paraibanos disputarão o 
Grand Slan, Super Praia e o Circuito Mundial, a 
principal competição da temporada. Segundo 
ele, desafiar as “estrelas’ do esporte interna-
cional sempre é emocionante. “Ficar entre os 
melhores do mundo é fantástico para qual-
quer atleta. Resta trabalhar duro e nos prepa-
rar para os grandes desafios”, disse.

Ano passado a dupla conquistou os títulos 
do Circuito Brasileiro, na etapa que aconteceu na 
Praia do Cabo Branco, em João Pessoa e a Sul-A-
merica, na Venezuela, respectivamente, além do 
vice no Pan-Americano, em Toronto, no Canadá. 
Álvaro acredita que 2016 será melhor que o ano 

passado, onde o entrosamento é um fator im-
portante para conseguir os resultados positivos. 
“Nos entendemos bem dentro e fora da quadra 
e vamos dignificar ainda mais o esporte paraiba-
no. Raça, determinação e coragem não faltarão 
nos desafios que teremos na temporada”, frisou.  

Com relação ao nível do vôlei de praia 
da Paraíba, Alvinho, como é mais conhecido, 
afirmou que o trabalho que vem sendo fei-
to pela Federação Paraibana da modalidade, 
vem surtindo efeito. Ele destacou os talentos 
que estão despontando, como George, Pe-
dro, Renato e Andressa. “A entidade faz um 
belo trabalho de renovação, na busca de for-
mar o atleta e fortalecer ainda mais o esporte 
da terra. Não ficamos devendo nada a muitos 
que existem pelo país”, observou.

Álvaro e Vitor treinam na capital para circuito brasileiro
VÔLEI DE PRAIA

A dupla paraibana, conhecida mundialmente pelas inúmeras conquistas, treina incansavelmente visando uma boa atuação no circuito que ocorrerá no Rio

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de janeiro de 2016

FOTOS: Reprodução/Internet



Halterofilistas vão disputar vagas
para os Jogos Paralímpicos no Rio
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Atletas de 19 países 
disputam hoje quem 
levanta o maior peso

FotoS: Reprodução

O massagista Iremar Cabral é 
mesmo um apaixonado pelo 
CSP, onde tem dedicado toda 
a sua vida como profissional 
ao clube, testemunhando o 
surgimento de muitos craques 
como Bobô, Tazinho, Ricardi-
nho, Lúcio Curió entre tantos 
e continua vendo essa nova 
geração mostrando talento 
no clube de melhor trabalho 
de base da Paraíba. Iremar diz que está há 20 anos 
no Tigre se dedicando de corpo e alma. O CSP esteve 
na Copa São Paulo deste ano e conseguiu bons 
resultados na cidade de Porto Ferreira. Iremar estava 
lá fazendo o seu dedicado trabalho na condição de 
massagista e roupeiro..

20 anos de Tigre

Mudanças na Lei Pelé e 
Estatuto do Torcedor

A presidente Dilma Rousseff anunciou, durante o 
lançamento do Programa Autoridade Pública de Go-
vernança do Futebol, que fará revisão da Lei Pelé e do 
Estatuto do Torcedor, proposta a ser encaminhada nos 
próximos dias ao Congresso Nacional. Esse programa de 
modernização da gestão do futebol, no papel, é empol-
gante diante da preocupação em proteger entidades e 
atletas com regras rígidas de transparência em troca de 
refinanciamento das dívidas das entidades de práticas 
desportivas.

Mas será cumprida à risca? Tenho minhas dúvidas 
até porque sou muito cético em relação a aplicação 
das leis nesse País, onde qualquer redação deixa dú-
bias interpretações para facilitar a vida dos advogados 
ou então o famoso “jeitinho brasileiro” entra em cena. 
Alguém já teve o cuidado de ler o pequeno Estatuto do 
Torcedor? Ele vem sendo cumprido à risca?

Não é preciso ser nenhum jurista para cravar que 
muitos dos seus artigos são ignorados, entre eles os 
planos de ação antes dos grandes jogos ou então a 
divulgação da renda dentro do prazo estabelecido, antes 
do final da partida. Essa questão dos laudos tão exaus-
tivamente debatida no futebol paraibano e ainda sem 
um cronograma estabelecido.

Pelo menos esse ano o calendário sairá, garantiu o 
Dr. Valberto Lira, presidente da Comissão de Combate e 
Prevenção a Violência nos Estádios. Tomara. E acho que 
a responsabilidade não é só dos clubes ou da Federação, 
mas sim de todos os segmentos envolvidos no fute-
bol. O Estatuto do Torcedor, de maio de 2003, trouxe 
alguns avanços, mas o seu cumprimento em muitos de 
seus artigos tem sido balela.

Trocando em miúdos existem leis a vontade nesse 
País e vivemos clamando por sua aplicação. Não adian-
ta mudar ou revisar se não vai ser cumprida. Além do 
mais, muitas são espelhadas na Europa, longe de nossa 
realidade. Então...

A Federação Paraibana de Futebol está tentando a liberação 
do Almeidão ou Wilsão para a realização do jogo final do 
Campeonato Paraibano de Futebol Feminino entre Botafogo 
e Kashima, conforme parecer da assessoria jurídica da FPF.

Futebol feminino

Além da falta de patrocínio, 
o Tricolor de Santa Rita 
encontra dificuldades para 
conseguir certidões nega-
tivas que garanta a sua 
participação no Campeona-
to Paraibano deste ano.

Santa Cruz
Botafogo, Campinense e 
Treze vêm mostrando bom 
desempenho nos amistosos 
contra equipes do Rio Gran-
de do Norte, sem nenhuma 
derrota e vitórias, além de 
empates. Estamos em alta.

Amistosos

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Lionaldo 
Santos, enviou ofício ao presidente da FPF, Amadeu Ro-
drigues, dando como encerrado o caso Esporte na esfera 
desportiva da Paraíba. Ele oficializou a decisão e manteve 
a tabela do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão. 
Assim, o “Patinho” está na Primeira Divisão.

Esporte de Patos

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Arena Carioca 1 está 
movimentada. Depois do 
evento-teste de basquetebol, 
esta semana é a vez da Copa 
do Mundo de Halterofilismo 
tomar conta da nova arena 
do Parque Olímpico da Bar-
ra. Em mais uma etapa clas-
sificatória para os Jogos Pa-
ralímpicos Rio 2016, atletas 
de 19 países disputam quem 
levanta o maior peso em 10 
categorias masculinas e nove 
femininas, de hoje até o pró-
ximo sábado.

Jainer Cantillo, colom-
biano da categoria até 72kg 
que foi ouro no Parapan-A-
mericano de Toronto 2015, 
pode sair como o grande 
destaque do torneio, que 
também serve para testar 
diferentes operações para os 
Jogos Paralímpicos. Na equi-
pe do Brasil, o nomes mais 
fortes são dos medalhistas 
de Toronto Maria Rizonaide 
(ouro na categoria até 50kg) 
e Márcia Menezes (prata até 
79kg) - primeira brasileira a 
conquistar medalha em um 
mundial (bronze, em Du-
bai 2014) -, Evânio da Silva 
(ouro até 80kg), Felipe Josea-
no (ouro até 107kg) e Bru-
no Carra (prata até 54kg), 
além de Alexander Whitaker, 
quarto colocado na categoria 
até 65kg nos Jogos Paralím-
picos de Atenas 2004.

Meloni explica que, 
diferentemente de outras 
modalidades dos Jogos Pa-

ralímpicos, atletas com di-
ferentes tipos de limitações 
físicas competem entre si. 
"Todos precisam ser aptos a 
segurar a barra com as mãos, 
com extensão completa dos 
braços, de forma nivelada e 
bloqueando o movimento 
na sua conclusão. E podem 
optar por ser preso ao ban-
co com uma faixa ou duas", 
completa.

O halterofilismo é um 
esporte Paralímpico e usa 
barras diferentes das do le-
vantamento de peso, que é 
uma modalidade Olímpica. 
As barras do halterofilismo 
não permitem que as anilhas 
rodem quando presas às la-

terais, o que diminui a vibra-
ção nas articulações dos atle-
tas Paralímpicos e também a 
instabilidade.

Mais peso
A classificação para os 

Jogos Paralímpicos Rio 2016 
obedece a critérios simples: 
no masculino, ganham vagas 
os oito primeiros de cada ca-
tegoria que levantarem mais 
peso em etapas da Copa do 
Mundo. No feminino, en-
tram as seis primeiras do 
ranking até a data limite de 
29 de fevereiro. Após esta 
competição na Arena Cario-
ca 1, os atletas têm apenas 
mais duas chances de classi-

ficação: em Dubai, nos Emi-
rados Árabes, de 15 a 19 de 
fevereiro; e em Kuala Lum-
pur, na Malásia, de 24 a 28 
de fevereiro.

Além de classificatório 
para os Jogos, o evento ser-
virá para o Comitê Rio 2016 
testar os árbitros nacionais 
e operações de transporte, 
de montagem da arena e de 
cerimônias, com hasteamen-
to de bandeiras e premiação 
em pódio. “Será um grande 
teste para toda a equipe de 
coordenadores, de manejo 
de equipamento esportivo e 
de percepção dos atletas no 
local de competição”, conlcui 
Pedro Meloni.

Evânio da Silva é um dos nomes fortes do Brasil no torneio de halterofilismo que começa hoje no Rio

Torneios definem equipes às Olimpíadas
A Federação Internacio-

nal de Basquetebol (Fiba) 
anunciou nessa terça-feira 
as quatro sedes e as datas 
dos Torneios Qualificatórios 
Olímpicos, última oportuni-
dade para garantir vaga nos 
Jogos Rio 2016. Algumas 
seleções de tradição e resul-
tados expressivos recentes 
- como a Sérvia, vice-cam-
peã mundial masculina em 
2014, e a França, vice-cam-
peã Olímpica feminina em 
Londres 2012 - ainda não 
conseguiram classificação.

No masculino, serão 
realizados três eventos si-
multâneos entre os dias 4 
e 10 de julho em Belgrado, 
na Sérvia; Turim, na Itália, e 
Manila, nas Filipinas. Sérvia, 
Angola, Canadá, República 
Tcheca, França, Grécia, Irã, 
Itália, Japão, México, Nova 

BASQUETE

Brasileiro só fala em reconquistar cinturão
No dia 27 de feverei-

ro, Anderson Silva estará 
de volta ao octógono, após 
cumprir o período de sus-
pensão por ter sido flagra-
do em exame antidoping. O 
brasileiro encara Michael 
Bisping, no UFC Londres e 
está empolgado. Pelo menos 
foi o que garantiu o presi-
dente do Ultimate no Brasil, 
Giovani Decker.

Em entrevista ao pro-
grama "Revista Combate", 
na última terça-feira, o di-

rigente adiantou que Spider 
está em grande fase nos trei-
namentos e revelou que ele 
só pensa em retomar o cin-
turão que perdeu, em julho 
de 2013. 

“Falei com o Minotauro 
recentemente e ele, que é 
amigo do Anderson há anos, 
me disse que nunca viu ele 
em tão boa forma e tão foca-
do. O Anderson me manda 
vídeo todo dia dos treinos 
deles. Só fala em cinturão” 
afirmou.

ANDERSON SILVA

Zelândia, Filipinas, Porto 
Rico, Senegal e Tunísia ga-
rantiram vagas nesses úl-
timos torneios a partir da 

participação em Torneios 
Classificatórios Olímpicos 
Continentais. Letônia, Croá-
cia e Turquia foram convi-

dados pela Fiba com base 
em critérios de classificação 
do Campeonato EuroBasket 
2015.

O sorteio das chaves dos 
três torneios será no próxi-
mo dia 26 na sede da Fiba, 
em Mies, na Suíça. Somente 
os três campeões se classifi-
cam para os Jogos Rio 2016.

 A competição feminina 
será entre os dias 13 e 19 de 
junho em Nantes, na França. 
Participam do evento, além 
da equipe anfitriã, Argenti-
na, Bielorrússia, Camarões, 
China, Cuba, Coreia, Nova 
Zelândia, Nigéria, Espanha, 
Turquia e Venezuela.

O sorteio das chaves 
desse torneio ambém será 
realizado em 26 de janeiro 
em Mies, na Suíça. Os cinco 
primeiros colocados se clas-
sificam para o Rio 2016.

Suspensão 
de Anderson 
termina no 
próximo mês

A seleção feminina francesa ainda busca uma vaga na Rio 2016



Teixeira articula eleição à CBF
saudades do poder

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de janeiro de 2016

Dirigente se reúne com
presidentes da Federação 
do Rio e de São Paulo
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Curtas

Justiça espanhola
julgará Lionel Messi

Timão vai receber 
Cruzeiro na arena

Grêmio desmente
acerto com robinho

James rodríguez 
vive em baladas

NeNê reNova CoNTraTo CoM vasCo aTé 2018

A Justiça da Espanha anunciou 
ontem que irá julgar Lionel Messi e seu pai, 
Jorge, por crimes contra a Fazenda, nos dias 
31 de maio e 1, 2 e 3 de junho - ou seja, 
apenas três dias depois da final da Uefa 
Champions League, em 28 de maio, em Milão. 
Na acusação, a promotoria pede 18 meses de 
prisão para Jorge Messi.

A Federação Paulista de Futebol 
marcou para a Arena Corinthians o duelo 
da semifinal da Copa São Paulo entre 
Corinthians x Cruzeiro, que acontece 
amanhã, às 19h30. O time Alvinegro 
tenta seu décimo título na Copinha. O 
Corinthians disputou as fases anteriores 
em Limeira.

A fase de James Rodríguez no 
Real Madrid não é nada boa, e o diário 
espanhol Gol tem uma explicação para 
isso. O jornal acusou o meio-campista 
de se exceder na vida noturna da capital 
espanhola e até divulgou a "rota das 
baladas" que o colombiano costuma 
frequentar em Madri, acusando-o de 
"aproveitar como nunca" sem a presença 
da esposa por perto.

Nenê está em lua de mel com o Vasco. De contrato renovado até dezembro de 2018, o xodó da torcida cruzmaltina se 
derreteu em elogios ao clube em entrevista coletiva concedida na manhã dessa quarta-feira em Pinheiral (RJ), onde 
a equipe realiza a pré-temporada. Mesmo com pouco tempo, o meia não teve dúvidas em colocar sua paixão pelos 

vascaínos acima da que teve pelo Paris Saint-Germain, da França, time onde teve grande destaque e atuou por três anos, 
entre 2010 e 2013. “Tive uma identificação forte com o Paris Saint-Germain. Mas a identificação que tenho com a torcida 
do Vasco, acho que passou a do Paris. Em tão pouco tempo. Espero que nossa união seja para sempre”, destacou. Ele vê sua 
relação com o clube como algo natural e se diz sensibilizado com o carinho dos torcedores.

Não existe nenhuma negociação do 
Grêmio para tentar a contratação de Robinho. 
Quem garante é César Pacheco, diretor de 
futebol gremista, em entrevista ao programa 
Bate-Bola, da ESPN, ontem. Segundo ele, 
o atacante nem chegou a ser oferecido 
ao clube.” Nós recebemos, diariamente,  
indicações de jogadores, e a gente nem 
sabe às vezes se vem de fontes que possam 
negociar.  Não existe nada”.

patrick teme jogo 
em são Januário

Vasco e Flamengo devem se 
enfrentar em São Januário pela quarta 
rodada do Campeonato Carioca, no dia 14 
de fevereiro. Apesar de ainda faltar quase 
um mês para o confronto, o local da partida 
já é um assunto muito comentado. Ontem, 
o meia Alan Patrick concedeu entrevista 
coletiva na Gávea e foi perguntado se levaria 
algum familiar ao jogo. O jogador pensou 
um pouco, mas respondeu negativamente. 
“Não, sou de São Paulo, não conheço muito 
o Rio de Janeiro. Eu aconselharia a ver pela 
TV mesmo” disse o meia, que se mostrou 
receoso quanto à segurança em São 
Januário. “Eu, particularmente, já joguei em 
São Januário, é bom de jogar. Mas sabemos 
que deve ser perigoso tanto para nós e ainda 
mais para os torcedores. Esperamos que isso 
possa melhorar, que os torcedores tenham 
consciência que é para apoiar o time, não 
levar a violência para os estádios. Esperamos 
que a paz na arquibancada possa prevalecer” 
comentou.

O blog do jornalista Jorge 
Nicola, no site yahoo, fez uma 
revelação surpreendente. Se-
gundo ele, engana-se quem 
pensa que Ricardo Teixeira 
desapareceu do mapa do fu-
tebol brasileiro. Presidente da 
CBF de 1989 a 2012. É que o 
dirigente se reuniu na última 
segunda-feira com Reinaldo 
Carneiro Bastos, presidente 
da FPF (Federação Paulista de 
Futebol), e Rubens Lopes, pre-
sidente da Ferj (Federação do 
Estado do Rio de Janeiro), na 
capital fluminense.

O motivo: articular a can-
didatura da dupla na próxima 
eleição da CBF, com o objetivo 
de voltar a mandar. Teixeira 
renunciou à presidência da en-
tidade em meio a uma série de 
denúncias e investigações con-
tra si. Ainda assim, conseguiu 
se manter influente nas deci-
sões da CBF com as chegadas 
de José Maria Marin e depois 
Marco Polo Del Nero ao trono.

Nos próximos dias, o Co-
mitê de Ética da Fifa deverá 
anunciar uma punição pesa-
da a Del Nero, que terá de ser 
excluído da CBF. Teixeira não 
quer Coronel Nunes à frente da 
entidade e já mobilizou quase 
todas as federações de futebol 
do País para votarem em Ru-
bens Lopes como candidato à 
presidência e Reinaldo como 
vice, em eleição que poderá ser 
marcada ainda este ano.

Para que ela saia do papel, 
o presidente da CBF e todos 
os vices teriam de renunciar 
a seus cargos, o que também 
está sendo combinado.  É aí 
que entra outra jogada de Tei-
xeira, que vive na Flórida, mas 
veio pessoalmente ao Brasil 
para coordenar todo o movi-
mento: em vez de permitir que 
os times da Série B do Brasilei-
ro participem da votação para 
apontar o presidente, como 
se especulou, a CBF anuncia-
rá que as regras da eleição 
seguem como antes. Ou seja, 
apenas os 20 clubes da Série A 
e as 27 federações terão direito 
a voto.

Isso praticamente inviabi-
liza a chance de um candidato 
lançado pelos times vença, já 
que eles são minoria e a fede-
ração de Santa Catarina é a úni-
ca que faz oposição atualmente 
entre as 27 federações. 

Mancuello segue se destacando nos treinamentos
O argentino Mancuello foi 

o destaque do treino do Fla-
mengo, na manhã de ontem, 
na Gávea. Ele fez dois gols no 
rachão, sendo um deles muito 
bonito. O gringo agradou aos 
torcedores presentes e rece-
beu aplausos.

O time de Mancuello ven-
ceu por 3 a 2.  O zagueiro Cé-
sar Martins também balançou 
a rede pela equipe do gringo. 
Já a equipe derrotada estufou 
o barbante com Arão e Guer-
rero. 

Antes do rachão, no trei-
no tático, Muricy Ramalho 
treinou jogadas aéreas defen-
sivas. O time titular teve a se-
guinte formação: Paulo Victor, 
Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; 
Márcio Araújo; Willian Arão, 
Everton, Gabriel e Emerson; 
Guerrero. 

Alan Patrick e Mancuello 
treinaram entre os reservas. 

Eles não poderão participar 
dos dois primeiros jogos ofi-
ciais do Flamengo no ano, 
contra Atlético-MG, no dia 27, 
pela Primeira Liga, e também 
contra o Boavista, dia 30, na 
estreia do Rubro-Negro no 
Campeonato Carioca. No en-
tanto, a dupla pode ir a campo 
nos amistosos contra Ceará e 
Santa Cruz, quinta e domingo, 
respectivamente.

A crise financeira que 
atinge o Brasil já dá reflexos no 
futebol, mais especificamente 
nos investimentos. Em meio a 
dificuldades financeiras, algu-
mas empresas que pensavam 
em injetar dinheiro em clubes, 
neste ano, recuaram. O Botafo-
go, por exemplo, ainda busca 
um patrocinador master para 
a temporada, e admite que o 
cenário é complicado. O Fla-
mengo, porém, ainda está oti-
mista de conseguir preencher 

todos os espaços do uniforme 
com parcerias. 

Três setores diferentes 
da camisa rubro-negra fica-
ram vagos de dezembro até 
hoje. A Viton 44 deixou de 
estampar as mangas e a parte 
superior das costas. Já a Jeep 
deixou vaga a área inferior das 
costas. No entanto, o discur-
so na Gávea é de confiança. O 
presidente Eduardo Bandeira 
de Mello acredita que a crise 
não será empecilho para o Fla-
mengo.

“Há dificuldades do País, 
mas estamos confiantes de 
que vamos preencher todos 
os espaços do uniforme” dis-
se o mandatário. De acordo 
com o orçamento aprovado 
no fim do ano passado, a ideia 
no Flamengo é conseguir R$ 9 
milhões para as costas e R$ 8 
milhões para as mangas com 
patrocinadores.

FLAMENGO

O argentino Mancuello marcou dois gols no treino de ontem

Teixeira ainda tem sede de poder e quer mandar mesmo sem ser candidato. Ele articula para que eleição ainda ocorra nos moldes anteriores, sem os votos da Série B
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Aldeone revela mágoa
dos dirigentes do Belo 
com cessão do jogador

Gianotti no centro da discórdia
REVELAÇÃO DA COPA SÃO PAULO

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) enfrenta hoje, às 
15h, o Sport do Recife-PE, no 
Centro de Treinamento da 
Ilha do Retiro, no primeiro 
“teste de fogo” da equipe, 
visando o Campeonato Parai-
bano. Após encarar o Leão o 
time pessoense pode fazer o 
último amistoso no próximo 
domingo, antes da estreia 
no Estadual, no próximo dia 
30, contra o Campinense, no 
Estádio Amigão. O Tigre en-
tra reforçado com a chega-

da dos jogadores que parti-
ciparam da Copa São Paulo 
Junior/2016, que estarão fa-
zendo parte da disputa local. 
Com a crise financeira o ob-
jetivo é competir com alguns 
atletas que defenderam o 
clube na temporada passada 
e os jogadores da base que 
estiveram na Copinha.  

    Para o presidente do 
Azulão, Josivaldo Alves, não 
adianta contratar para de-
pois ficar difícil para quitar as 
dívidas, principalmente com 
a falta de recursos financei-
ros. “Temos que ter os pés no 

chão e fazer o que está den-
tro da realidade. Utilizare-
mos praticamente a base que 
conta com atletas qualifica-
dos”, observou o dirigente. 
De acordo com o treinador 
Tazinho um teste maravilho-
so, contra uma equipe tradi-
cional e forte do futebol na-
cional. “Vamos aproveitar o 
máximo os últimos amistosos 
para definir a equipe para o 
Paraibano. Teremos uma 
equipe mesclada com alguns 
jogadores experientes e a ju-
ventude do pessoal que foi 
para a Copinha”, disse.

CSP faz amistoso hoje contra o Sport no CT do time pernambucano
PREPARAÇÃO PARA O ESTADUAL
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Jogadores que se destacaram na Copinha devem ser aproveitados no amistoso de hoje

O presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes, informou 
ontem que o jogador Gianotti 
vai se apresentar em breve ao 
Botafogo, e que só ainda não 
o fez, porque contraiu uma 
dengue, no retorno ao Ser-
tão, após a Copa São Paulo. 
Segundo o dirigente, o atleta 
vai cumprir o contrato de em-
préstimo com o Belo, que vai 
até o mês de maio, mas ressal-
ta que o clube deve férias ao 
jogador, que estava no profis-
sional e depois foi para a Copi-
nha, sem direito a férias, como 
prevê a lei. Aldeone disse ain-
da que o caso está encerrado, 
e não vai mais falar sobre o as-
sunto, mas desabafou ontem 
confessando a sua mágoa com 
os dirigentes do Botafogo.

“Eu poderia ter colocado 
o jogador no CSP, no Ceará 
ou no ABC para a Copa São 
Paulo. Mas preferi o Botafo-
go pelas amizades que tenho 
no clube, e agora vejo que fiz 
uma péssima escolha para o 
Sousa, e principalmente para 
a carreira do jovem atleta. 
O que o Botafogo está que-
rendo para liberar o jogador 
para o grupo de empresários 
que querem investir no atle-
ta e colocá-lo no Palmeiras, 

é igual ao valor que o Sousa, 
detentor do passe e forma-
dor do atleta, vai receber. 
Isto não é justo. O Belo tem 
de receber, porque foi a vi-
trine para que o atleta fosse 
visto pelos empresários, mas 
o que se trabalha no futebol 
brasileiro é com 20 por cen-
to. Eu até admito mais, po-

rém 100 por cento é inviável. 
Prefiro deixar ele aí sem ser 
utilizado pelo Botafogo, que 
vai colocá-lo no banco, sem 
chances de entrar”, disse Al-
deone.

Segundo Aldeone, ele pro-
curou várias vezes a diretoria 
do Botafogo, antes da Copa 
São Paulo, tentando convencer 

os dirigentes que o atleta era 
diferenciado, e tentando um 
acordo, uma parceria em caso 
de venda, mas nunca conse-
guiu fechar o negócio. “O atleta 
quase não ia. Estava aqui com 2 
meses de salários atrasados, e 
sequer tinha uma chuteira boa 
para jogar. Eu comprei a chu-
teira e mandei levar no hotel 

em São Paulo. Depois do show 
do garoto na copinha, o Botafo-
go tratou logo de pagar os sa-
lários do jogador , e agora quer 
ser o pai da criança”, desabafou 
Aldeone.

 Aldeone afirmou ainda 
que chegou a pedir a direto-
ria do Belo que liberasse o 
atleta para jogar pelo Sousa 

no Campeonato Paraibano, 
já que tem certeza que ele 
não será aproveitado no time 
de cima do Botafogo, em 
nenhum dos campeonatos 
que o clube da Maravilha do 
Contorno vai disputar, este 
ano. “Era o mínimo que os 
dirigentes podiam fazer pelo 
Sousa, que emprestou o atle-
ta. “Nós sabemos que o Belo 
tem uma política de valorizar 
só atleta que vem de fora, e 
o menino não terá chances, 
mesmo jogando mais do que 
os contratados pelo clube, 
até agora. Deixa ele jogar 
pelo Sousa para que o garo-
to mostre seu futebol”, apela 
Aldeone.

Indagado sobre se o atle-
ta vai ser negociado após o 
empréstimo ao Botafogo, Al-
deone não soube responder. 
“Futebol é oportunidade. O 
grupo empresarial quer fe-
char o negócio agora. Estes 
empresários podem mudar 
de opinião no futuro, ou o pró-
prio jogador se acidentar nes-
te período. Não dá para pre-
ver se em maio eles manterão 
a proposta que fizeram, pelo 
percentual de 80 por cento do 
valor total do atleta, ficando o 
Sousa com os outros 20 por 
cento. Não tenho dúvidas que 
se fosse agora, Gianotti seria 
colocado no Palmeiras, e de-
pois negociado para o futebol 
europeu. É um jogador dife-
renciado”, concluiu.

O presidente do Botafogo, Gui-
lherme Novinho, disse ontem que não 
tem intenção de prejudicar o atleta, 
e acredita que ele não se apresentou 
ainda porque está realmente se recu-
perando de uma dengue. Sobre a libe-
ração dele, o dirigente disse que o Belo 
tem de ser ressarcido, por ter servido 
de vitrine para o atleta, o que é perfei-
tamente normal no mundo do futebol.

"Existia um acordo de boca, entre 
Aldeone e Breno, para que o Botafogo 
tivesse um percentual com esta venda 
do jogador. Isso não está sendo cumpri-
do. Não há um documento assinado en-
tre os dois clubes, então cabe ao Sousa 
pagar a multa rescisória do atleta, que 
é de R$ 100 mil, e nós liberamos", disse 
Novinho, alegando que o clube fez um 
investimento de R$ 45 mil no time que 
disputou a Copa São Paulo de Futebol 
Junior, e tem que ter o seu retorno.

Sobre a afirmação de  Aldeone, que 
Gianotti deveria jogar pelo Sousa o Pa-
raibano, e que não terá chances de jogar 
no Botafogo e ficará na geladeira, Novi-
nho disse que não procede. "Ele está em-
prestado ao Botafogo, e terá o mesmo 

  Um dos destaques e remanes-
centes do grupo do ano passado o 
atacante Jó Boy é só motivação para 
a temporada com a camisa do Bota-
fogo. Com as disputas do Estadual, 
Nordestão, Copa do Brasil e Série C do 
Brasileirão o ex-jogador do Auto Es-
porte tem a chance de brigar por uma 
vaga no ataque botafoguense. Com o 
novo elenco do clube para os desafios, 
Jó Boy, terá "feras" pela frente, como 
Warley, Muller Fernandes, Carlinhos, 
Daniel Cruz, além de Romarinho, ou-
tro que veio do Clube do Povo.

Raça, determinação e vontade não 
faltarão para o baixinho que espera 
ser aproveitado pelo treinador Itamar 
Shuller nos próximos desafios. O atacan-
te vem sendo utilizado nos treinamen-
tos, mas com esperança de conseguir a 
tão sonhada vaga no time titular. "Es-
tou fazendo a minha parte e aguardan-
do a chance para tentar uma vaga no 
ataque. Sei que o Botafogo tem muita 
gente boa e experiente, mas estou na 
luta para ser titular. Deixo a critério do 
professor para a definição", observou.

Botafogo não vai prejudicar o atleta Jô Boy espera por nova oportunidade

O meia Gianotti e o presidente do Sousa, Aldeone Abrantes, antes das disputas da Copa São Paulo onde o jogador foi destaque

tratamento que damos aos outros atle-
tas. Quem vai dizer se ele jogará ou não 
será o  desempenho dele nos treinos, e 
o técnico Itamar Schulle. Não vamos per-
seguir o atleta. Quanto a liberação dele, 
sabemos que se liberar, ele não vai jogar 
no Sousa, porque já pertence a um gru-
po de empresários, que comprou 80 por 
cento dos direitos federativos do atleta". 
concluiu o presidente do Botafogo.

Jô Boy, com a bola, briga para ser o titular

Ele frisou que o Belo vem forte em 
busca de títulos e o acesso a Segundo-
na, ressaltando que o elenco é de gran-
de qualidade e experiente. "Podem 
esperar um Botafogo forte e guerreiro 
em campo na busca dos resultados po-
sitivos. Temos que nos preparar para os 
desafios que teremos nesta tempora-
da", avaliou. Sobre o estilo de trabalho 
do ex-técnico do Operário-SC, o atacan-
te disse que é exigente e disciplinador, 
solicitando o apoio dos jogadores para 
o sucesso. 

Gianotti tem contrato com o clube até maio
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Outro mundo só é possível com o debate, diz ativista

População negra
O cabelo crespo, o tur-

bante e a estética africana 
nas roupas são exemplos de 
como a resistência e a histó-
ria das mulheres negras se 
apresentam no cotidiano. 
Durante o Fórum Social Te-
mático, que ocorre em Porto 
Alegre, elas trouxeram para 
uma roda de conversa as 
diversas experiências que 
marcaram as vidas delas e 
o processo de construção da 
própria identidade.

“Assumi meu cabelo há 
dois anos. Antes, eu alisava. 
Engraçado que ninguém dis-
se que ficou bom. As pessoas 
dizem que ficava melhor an-
tes. Quem me disse o contrá-
rio foram vocês (mulheres 
negras), fomos nós”, relatou 
Ana Carla Vidal, da Asso-
ciação Cultural de Mulheres 
Negras (Acemun).

Ana Carla lembrou tam-
bém o período em que en-
trou na Faculdade de Histó-
ria no início dos anos 2000. 
“Eu me orgulhava pela ideia 
da meritocracia. Só depois 
fui entender porque só éra-
mos dois negros naquele 
curso e, porque outros não 
chegavam ali”, relatou.

Ao lado dela, Renata Lo-
pes, representante da Fun-
dação Cultural Palmares, 
lembrou que entrou assus-
tada e se sentindo estranha 
na universidade. “Quando 
vejo a juventude que está 
entrando hoje, espero que 
estejam mais empoderadas 
do que eu estive”, disse ao 
relembrar dificuldades bá-
sicas, como a falta de recur-
sos para o transporte e para 
o lanche.

Camila Maciel 
Enviada Especial da Agência Brasil

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

Com a chuva que cai no Sertão, 
a Escola Municipal Detelvina Araújo 
Lima, localizada na comunidade rural 
Baixio, em Quiterianópolis (CE), con-
seguiu abastecer pela primeira vez a 
cisterna de 52 mil litros, construída em 
agosto do ano passado.

“Melhorou 100%. Nesses quatro 
anos de seca na nossa região, sofre-
mos muito com o problema da falta 
de água. Antes, vinham carros-pipa 
para trazer água, mas não tinha a 
mesma qualidade de agora e a nossa 
capacidade de armazenar em um re-
servatório de polietileno era peque-
na. Era um sufoco”, conta a diretora 
da unidade de ensino, Rosalva Maria 
Lima. “Esta cisterna é fundamental 
para nós. Sem água não tem condição 
de uma escola funcionar”, completa.

Por falta de água para beber e cozi-
nhar, a escola rural teve de suspender as 
atividades por diversas vezes. “É muito 

triste ver as crianças voltarem para casa 
por falta d’água. Tínhamos os professo-
res e os funcionários, mas não tínhamos 
água para beber e cozinhar”, relembra 
a coordenadora pedagógica, Gerlene 
Costa. A unidade de ensino atende mais 
de 350 crianças e adolescentes.

Segundo Rosalva, depois da cons-
trução da cisterna, o tema acesso à 
água passou a ser discutido em sala 
de aula. “Uma merendeira e um pro-
fessor da escola passaram por uma 
formação antes de recebermos a cis-
terna. Eles foram orientados sobre a 
finalidade da água coletada, a impor-
tância da educação alimentar e temas 
relacionados à convivência com a seca 
para trabalhar com as crianças”.

A tecnologia social foi construída 
pelo Programa Cisternas nas Escolas, 
executado pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) e organizações da sociedade. 

Cisterna muda a rotina de 
escola no interior do Ceará

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

FOTO: dDivulgação/MDS

Com a chuva que cai, a Escola Araújo Lima conseguiu pela primeira vez encher a cisterna

Flávia Albuquerque  
Repórter da Agência Brasil

A quantidade de larvas 
selvagens do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da den-
gue, zika e chikungunya, dimi-
nuiu 82% no bairro Cecap/El-
dorado, onde, desde março do 
ano passado, estão sendo sol-
tos mosquitos geneticamente 
modificados. A comparação foi 
feita com o bairro Alvorada, a 
1,5 quilômetro da região onde 
o Projeto Aedes aegypti do 
Bem, desenvolvido em parce-
ria com a empresa Oxitec, não 
está sendo aplicado. O anúncio 
foi feito nessa terça-feira pela 
Prefeitura de Piracicaba.

O Cecap foi escolhido para 
o teste, porque foi o bairro mais 
atingido pela dengue na cidade 
no verão de 2014-2015. Desde 
julho, segundo dados da pre-
feitura, apenas um caso da do-

ença foi registrado no bairro, 
comparado aos 50  ocorridos 
no município.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde de Piracicaba, 
a experiência começou em 
abril do ano passado, com a 
liberação, até agora, de 800 
mil mosquitos machos, que 
não picam as pessoas e car-
regam um gene autolimitante 
que faz com que seus filhotes 
morram ainda na fase de lar-
va. A população inicial benefi-
ciada pelo projeto foi de 5 mil 
pessoas. O objetivo é estender 
o experimento para a região 
central da cidade, englobando 
de 35 a 60 mil habitantes.

Com o sucesso do projeto, 
a prefeitura e a empresa cria-
dora da tecnologia assinaram 
um protocolo de intenções 
para instalação de uma fábri-
ca da Oxitec no município, já 
que o laboratório onde são 

produzidos os insetos fica em 
Campinas, também no interior 
paulista. Com isso, a produção 
semanal passará de 2 milhões 
de mosquitos para 60 milhões, 
o que permitirá a extensão do 
programa. A fábrica gerará 
mais de 100 empregos.

Segundo o diretor da 
Oxitec do Brasil, Glen Slade, a 
produção da fábrica piracica-
bana poderá também ser usa-
da para tratar outras cidades 
do Estado de São Paulo e do 
Brasil que se interessem em 
usar o chamadio Aedes ae-
gypti do Bem para combater 
o transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. “Nos próxi-
mos anos, faremos um inves-
timento da ordem de milhões 
de reais na nova unidade de 
Aedes aegypti do Bem, que 
tem capacidade prevista de 
atender mais de 300 mil pes-
soas”, anunciou Slade.

“Aedes aegypti do bem” reduz 
em 82% as larvas do mosquito

DENGUE, zIKA E CHIKUNGUNYA

O tempo médio de es-
pera para o agendamento de 
perícia médica no Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) passou de 20 dias, 
antes do início das greves no 
setor, para os atuais 89 dias. 
A informação foi divulgada 
pelo instituto pouco depois 
do anúncio do retorno ao 
trabalho dos médicos peri-
tos na próxima semana.

O INSS estima que 1,3 mi-
lhão de perícias não tenham 
sido feitas desde o início da 
paralisação, em setembro do 
ano passado. No mesmo pe-
ríodo, 1,1 milhão de perícias 
médicas foram atendidas. 
Entre setembro e dezembro 
de 2015, foram concedidos 
quase 608 mil benefícios por 
incapacidade como auxílio-
doença, aposentadoria por 
invalidez e benefício de pres-
tação continuada.

De acordo com a atuali-
zação do instituto, cerca de 
830 mil pedidos de conces-
são de benefícios desse tipo 
estão represados. O INSS 
conta atualmente com 4.330 

médicos peritos, cujo salá-
rio inicial para uma jornada 
de 40 horas é R$ 11.383,54 
chegando a R$ 16.222,88.

Após mais de quatro 
meses em greve, os peritos 
do INSS anunciaram que 
voltarão ao trabalho na pró-
xima segunda-feira (25). O 
presidente da Associação 
Nacional dos Médicos Pe-
ritos, Francisco Eduardo 
Cardoso, informou que será 
mantido o estado de greve 
e que os profissionais fa-
rão apenas o atendimento 
àqueles que ainda não se 
submeteram à perícia médi-
ca inicial. Segundo Cardoso, 
não estão descartadas novas 
paralisações.

No último dia 19, o mi-
nistro do Trabalho e Previ-
dência Social, Miguel Rosset-
to, disse que espera colocar 
em dia o mais rápido possível 
o serviço de perícias do INSS. 
A paralisação foi a mais longa 
já registrada. “Estamos muito 
seguros de que, à medida que 
haja a finalização da greve e a 
volta ao trabalho, como está 
acontecendo, nós possamos 
rapidamente recuperar a nor-
malidade operacional.”

Espera por perícia médica 
subiu de 20 para 89 dias

SERVIÇO DO INSS

Giselle dos Anjos San-
tos, do Centro de Estudos 
das Relações de Trabalho 
e Desigualdades (Ceert), 
organização não governa-
mental que propôs a ativi-
dade, aponta que há grande 
invisibilidade em relação a 
história das mulheres ne-
gras. “Sempre faço uma 
provocação de perguntar 
quando as pessoas tiveram 
contato, na formação esco-
lar, com mulheres negras, 
de como elas se fizeram 
presentes na história. Vejo 
a incógnita na cara das pes-
soas”, destacou.

Ela lembra que esse seg-
mento representam cerca de 
25% da população brasilei-
ra. “Se não acessamos essas 
contribuições, não conhece-
mos nossa história”, avaliou. 
Para ela, não é possível pen-

sar outro modelo de desen-
volvimento, como propõe o 
Fórum Social Mundial, sem 
o recorte de gênero e raça. 
“Não dá para pensar na 
construção e ressignificação 
de outro mundo sem discu-
tir e problematizar quais 
são as pessoas que estão em 
uma condição mais vulnerá-
vel na nossa sociedade, que 
sempre é a população negra, 
a mulher negra”, defende.

Vanda Vieira, do Mo-
vimento Negro Unificado, 
lembrou formas de resis-
tência como o uso da pala-
vra em espaços públicos e 
a participação em registros 
fotográficos em eventos. 
“Normalmente, não falamos 
no microfone e sentamos lá 
nas últimas cadeiras. Costu-
mo falar que não podemos 
passar da terceira fila [de 
cadeiras]. Temos tantas for-
mas de resistir que não usa-
mos”, disse.

Giselle reforça que é fun-
damental perceber peque-
nos atos de insurgência no 
cotidiano. “Muitas mulheres 
relataram a questão de en-
trar na universidade, a ques-
tão estética, que, para nós, 
assumir o cabelo natural é 
política, diante de um padrão 
que é excludente”, citou.

Geledés
Instituto da Mulher Ne-

gra, Nilza Iraci, questiona a 
falta de mulheres, por exem-
plo, nos espaços de maior 
expressão do Fórum Social 
Temático, que são as mesas 
de convergência. “Sempre é 
uma luta muito grande para 
incluir a questão racial, seja 
no comitê internacional, 
seja em qualquer outro es-
paço”, avaliou.

“Sempre é 
uma luta 
muito grande 
para incluir 
a questão 
racial em qual-
quer 
outro espaço 
do Fórum 
Social 
Temático”, 
diz o Instituto 
da Mulher 
Negra     

Sinalizar buraco 
no interior de 
SP pode dar
em processo

Sorocaba - Incomoda-
do com os buracos na rua da 
cidade, o microempreende-
dor Sérgio Valdnei de Souza, 
de Analândia, interior de São 
Paulo, muniu-se de pincel e 
tinta e saiu demarcando as 
crateras com um círculo bran-
co. A ação, incentivada por 
moradores, não agradou a 
prefeitura. Souza foi abordado 
por um funcionário da Secre-
taria Municipal de Adminis-
tração e advertido para sus-
pender a marcação. Ele alegou 
que seu objetivo era sinalizar 
os buracos para evitar aciden-
tes, principalmente com crian-
ças em bicicletas. 

O servidor acionou a Polí-
cia Militar. Os policiais fizeram 
um termo de dano ao patri-
mônio público. A abordagem 
foi parar nas redes sociais. Em 
São Carlos, o vendedor Wlade-
mir Luiz Ribeiro passou a pin-
tar de branco os buracos nas 
ruas depois de cair da moto 
numa cratera e se machucar. 
A medida, segundo ele, visa-
va a dar mais visibilidade às 
depressões e evitar novos aci-
dentes. Até terça-feira, 19, ele 
tinha sinalizado mais de 30 
buracos. 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 
DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA - R$ 84.080,00; CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 
- EPP - R$ 3.464,00; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 9.402,00; 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 45.315,00; EDILANE DA COSTA 
CARVALHO - ME - R$ 23.341,00; JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQ. ODONTOLOGI-
COS LTDA - ME - R$ 18.280,00; MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUIP MED HOSP E ODONT 
LTDA - EPP - R$ 17.270,00.

Esperança - PB, 06 de Janeiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000988
Responsavel.: JOAO TEOTONIO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 018193454/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.656,58
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 004489
Responsavel.: JOSE ROBERTO RAMOS DIAS
CPF/CNPJ: 003362802/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$777,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002172
Responsavel.: JOSE VALDECI DE SOUTO
CPF/CNPJ: 070949144-15
Titulo: CED CRE BAN INDR$457,28
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 000006
Responsavel.: JOSE VALTER FELIX DE LIMA
CPF/CNPJ: 007544764-99
Titulo: CHEQUE R$1.500,00
Apresentante: DAVID GOMES DE ARAUJO
Protocolo: 2016 - 001120
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.845,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000523
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$16.995,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000668
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$23.454,54
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000720
Responsavel.: KARNE KEIJO- LOGISTICA INTEGRA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$13.026,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000881
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGIST INTEG LTDA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.623,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000969
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.645,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002324
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.013,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002355
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$16.995,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002359
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ: 015618147/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.007,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000212
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ: 015618147/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.391,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000225
Responsavel.: MARIA JOSE SILVEIRA
CPF/CNPJ: 507122504-25
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.705,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002098
Responsavel.: MARIA DA PAZ DA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ: 018427240/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$775,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001176
Responsavel.: MEDITARRANNE CONST E INCORP 
LTDA
CPF/CNPJ: 005473117/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$191,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000797
Responsavel.: MEDITARRANNE CONST E INCORP 
LTDA
CPF/CNPJ: 005473117/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.200,24
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000808
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM. D 
ALIM. LTD
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$24,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001129
Responsavel.: MRE COM. VAREJISTAIMP E EXP.
CPF/CNPJ: 015356122/0001-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$315,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000163
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$259,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001313
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$259,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001314
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$259,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001315
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$292,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002246
Responsavel.: REGINALDO ALVES DIONISIO
CPF/CNPJ: 132643204-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$251,22
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000311
Responsavel.: SILVEIRA E BARROS LTDA.
CPF/CNPJ: 035581271/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$207,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002589
Responsavel.: TARCISIO F DA S JUNIOR
CPF/CNPJ: 038110404-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001495
Responsavel.: VE COMERCIO VAREJISTA DE PE-
CAS DE M
CPF/CNPJ: 014770136/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$258,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001525
Responsavel.: VITORIA DE OLIVEIRA LINS VIEIRA DE
CPF/CNPJ: 620215328-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.734,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002149
Responsavel.: WALDIR MARTINS GOMES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 082769224-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.330,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001579
Responsavel.: ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 013614083/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.139,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076235
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,21/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ARNOBIO FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 045027364-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$275,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075889
Responsavel.: BEBERICOS PRIME
CPF/CNPJ: 020184995/0001-03
Titulo: DUP PRES SER INR$1.900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076362
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO ME
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.913,16
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076088
Responsavel.: DECK GRAF E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 011461719/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$487,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076030
Responsavel.: DERMOCOSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 011826469/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.279,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076315
Responsavel.: DIDIER LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 022884047/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.552,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075661
Responsavel.: F R DISTRIBUIDORA DE PROD. 
AUTOMOTI
CPF/CNPJ: 009063677/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$223,42
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075740
Responsavel.: FRANCISCO ELIAS NETO 88590003434
CPF/CNPJ: 023244325/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$94,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075483
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076365
Responsavel.: JOSIAN RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ: 036664874-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076007
Responsavel.: MARGARIDA MARIA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 915235917-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$617,78
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 075984
Responsavel.: MARIA CRISTIANNE L.F. PORTELLA 
EIRE
CPF/CNPJ: 015618147/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$439,17
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076151
Responsavel.: MOURA RAMOS E LONDRES MODA 
FEM
CPF/CNPJ: 021071225/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 076387
Responsavel.: ZENO GOMES DE SENA
CPF/CNPJ: 025282964-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.809,46
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 075982
Responsavel.: ALBUQUERQUE BIJOU. E ACESS. 
EIRELI
CPF/CNPJ: 021215035/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$207,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000365
Responsavel.: ALBUQUERQUE BIJOU. E ACESS. 
EIRELI
CPF/CNPJ: 021215035/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$393,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000402
Responsavel.: ANTONIO MARCELO DANTAS DE OLIV
CPF/CNPJ: 069705833-68
Titulo: DUP PRES SER INR$180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002203
Responsavel.: AUTO ELETRICA DEMIR LTDA
CPF/CNPJ: 012260723/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001156
Responsavel.: BRASCORDA S/A
CPF/CNPJ: 009427428/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.894,76
Apresentante: BANCO CENTRAL DO BRASIL
RECIFE PE
Protocolo: 2016 - 000270
Responsavel.: BRASTEX S/A
CPF/CNPJ: 009258807/0002-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002334
Responsavel.: BRUNO ROMANO DO AMORIM 
GAUDENCIO
CPF/CNPJ: 293221034-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.529,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002143
Responsavel . :  CARLA FERREIRA DA SILVA 
07232001495
CPF/CNPJ: 014946762/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$942,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001650
Responsavel.: CASE6 CONSULTORIA E SERVICOS 
TECNOL
CPF/CNPJ: 017661305/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$657,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002548
Responsavel.: ELEN ROSE DA SILVA ASSIS - MAS-
SA CO
CPF/CNPJ: 022939980/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$575,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 004358
Responsavel.: ELIVANIA CRUZ DE MENEZES
CPF/CNPJ: 436589894-91
Titulo: CHEQUE R$150,00
Apresentante: MALFIZA LEITE
Protocolo: 2016 - 002157
Responsavel.: EVERALDO CABRAL DE MELO JUNIOR
CPF/CNPJ: 109776004-91
Titulo: CED CRE BAN INDR$918,12
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 000004
Responsavel.: EW TECNOLOGIA EM TELECOMU-
NICACAO LT
CPF/CNPJ: 007365073/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$282,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 000100
Responsavel.: FERRAMENTAL COM E LOC DE 
FERRAM, MA
CPF/CNPJ: 013846743/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.167,55
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002513
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.629,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001246
Responsavel.: FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE SEG
CPF/CNPJ: 009662095/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.445,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 002549
Responsavel.: FRANCIS SILVA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 424290054-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.057,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002071
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 021971788/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.050,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001399
Responsavel.: GABRIELLA FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 058540654-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
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PrefeituraMunicipal de Cabaceiras
Comissão de Elaboração do Processo Seletivo nº01/2016

Extrato de Retificação de inclusão do Edital de Processo Seletivo nº 001/2016
O Prefeito de Cabaceiras usando de suas atribuições legais,faz saber que, realizar-se-á neste 

Município o Processo Seletivo 001/2016 regido de acordo com as Instruções Especiais que ficam 
fazendo parte integrante deste Edital, para contratação de Cargos em caráter de emergência por 
tempo determinado de Professor de Ciências, com carga horária de 25 horas, uma vaga, R$ 90,00 a 
inscrição. Conteúdo: 1-Meio Ambiente: água, solo e ar. 2-Higiene e Saúde: noções básicas, doenças 
endêmicas. 3- Ecologia: seres vivos e ambiente, cadeias e teias alimentares, ecossistemas, educação 
ambiental. 4-Seres vivos: reinos da natureza e vírus. 5-Corpo Humano: citologia, histologia, nutrição, 
digestão, respiração, circulação, excreção, hormônios, locomoção, sistema nervoso, sentidos, 
reprodução hereditariedade, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis.Cabaceiras, 18/01/2016. 
A retificação na íntegra está publicada no Portal da Transparência:www.cabaceiras.pb.gov.br. Tel.: 
3356 -1117. Luiz Aires Cavalcante – Prefeito. Marcos Vinicius A. Cavalcante – Membro da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2015.
OBJETO: Contratação de Instituição Privada e sem fins lucrativos, para a realização de Concurso 

Público, neste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19/01/2016.
ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Instituição Privada e sem fins lucrativos, para a realização de Concurso 

Público, neste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2015.
DOTAÇÃO: 02.003 - Secretaria Municipal de Administração; 02003.04.123.0008.2052 - Re-

alização de Concurso Público e 3390.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marcação e:
CT Nº 00010/2016 – 20.01.16 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA 

- R$ 63.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGE-

RANTES E LACTICÍNIOS PARA O EXERCICIO DE 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00064/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS - VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016). PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00002/2016 - 05.01.16 - FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 269.890,00 
CT Nº 00003/2016 - 05.01.16 - FRANKLIN TORRES COSTA - R$ 115.850,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DESTA EDILIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00065/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00004/2016 - 05.01.16 - FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP - R$ 297.400,00 CT Nº 
00005/2016 - 05.01.16 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 237.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCO 

TACÓGRAFOS, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00066/2015.DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 - PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00006/2016 - 
05.01.16 - AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA - EPP - R$ 1.081.560,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A 

DEMANDA DESTA EDILIDADE N PARA O EXERCICIO DE 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00067/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS 
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00007/2016 - 05.01.16 - VIVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - R$ 234.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 

DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2015. DOTAÇÃO: Orça-
mento 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS/CONTRATO 
DE REPASSE Nº 785334/2013/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/
MAPA/CAIXA (ORDINÁRIOS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS) VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00008/2016 - 05.01.16 - BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA - R$ 117.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRASNPORTE DE EQUIPES DA REDE DE 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00070/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS DESTINADOS 
A SAÚDE - RECURSOS DO SUS - RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00009/2016 - 06.01.16 - FIORI VEÍCOLO LTDA - R$ 37.461,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO PARA 

O EXERCÍCIO DE 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00071/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS 
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00022/2016 - 14.01.16 - WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - R$ 142.525,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, ELETROELETRONICO, INFOR-

MÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.- FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00072/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS 
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS DES-
TINADOS A SAÚDE - RECURSOS DO SUS - RECURSOS ORDINÁRIOS) - VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. - PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e:CT Nº 00010/2016 - 11.01.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 154.820,00 - CT Nº 
00011/2016 - 08.01.16 - NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 
LTDA - R$ 38.004,00 - CT Nº 00012/2016 - 08.01.16 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES 
EIRELI - ME - R$ 45.004,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO PARA ESTRUTU-

RAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. - FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00073/2015. - DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECUR-
SOS DESTINADOS A SAÚDE - RECURSOS DO SUS - RECURSOS ORDINÁRIOS)- VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016 - PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00013/2016 - 11.01.16 - CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA - R$ 84.080,00 
- CT Nº 00014/2016 - 11.01.16 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP - R$ 3.464,00 - CT Nº 
00015/2016 - 11.01.16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 9.402,00 
- CT Nº 00016/2016 - 11.01.16 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
45.315,00 - CT Nº 00017/2016 - 11.01.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 23.341,00 
- CT Nº 00018/2016 - 11.01.16 - JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQ. ODONTOLOGICOS 
LTDA - ME - R$ 18.280,00 - CT Nº 00019/2016 - 11.01.16 - MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUIP 
MED HOSP E ODONT LTDA - EPP - R$ 17.270,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00069/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, 
CAMERAS E SERVIDOR DE REDE PARA A IMPLANTAÇÃO DE 6 CENTROS DE INCLUSÃO 
DIGITAL. ABERTURA: 22/12/2015 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

Esperança - PB, 05 de Janeiro de 2016
.ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 11 de Fevereiro de 2016 as 10:30 
horas, tendo como objetivo: Contratação de empresa de engenharia, para executar obra civil publica 
de Construção de 01 Campo de Futebol no município de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL prédio da P.M. de Caldas Brandão - Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 
58.350.000. Informações através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas. 

Caldas Brandão, 18 de Janeiro de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “GABRIEL DINIZ”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016. DOTA-
ÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo 
a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JDRW SHOWS LTDA 
– CT Nº 00025/2016 – 20.01.2016 - R$ 90.000,00 – Noventa Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação do Cantor “GABRIEL DINIZ”, para se apresentar na tradicional Festa de 

Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Dupla Sertaneja “CÉSAR MENOTTI & FABIANO”, para se apresentar 
na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2016. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GATHE 
SHOWS LTDA – CT Nº 00026/2016 – 20.01.2016 - R$ 140.000,00 – Cento e Quarenta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: Contratação da Dupla Sertaneja “CÉSAR MENOTTI & FABIANO”, para se apresentar 

na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: Contratação da Dupla Sertaneja “CÉSAR MENOTTI & FABIANO”, 
para se apresentar na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016, no 
Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GATHE SHOWS LTDA – CNPJ: 21.686.362/0001-58 - R$ 140.000,00 
– Cento e Quarenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 19 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “MALLA 100 ALÇA”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima 
– Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a Ativi-
dades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARIA DAS GRAÇAS BATISTA 
OLIVEIRA ARARIPINA – CT Nº 00027/2016 – 20.01.2016 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2016.

OBJETO: Contratação da Banda “MALLA 100 ALÇA”, para se apresentar na tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00003/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2016, que objetiva: Contratação da Banda “MALLA 100 ALÇA”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA OLIVEIRA ARARIPINA – CNPJ: 02.481.384/0001-37 - R$ 
25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 19 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas para a Festa 
da Luz 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - R$ 5.198,00; ARTHUR ANDRADE LIMA - R$ 14.400,00; DENISE MOURA 
DO NASCIMENTO - R$ 81.989,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato.

Guarabira - PB, 19 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 11 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de caminhões 
tipo basculantes para melhor atendimento das atividades a serem realizadas pela Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 14h30min, do dia 11 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos tipo 
ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do Município, 
nos trajetos zona rural/bairros à Sede do Município e vice-versa, até dezembro de 2016. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 12 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Far-
macêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S, CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica 
do Município de Guarabira/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. 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, 20 de Janeiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PERMANENTE, ELETROELETRONICO, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE 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, 20 de Janeiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 00001/2016, cujo 
objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, tendo como vencedores:

RENATA MONEIRO DE LACERDA – EPP, CNPJ nº 07.598.119/0001-57.
VALOR GLOBAL R$ 515.550,00 (Quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais);
JOSÉ CLÁUDIO BATISTA BEZERRA – ME, CNPJ nº 07.468.837/0001-09
VALOR GLOBAL R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).
   Aguiar-PB,20 de Janeiro de 2016

Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FORMA PARCELADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LACTICÍNIOS 
PARA O EXERCICIO DE 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 269.890,00; FRANKLIN TORRES 
COSTA - R$ 115.850,00.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CARNES, OVOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP - R$ 297.400,00; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 237.500,00.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00066/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCO TACÓGRAFOS,; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ 
LTDA - EPP - R$ 1.081.560,00.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00067/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
RECARGAS DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE 
N PARA O EXERCICIO DE 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: VIVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - R$ 234.900,00.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1002.Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 20 de Janeiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1002.Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 20 de Janeiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002.Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 20 de Janeiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 16:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 20 de Janeiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2014.

OBJETO: PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA por09 (nove) meses, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 115/2014, datado de 13 de 
Maio de 2014, proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, objetivando a Construção de 
Quadra Coberta com Vestiário “MODELO FNDE”, a serem executados em anexo à Escola Municipal 
Severino Flaviano Cavalcante localizada no Conjunto Clócio Beltrão, Zona Urbana Alagoinha – PB, 
TC PAC 207786/2014.CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA eMURALHA 
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96.JUSTIFICATIVA:A execução 
da cobertura metálica apresentou algumas divergências de natureza técnica em relação ao projeto 
original, pelo que se fez necessária a sua readequação.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 11/02/2015.OBS: Publicado para atendimento do disposto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02/2014.

OBJETO: Prorrogação Prazo de Vigência por240 (duzentos e quarenta) dias, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 164/2014, datado de 21/07/2014, proveniente 
da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2014, objetivando a Construção de Uma Unidade Escolar com 05 
(cinco) salas de Aula na Comunidade de Jacaré, de conformidade ao termo de Convenio 445/2013 – 
(PACTO EDUCAÇÃO), celebrado entre o ESTADO DA PARAÍBDO por meio da SECRRETARIA DA 
EDUCAÇÃO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E 
DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA.CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA eMURALHA CONSTRUTORA LTDA.JUSTIFICATIVA: 
Atraso de Repasse do Recurso pelo Conveniente.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 09/03/2015.OBS: Publicado para atendimento do disposto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 03/2014.

OBJETO: Adequação do prazo de execução da obra com a vigência do contrato, com a devida 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 5 (cinco) meses, celebrado entre o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA /PB e NORDCON NORDESTE E CONSTRUTORA LTDA 
- ME, CNPJ sob o nº 17.724.971/0001-87, de 06 de Fevereiro de 2015, objetivando a Construção 
da Base de Serviços de Atendimento móvel de Urgência (SAMU), Rua Irene Martins, s/n – Cen-
tro- Alagoinha – PB.JUSTIFICATIVA:Dificuldade de Contratação de Mão de Obra Qualificada para 
execução dos serviços de acabamento.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06/04/2016.

OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
JOSE GAUDENCIO TORQUATO PINTO - Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 07:30 horas do dia 03 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de material para composição do kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Janeiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2015, 
que objetiva: Contratação de Instituição Privada e sem fins lucrativos, para a realização de Concurso 
Público, neste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA - R$ 63.000,00.

Marcação - PB, 19 de Janeiro de 2016
ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2014.

OBJETO: PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA POR 9 (NOVE) meses, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 115/2014, de 16 de Maio de 2014,Primeiro Termo 
Aditivo, datado 11/02/2015proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, objetivando a 
Construção de Quadra Coberta com Vestiário “MODELO FNDE”, a serem executados em anexo à 
Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizada no Conjunto Clócio Beltrão, Zona Urba-
na Alagoinha – PB, de conformidade ao TC PAC 207786/2014.CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA eMURALHA CONSTRUTORA LTDA.JUSTIFICATIVA:A execução da 
cobertura metálica apresentou algumas divergências de natureza técnica em relação ao projeto 
original, pelo que se fez necessária a sua readequação.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.DATA TERMO ADITIVO:11/11/2015.OBS: Publicado para atendimento do disposto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB;
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02/2014.

OBJETO: ProrrogarPrazo de Vigência por 240 (duzentos e quarenta) dias, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 
12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 164/2014, datado de 21/07/2014, e Primeiro Termo aditivo, 
Datado 09/03/2015 proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2014, objetivando a Construção de 
Uma Unidade Escolar com 05 (cinco) salas de Aula na Comunidade de Jacaré, de conformidade ao 
termo de Convenio 445/2013 – (PACTO EDUCAÇÃO), celebrado entre o ESTADO DA PARAÍBDO 
por meio da SECRRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA.CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA eMURALHA 
CONSTRUTORA LTDA.JUSTIFICATIVA:Atraso de repasse por parte do Concedente.REGIMENTO: 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 10/11/2015.OBS: Publicado 
para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 20 de Janeiro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: JOSELEM BRITO DA SILVA – MEcom o valor de R$ 

508.610,00 (Quinhentos e Oito Mil Seiscentos e Dez Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 20 de Janeiro de 2016.
Elisandro Bezerra Barbosa
Secretário de Saúde

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 001/2016, Processo nº 2016.01.0003, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: JOSELEM BRITO DA SILVA – MEcom o 
valor de R$ 508.610,00 (Quinhentos e Oito Mil Seiscentos e Dez Reais).

Mamanguape - PB, 20 de Janeiro de 2016.
Milton de Almeida e SilvaJunior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00068/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM 
TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA - R$ 117.700,00.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARES, CAMERAS E SERVIDOR DE REDE PARA A IMPLANTAÇÃO DE 6 CENTROS DE 
INCLUSÃO DIGITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Esperança - PB, 05 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00070/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO PARA O TRASNPORTE DE EQUIPES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEÍCOLO 
LTDA - R$ 37.461,00.

Esperança - PB, 05 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00071/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO PARA O EXERCÍCIO DE 2016; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - R$ 142.525,20.

Esperança - PB, 12 de Janeiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00072/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTE, ELETROELETRONICO, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO 
PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 154.820,00; NORDESTE REMANUFATURA 
DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - R$ 38.004,00; THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA 
MENDES EIRELI - ME - R$ 45.004,00.

Esperança - PB, 05 de Janeiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E FLITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS 
VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANTONIO LUCENA & CIA LTDA - R$ 874.450,00.

Monte Horebe - PB, 20 de Janeiro de 2016
CLÁUDIA APARECIDA DIAS - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E FLITROS, DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 04.122.3006.2003 MANUTECÃO DAS ATIV. 

DO GABINET E DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 04.122.3006.2006 
MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO 04.00 ADVOCACIA GERAL 
04.122.3006.2008 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL 05.00 SECRETA-
RIA DE PLANEJAMENTO 04.121.3006.2009 MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE 
PLANEJAMENTO 06.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 04.122.3006.2010 MANUT.DAS ATIVI-
DADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL 08.241.3010.2019 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES 
DA CASA DO IDOSO 08.243.3010.2011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR 
08.244.3010.2015 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER 07.00 SECRETARIA 
DE SAÚDE 10.301.3011.2023 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE 
08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.3007.2032 MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU 
NDAMENTAL 110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988 210201 FUNDEB 40% - Demais 
Gastos 12.361.3007.2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO 110201 
Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988 12.361.3007.2036 MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR 
P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL 110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988 
220103 Programa Nacional de Transporte Escolar 09.00 SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN 
04.122.3006.2040 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE 10.00 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 04.122.3006.2043 MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE 
AGRICULTURA 12.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.3010.2012 MANUTENÇAO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.3010.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CENTRO DE CONVIVENCIA 410109 SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.2022 MANUTENCÃO DA FARMACIA 
BASICADO MUNICIPIO 10.301.3011.2024 MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE 
110301 Gastos com Saúde 15% LC 141 10.301.3011.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
NASF 311207 Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10.301.3011.2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO CEO 311304 Centro de Especialidades Odontológicas 10.302.3011.2027 MANUT.DO 
PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO 311201 Saúde da Família 14.00 SECRETARIA DE 
CULTURA 13.122.3006.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 
15.00 SECRETARIA DE ESPORTES 27.122.3006.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ESPORTES

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e:
CT Nº 00001/2016 - 20.01.16 - ANTONIO LUCENA & CIA LTDA - R$ 874.450,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - R$ 26.400,00.

Monte Horebe - PB, 20 de Janeiro de 2016
CLÁUDIA APARECIDA DIAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CON-
SULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. 

DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e:
CT Nº 00002/2016 - 20.01.16 - EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - R$ 26.400,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impres-
são de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 03 
de Fevereiro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 20 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material hospitalar, com fornecimento 
parcelado, destinado às atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 03 de 
Fevereiro de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 20 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado de Material de Expediente, 
destinados as atividades das secretarias deste município Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 20 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sil-
vestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 20 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADO 
E DIÁRIO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE ACORDO COM A TA-
BELA DA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 20 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de janeiro de 2016

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Re-

gime 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 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 nº0032274-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, 
PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016
Pelo presente edital, todas as empresas, entidades e empregadores enquadrados nas cate-

gorias econômicas *“empresas de serviços contábeis” e “empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas”, representadas pelo Sindicato – SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO 
ESTADO DA PARAÍBA , código sindical: 002.365.90755-0 , estabelecido no(a) RUA RODRIGUES 
DE AQUINO, Nº 267 – EDIF. ASPLAN, 4º ANDAR – SALA 404, Filiado à FENACON, de acordo com 
o ordenamento do Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação Nacional do 
Comércio - CNC - grupo terceiro, são NOTIFICADOS para procederem até o dia 31 de Janeiro de 
2016, o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2016 a este Sindicato, 
conforme dados exemplificativos e valores constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE SER-
VIÇOS CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA): Empresas 
de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria 
Contábil Autônomos. II – EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISAS: *Empresas e Escritórios de Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Or-
ganização e Coordenação; Empresas e Escritórios de Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios 
de Serviços; Empresas e Escritórios de Consultoria; Associações, Clubes e Entidades Cooperativas; 
Sociedades de Advogados; Agências de Informações e Pesquisas; Empresas e Escritórios de 
Administração; Holdings Societárias e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato específico 
da atividade na cidade ou região, a este deverá ser feito o recolhimento, observada a área de ação. 

Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2016.
 Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as 

entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro 
de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT).

VALOR BASE: R$ 321,43

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, PERICIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 
Pelo presente edital, todas as empresas, entidades e empregadores enquadrados nas categorias econômicas 
*“empresas de serviços contábeis” e “empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas”, 
representadas pelo Sindicato – SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, 
PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA , código sindical: 002.365.90755-0 , 
estabelecido no(a) RUA RODRIGUES DE AQUINO, Nº 267 – EDIF. ASPLAN, 4º ANDAR – SALA 404, Filiado à 
FENACON, de acordo com o ordenamento do Sistema Confederativo de Representação Sindical da 
Confederação Nacional do Comércio - CNC - grupo terceiro, são NOTIFICADOS para procederem até o dia 31 
de Janeiro de 2016, o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2016 a este 
Sindicato, conforme dados exemplificativos e valores constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA): Empresas de Serviços, 
Assessoria e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil Autônomos. II – 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS: *Empresas e Escritórios de 
Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação; Empresas e Escritórios de 
Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios de Serviços; Empresas e Escritórios de Consultoria; Associações, 
Clubes e Entidades Cooperativas; Sociedades de Advogados; Agências de Informações e Pesquisas; Empresas 
e Escritórios de Administração; Holdings Societárias e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato 
específico da atividade na cidade ou região, a este deverá ser feito o recolhimento, observada a área de 
ação.  
Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2016. 
 Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou instituições 
com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT). 
 
VALOR BASE: R$ 321,43 
 
LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA% PARCELA A 

ADICIONAR

01 de 0,01 a 24.107,25 Contr. Mínima 192,86
02 de 24.107,26 a 48.214,50 0,8% -
03 de 48.214,51 a 482.145,00 0,2% 289,29
04 de 482.145,01 a 48.214.500,00 0,1% 771,43
05 de 48.214.500,01 a 257.144.000,00 0,02% 39.343,03
06 de 257.144.000,01 em diante Contr. Máxima 90.771,83

 
Notas: 
 
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$24.107,25, estão 
obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$192,86, de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 
da CLT alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982); 
 
2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 257.144.000,00, recolherão a Contribuição Sindical máxima de 
R$90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 CLT (alterado pela Lei nº7.047 de 01 de dezembro 1982); 
 
3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de acordo com o art. 2º da Lei 
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº030/2015; 
 
4.Data de recolhimento: 
 
- Empregadores: 31.JAN.2016; 
- Autônomos: 28.FEV.2016; 
 
Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que 
requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade; 

Notas:
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior 

a R$24.107,25, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$192,86, 
de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro 
de 1982);

2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 257.144.000,00, recolherão a Con-
tribuição Sindical máxima de R$90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 CLT (alterado 
pela Lei nº7.047 de 01 de dezembro 1982);

3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de 
acordo com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/
SICOMÉRCIO Nº030/2015;

4.Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2016;
- Autônomos: 28.FEV.2016;
Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será 

recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade;

5.O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 
da CLT.

João PESSOA, 16 janeiro de 2015
JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA SOBRINHO

Presidente

EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, 

através de seu Representante legal no uso das atribuições estatutárias, convida, a participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 26 de Janeiro de 2016, ás 
16:00 horas, no Auditório do Próprio SINDICATOSINDESEP-PB, situado na Rua Clarisse Justa, 
165TorreJoão PessoaPB,na finalidade de discutir sobre:

- AVALIACAO DE PROPOSTA DO SINDICATO PATRONAL;
- 08:00 HORAS PARA ENFERMAGEM;
- TIRAR AS FOLGAS 12/36

João Pessoa – PB, 20 de Janeiro de 2016.
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.01.003

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E 
SOROLOGIA PARA ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL COM CESSÃO DE 
EQUIPAMENTOS ANALISADORES BIOQUIMICOS E HEMATOLOGIA.

EMPRESA: JOSELEM BRITO DA SILVA – ME
CNPJ: 04.363.021/0001-22

VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: JOSELEM BRITO DA SILVA – ME
CNPJ: 04.363.021/0001-22

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD  UND V. UNIT. V. TOTAL 
1 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE 

DE BIOQUIMICA BIOCLIN 102600 Teste/Ano R$            2,75 R$      282.150,00

2 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE 
DE HEMATOLOGIA BIOCLIN 30000 Teste/Ano R$            4,95 R$      148.500,00 

3 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE 
DE SOROLOGIA BIOCLIN 19490 Teste/Ano R$            4,00 R$      77.960,00 

TOTAL R$    508.610,00
1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pelo Fundo de Saúde 
de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela pelo Fundo de Saúde de Mamanguape, por intermédio do 
Secretário de Saúde, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 20 de Janeiro de 2016.

ELISANDRO BEZERRA BARBOSA
Secretário de Saúde

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 411/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial, 
na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia04/02/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Aquisição de Água Mineral, destinado à ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL: SEAD, SEE, SEIRHMACT, SES, SEC, SEAP, SEDH, 
SETDE, SEG, SEMDH, SEJEL, CGE, PMPB, CBMPB, EMEPA, CINEP, HPMGER, A UNIÃO, 
INTERPA, CPAM, CHCF, CSCA, FUNDAC, ESPEP, DETRAN, EMPREENDER, CPJM, CODATA, 
EMATER E CEHAP., conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº -16-00028-4
João Pessoa, 20 de Janeiro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2015 DE 09.11.15
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço 

nº AD00010/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015, decorrente do processo licitatório modali-
dade Pregão Presencial nº 009/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu - PB. 
ADITIVO: Aquisição de quantitativos não previstos anteriormente - adequação à demanda. VALOR: 
R$ 51.626,50. ASSINATURA: 22.12.15. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde 
e: CT Nº 00050/2015 - ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA - ME.



MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR, CPF: 023.893.314-83,domiciliado(a) no município 
de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O.Nº3988/13/PROC. Nº5468/13=EXT. DE AREIA NO LEITO DO MAMANGUAPE(MANUAL 
E MECAN.)-DNPM Nº846.377/2008=IT:5MIL=AC:3,25HA=NE:02=L/ATV:L. DO RIO MAMA-
GUAPE-Z. RURAL-ALAGOA GRANDE/PB=1ªPUB=02389331483.”; a ser realizadano bairro: 
ZONA RURAL; município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, conforme processo Nº 
2016-000185/TEC/LO-1418 de 12/01/2016. [#Prot: 119/2016]

EBENEZER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, CNPJ: 09.611.849/0001-76,locali
zado(a) no município de JURIPIRANGA/PB; CEP: 58330-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para 
a atividade: “ALTER. AMBIENTAL-M.R.S. SAINDO DE A. M. G. COM. DE COMBUST.C/ CNPJ 
10.465.758/0001-59 P/ EBENEZER COM. DE COMB. C/ CNPJ 09.611.849/0001-76 -1ª PUBLIC. 
-L/ATV AV. BRASIL -CENTRO - JURIPIRANGA/PB=NURECG”; a ser realizadano município de 
JURIPIRANGA/PB; CEP: 58330-000, conforme processo Nº 2016-000189/TEC/LA-0586 de 
12/01/2016. [#Prot: 120/2016]

E.E. CON - ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 13.837.255/0001-55,loca
lizado(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 Instalação para a ativi-
dade: “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 realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000190/TEC/LI-4604 de 12/01/2016. [#Prot: 121/2016]

MENDONÇA E NÓBREGA ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA-ME, CNPJ: 22.425.819/0001-33,lo
calizado(a) a: RUA: CLAUDIO NOBREGA;bairro: CENTRO; município de SOLEDADE/PB; CEP: 
58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LP/LI=ATIVIDADE DE CONDICIO-
NAMENTO FÍSICO (ACADEMIADE GINÁSTICA - IT=68MIL=AC=154M²=NE=02 - 1ª PUBLIC. 
CNPJ 22.425.819/0001-33 - L/ATV RUA CLAUDINO NÓBREGA, 09 - CENTRO - SOLEDADE/
PB=NURECG=”; a ser realizadano endereço: RUA: CLAUDIO NOBREGA; bairro: CENTRO; 
município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, conforme processo Nº 2016-000193/TEC/
LI-4605 de 12/01/2016. [#Prot: 122/2016]

FFB LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.205.028/0001-89,local
izado(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 
Pesquisa para a atividade: “R.L.O.P N°863/15 PROC.15-0291=LAVRA EXPERIMENTAL DE 
AREIA=PROC. DNPM:846.176/09=IT:30MIL=ÁREA:49,87HA=NE:04=L/ATV:SÍTIO JANGADA, 
Z. RURAL, PEDRAS DE FOGO-PB=1ªPUBLIC=05.205.028/0001-89.”; a ser realizadano bairro: 
ZONA RURAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, conforme processo Nº 
2016-000194/TEC/LOP-0288 de 12/01/2016. [#Prot: 123/2016]

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA (POSTO BONZÃO), CNPJ: 24.206.617/0032-22,localizado
(a) a: RUA: JOÃO DA SILVA PIMENTEL;bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; 
CEP: 58101-480, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O. COM M.R.S/PARELHAS GAS 
LTDA=COM. VAREJ. DE COMB. EM GERAL, LUBRIF.=IT:440MIL=AC:455M²=NE:05=L/AT:R. 
JOSÉ LEAL 120, LIMEIRA J. K.-PICUI-PB. 1ªPUB=24.206.617/0032-22”; a ser realizadano 
endereço: RUA JOSE LEAL; bairro: JUSCELINO KUBITSCHECK; município de PICUI/PB; CEP: 
58187-000, conforme processo Nº 2016-000195/TEC/LO-1419 de 12/01/2016. [#Prot: 124/2016]

SS CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 03.010.650/0001-06,lo
calizado(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 04 APTS=IT:300MIL=ÁREA:207M²=NE
:08=L/ATV:R. PROJETADA, QD 02, LT 19, PORTAL DO POÇO, CABEDELO-PB=1ªPUBL
IC=03.010.650/0001-06.”; a ser realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, 
conforme processo Nº 2016-000196/TEC/LO-1420 de 12/01/2016. [#Prot: 125/2016]

INVISTA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 09.602.095/0001-98,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 09 APTS=IT:450MIL=AC:453,72M²=NE:06=L/AT:RUA COM 
JOÃO DA MATA LUCENA, QD-45 LT-115, JOÃO PAULO II-JP-PB. 1ªPUB.=09.602.095/0001-
98”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-000197/TEC/LO-1421 de 12/01/2016. [#Prot: 126/2016]

MORENO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 07.347.762/0001-08,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 16 APTS=IT:1,2MILHÃO=ÁREA:950M²=NE:10=L/ATV:RUA LUIZ BASTOS DA 
COSTA, QD 96, LT 1727, GRAMAME, JP-PB=1ªPUBLIC=07.347.762/0001-08.”; a ser realizadano 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000198/TEC/
LO-1422 de 12/01/2016. [#Prot: 127/2016]

MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO, CPF: 161.427.644-72,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.=ED, MULTI-
FAMILIAR COM 08 APTS=IT:350MIL=AC:433,73M²=NE:07=L/AT:R. EDNALDO ANACLETO 
DE ARAUJO, QD-30 LT-40, PL. DA BOA ESPERANÇA-JP-PB. 1ªPUB.=161.427.644-72”; a ser 
realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000199/TEC/LO-1423 de 12/01/2016. [#Prot: 128/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CNPJ: 08.916.645/0001-80,localizado(a) no município 
de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I. N°1865/12 
PROC. 12-1719=URBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE GURUGI=IT:1.000.002,56=AC:7.075,85M²=
NE:05=L/AT:POVOADO GURUGI, CONDE-PB. 1ªPUB.=08.916.645/0001-80”; a ser realizadano 
município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme processo Nº 2016-000200/TEC/LI-4606 
de 12/01/2016. [#Prot: 129/2016]

CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA, CNPJ: 02.414.122/0001-50,lo
calizado(a) a: RUA CORONEL JOAO LOURENCO PORTO;bairro: CENTRO; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-620, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO 
Nº981/2014=PROC Nº2013-007512-CLÍNICA DE ATEND. AMBULAT. EM PEDIATRIA E CI-
RURGIA - IT=12MIL=AC=342=NE=04 -1ªPUB -CNPJ 02.414.122/0001-50 - L/ATV R. CEL JOÃO 
L. PORTO,325 CENTROC.GRAND/PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: .; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-000201/TEC/LO-1424 
de 12/01/2016. [#Prot: 130/2016]

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 13.004.510/0320-30,locali
zado(a) a: ,,;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: “REN. DA LO Nº3783/13/PROC.13-7403=COMER. 
VAR. DE ALIMENTOS, PERFUMARIA E OUTROS=IT:1BILHÃO=AC:927,03M²=NE:29=L/
ATV:AV. VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO,Nº630-JOÃO PAULO II-ERNESTO GEISEL-JP/
PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000202/TEC/LO-1425 de 13/01/2016. [#Prot: 131/2016]

ELETRICIDADE DO BRASIL S/A, CNPJ: 10.538.273/0001-48,localizado(a) no município de /PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA DE 
NºC18/2015/PROC. 2015-006396=RETIFICAÇÃO NA ATIVIDADE, DATA E A CONDICIONANTE 
Nº6.”; a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 
2016-000203/TEC/LP-2641 de 13/01/2016. [#Prot: 132/2016]

FAUSTO ALMEIDA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 
CNPJ: 06.299.899/0002-52,localizado(a) a: PRACA ALVARO MACHADO;bairro: VARADOURO; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58010-530, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“MUDANÇA DE RAÇÃO SOCIAL DA LO Nº2336/14/PROC.12-003010 DE (FAUSTO ALMEIDA 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA) PARA (JSCOMERCIO 
DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)”; a ser realizadano município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000206/TEC/LO-1426 de 
13/01/2016. [#Prot: 133/2016]

FAUSTO ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 
CNPJ: 06.299.899/0001-71,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 Operação para a atividade: 
“MUDANÇA DE RAÇÃO SOCIAL DA LO Nº2334/14/PROC.12-001479 DE (FAUSTO ALMEIDA 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA) PARA (JS COMERCIO 
DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)”; a ser realizadano município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000207/TEC/LO-1427 de 
13/01/2016. [#Prot: 134/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA, CNPJ: 19.679.092/0001-06,localizado
(a) no município de PATOS/PB; CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“REN. DA LO Nº625/14/PROC.14-1346=COMER. VAR. DE COMBUSTÍVEIS(GASO,ETANOL 
E DIESEL) LUBRI,GPL E POUSADA=IT:100MIL=AC:1.534M²=NE:08=L/ATV:ROD. BR230, KM 
330-ZONA NORTE-DIS. INDUSTRIAL-PATOS-PB-1ºPUBLI.”; a ser realizadano município de 
PATOS/PB; CEP: 58700-000, conforme processo Nº 2016-000210/TEC/LO-1428 de 13/01/2016. 
[#Prot: 135/2016]

MANUELLA MARTINS DO NASCIMENTO, CPF: 083.471.164-82,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=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 APARTAMENTOS=IT:400MIL=AC:357,27M²=NE
:10=L/ATV:RUA DOM BOSCO, QD.263-LT.180-CRISTO REDENTOR-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000212/TEC/LO-1429 de 13/01/2016. [#Prot: 136/2016]

MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA, CNPJ: 09.257.477/0001-21,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=EXTRAÇÃO MECANIZADA DE GRANITO, REF. 
DNPM Nº846.208/14=IT:90MIL=ÁREA:214,67HA=NE:01=L/ATV:SÍTIO VARGINHA, S/N-ZONA 
RURAL- PEDRA LAVRADA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município 
de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, conforme processo Nº 2016-000213/TEC/LI-4607 
de 13/01/2016. [#Prot: 137/2016]

ANTONIO DAMIÃO BEZERRA, CPF: 023.260.148-80,domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de PICUI/PB; CEP: 58187-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. 
DA LO Nº1357/14/PROC.14-1042 COM M.R.S=LAVRA GARIMPEIRA DE PEGMATO, FELD. E 
MICA,REF. DNPM Nº846.173/2004=IT:35MIL=23,97HA=NE:05=L/ATV:SÍTIO ALTINHO-ALTO 
DO PARTINHP-ZR-PEDRA LAVRADA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; 
município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, conforme processo Nº 2016-000214/
TEC/LO-1430 de 13/01/2016. [#Prot: 138/2016]

ANTONIO DAMIÃO BEZERRA, CPF: 023.260.148-80,domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de PICUI/PB; CEP: 58187-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO 
Nº1299/14/PROC.13-5691 COM M.R. S=LAVRA GARIMPEIRA DE BERILO, FELD,REF. DNPM 
Nº846.233/2007=IT:35MIL=48,35HA=NE:02=L/ATV:SÍTIO ARAÚJO-ZR-PICUÍ=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de PICUI/PB; CEP: 58187-000, conforme processo 
Nº 2016-000215/TEC/LO-1431 de 13/01/2016. [#Prot: 139/2016]

DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA, CNPJ: 08.320.251/0002-46,localizado(a) 
no município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO(GLP)=CAMINHÃO 
01=PLACA:NOG-0445/PB=PERCURSO:EM TODO ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLU.”; a ser 
realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000216/TEC/AA-
3667 de 13/01/2016. [#Prot: 140/2016]

VIA LIMPA SERV. AMB. E LOC. DE EQUIP. LTDA, CNPJ: 13.583.598/0001-30,localizado(a) a: 
RODOVIA BR 230;bairro: VAZEA NOVA; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58301-645, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autori-
zação Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS=PLACAS:07 EM ANEXO=PERCURSO:TODO ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLI.”; 
a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000217/TEC/
AA-3668 de 13/01/2016. [#Prot: 141/2016]

EMIDIO MADRUGA NETO ME - AREIAL DOIS IRMAOS, CNPJ: 04.767.607/0001-52,localizad
o(a) no bairro: ZONA RURAL; município de CUITEGI/PB; CEP: 58208-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O. N°212/14 PROC.141/14=EXTRAÇÃO DE AREIA=LEITO DO 
RIO ARAÇAGÍ=IT:5000,00=ÁREA:25,53HA=NE:03=L/ATV:RIO ARAÇAGÍ, CUITEGÍ-PB=1ªP
UBLIC=04.767.607/0001-52.”; a ser realizadano município de CUITEGI/PB; CEP: 58208-000, 
conforme processo Nº 2016-000263/TEC/LO-1448 de 14/01/2016. [#Prot: 165/2016]

GPM CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ: 20.926.659/0001-80,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 16 APTS=IT:1.200.000=AC:759,45M²=NE:08=L/AT:RUA PEDRO 
M. DE OLIVEIRA, QD-58 LT-100, GRAMAME-PB. 1ªPUB.=20.926.659/0001-80”; a ser realiza-
dano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000267/
TEC/LI-4613 de 15/01/2016. [#Prot: 166/2016]

SONIA MARIA DE SALES OLIVEIRA, CPF: 298.777.764-72,domiciliado(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 a atividade: “L.O.=CONSTRUÇÃO 
DE 02 CASAS=IT:200MIL=AC:113M²=NE:04=L/AT:RUA PROJETADA, QD-C LT-20, LOT. CI-
DADE VIVA, SANTA RITA-PB. 1ªPUB=298.777.764.72”; a ser realizadano município de SANTA 
RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000268/TEC/LO-1450 de 15/01/2016. 
[#Prot: 167/2016]

ROSANGELA GOMES FERREIRA DA CUNHA, CPF: 007.557.844-13,domiciliado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:250MIL=ÁREA:201,30M²=NE:04=L/ATV:RUA CIDADE DE 
CAJAZEIRAS,QD 63, LT 86, B. DAS INDÚSTRIAS, JP-PB=1ªPUBLIC=007.557.844-13.”; a ser 
realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000269/TEC/LO-1451 de 15/01/2016. [#Prot: 168/2016]

M & R CONSTRUÇAO LTDA ME, CNPJ: 16.099.761/0001-82,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. MUL-
TIFAMILIAR COM 06 UNID.=IT:350MIL=AC:277,66M²=NE:08=L/AT:RUA GENERAL PEDRO 
GONÇALVES DE MEDEIROS, QD-186 LT-320, OITIZEIRO-PB. 1ªPUB.=16.099.761/0001-82”; 
a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000270/TEC/LO-1452 de 15/01/2016. [#Prot: 169/2016]

GPM CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ: 20.926.659/0001-80,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 16 APTS=IT:1.200.000=ÁREA:759,45M²=NE:08=L/ATV:RUA 
JOSÉ MATIAS GUEDES, QD 158, LT 171, GRAMAME, JP-PB=1ªPUBLIC=20.926.659/0001-80.”; 
a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000271/TEC/LI-4614 de 15/01/2016. [#Prot: 170/2016]

MF JR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 17.004.580/0001-98,locali
zado(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 04 APTS=IT:10MIL=AC:203,51M²=NE:05=L/AT:RUA 
RITA ALVES DA COSTA, LT-414 QD-091, S/N, PARATIBE-JP-PB. 1ªPUB.=17.004.580/0001-98”; 
a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000276/TEC/LO-1453 de 15/01/2016. [#Prot: 171/2016]

JUACI LOURENCO DA SILVA, CNPJ: 08.919.342/0001-11,localizado(a) no município de SOLE-
DADE/PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO Nº285/20133=PROC. 
Nº2013-005300-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO - IT=26MIL=180M²=NE=4 
- 1ªPUBLIC. - CNPJ 08.919.342/0001-11 - L/ATV R DR. GOVUEIA NÓBREGA, 121 - CENTRO 
- SOLEDADE/PB =NURECG=”; a ser realizadano endereço: RUA DOUTOR GOUVEIA NOBRE-
GA; bairro: CENTRO; município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, conforme processo Nº 
2016-000277/TEC/LO-1454 de 15/01/2016. [#Prot: 172/2016]

CONSTRUTORA REIS LTDA - ME, CNPJ: 14.299.050/0001-26,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 06 APTS=IT:200MIL=AC:368,70M²=NE:04=L/AT:AV. CONDE, QD-1A LT-09, LOT. 
SOL NASCENTE, TIBIRI II, SANTA RITA-PB. 1ªPUB.=14.299.050/0001-26”; a ser realizadano 
município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000278/TEC/
LO-1455 de 15/01/2016. [#Prot: 173/2016]

JOSÉ CARLOS JULIÃO JUNIOR, CPF: 745.860.763-72,domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=CONSTRUÇÃO DE 
04 CASAS=IT:180MIL=ÁREA:221,60M²=NE:05=L/ATV:RUA BICHO PREGUIÇA S/N, PARATIBE, 
JP-PB=1ªPUBLIC=745.860.763-72.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000283/TEC/LO-1456 de 15/01/2016. [#Prot: 174/2016]

GUARAVES - GUARABIRA AVES LTDA, CNPJ: 12.727.145/0001-78,localizado(a) no município de 
GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “L.A.(L.O.15-
-0692)=AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL 2ª ETAPA (SHOPPING CIDADE LUZ)=IT:2MI
LHÕES=AC:9.453,66M²=NE:20=L/AT:AV. OTACÍLIO LIRA CABRAL, 1300, CENTRO, GUARA-
BIRA-PB. 1ªPUB.=12.727.145/0001-78”; a ser realizadano município de GUARABIRA/PB; CEP: 
58200-000, conforme processo Nº 2016-000284/TEC/LA-0589 de 15/01/2016. [#Prot: 175/2016]

DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA, CNPJ: 08.320.251/0002-46,localizado(a) no 
município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO=LOA 
Nº84/2014/PROC.13-6640=COMER. VAR. DE GÁS LIQUEFEITO=IT:300MIL=AC:750M²=NE:
11=L/ATV:R. GASTÃO MEDEIROS FORTE, Nº17-BELA VISTA-SOUSA-PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano endereço: RUA GASTAO MEDEIROS FORTE; bairro: BELA VISTA; município de 
SOUSA/PB; CEP: 58806-730, conforme processo Nº 2016-000290/TEC/LO-1457 de 18/01/2016. 
[#Prot: 176/2016]

JOSÉ ANTONIO ZAMPIERI, CPF: 219.535.200-06,domiciliado(a) a: AVENIDA CRUZ DAS 
ARMAS;bairro: CRUZ DAS ARMAS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58085-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO Nº2442/2015/
PROC.2015-005555=RETIFICAÇÃO DAS CONDICIONANTES.”; a ser realizadano município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000300/TEC/LO-1459 
de 18/01/2016. [#Prot: 177/2016]

PARELHAS MINERAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 22.526.175/0001-70,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de NOVA PALMEIRA/PB; CEP: 58184-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para Pesquisa para a atividade: “LOP=LP=EXTRAÇÃO DE ROCHAS GRANÍTICAS P/ FINS 
ORNAMENTAIS=REF. AO PROC. DNPM N°846.166/15=IT:190MIL=ÁREA:54,86HA=NE:08=L/
AT:SÍTIO CORUJINHA DE BAIXO, NOVA PALMEIRA-PB=1ªPUBLIC=22.526.175/0001-70.”; a 
ser realizadano município de NOVA PALMEIRA/PB; CEP: 58184-000, conforme processo Nº 
2016-000301/TEC/LOP-0289 de 18/01/2016. [#Prot: 178/2016]

TOP-LOG TRANSPORTES E OPERAÇÕES PORTUARIAS LTDA., CNPJ: 08.492.211/0001-09,lo
calizado(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: “R.L.O. N°84/14 PROC.123/14=TERMINAL DE GRÃOS=IT:600MIL=ÁREA:4475M
²=NE:19=L/ATV:AV. PRES. JOÃO PESSOA, S/N, ÁREAS DI 6 E DI 9, CENTRO, CABEDELO-
-PB=1ªPUBLIC=08.492.211/0001-09.”; a ser realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 
58310-000, conforme processo Nº 2016-000303/TEC/LO-1460 de 18/01/2016. [#Prot: 179/2016]

LUCIANO ANDRE MELO DE ANDRADE, CPF: 884.538.124-20,domiciliado(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: “L.O=ED. UNIFA
MILIAR=IT:200MIL=AC:395,89M²=NE:04=L/ATV: BR-230, KM-09, R. PROJETADA 01, COND. 
BOSQUE DE INTERMARES, INTERMARES, CABEDELO-PB=1ªPUBLIC=884.538.124-20.”; a 
ser realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-
000309/TEC/LO-1461 de 18/01/2016. [#Prot: 180/2016]

CONSTRUTORA SOLI LTDA, CNPJ: 11.098.297/0001-96,localizado(a) a: AVENIDA NEGO, 
DO;bairro: TAMBAU; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58039-100, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação para a atividade: “L.I.=ED. MULTIFAMILIAR COM 06 APTS=IT:250MIL=ÁREA:33
0,54=NE:05=L/ATV:RUA INEZ PEDROZA SOARES, QD 04, LT 14, JOÃO PAULO II, JP-PB
=1ªPUBLIC=11.098297/0001-96.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000314/TEC/LI-4615 de 18/01/2016. [#Prot: 181/2016]

PANIFICADORA 2 IRMAOS LTDA, CNPJ: 12.802.967/0001-76,localizado(a) a: AVENIDA 
ADERBAL PIRAGIBE;bairro: JAGUARIBE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58015-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº2810/13/PROC.13-005092=INDUSTRIA 
DE PANIFICAÇÃO E LANCHONETE=IT:30MIL=AC:80M²=NE:14=L/ATV:AV.ADERBAL 
PIRAGIBE,Nº181-JAGUARIBE-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000319/TEC/LO-1462 de 19/01/2016. 
[#Prot: 182/2016]

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO, CPF: 299.534.054-68,domiciliado(a) no bairro: MANGABEI-
RA; 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 ativi-
dade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº116/2016/PROC.16-000122=ATIVIDADE 
CORRETA:PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS.”; a ser realizadano 
município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000328/TEC/LO-1463 de 
19/01/2016. [#Prot: 183/2016]

MARCONDES ANTONIO TAVARES DE FARIAS, CPF: 224.068.324-49,domiciliado(a) a: BR-
101/PB;bairro: ZONA RURAL; 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: “REN. DA LO Nº1419/13/PROC.13-2066=CRIAÇÃO DE FRANGO 
PARA CORTE=IT:300MIL=AC:36.920M²=NE:35=L/ATV:BR-101, S/N- KM 38-ZONA RURAL-
-CAAPORÃ-PB=1ªPUBLI=224.068.324-49.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município 
de CAAPORA/PB; CEP: 58326-000, conforme processo Nº 2016-000329/TEC/LO-1464 de 
19/01/2016. [#Prot: 184/2016]

MARCONDES ANTONIO TAVARES DE FARIAS, CPF: 224.068.324-49,domiciliado(a) a: BR-101/
PB;bairro: ZONA RURAL; município de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Ope-
ração para a atividade: “R.L.O Nº1420/13/PROC Nº2067/13=GRANJAS E AVES EM CATIVEIRO
=IT:650MIL=AC:29.000M²=NE:23=L/ATV:BR 101, KM 108, S/N-MATA REDONDA-ALHANDRA/
PB=1ªPUB=22406832449.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000330/TEC/LO-1465 de 19/01/2016. [#Prot: 185/2016]

NAIA SCHILLING JOESTING., CPF: 421.417.886-68,domiciliado(a) no município de CONDE/
PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº1950/13/
PROC. Nº5205/11=UNIDADE FAMILIAR COM SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO=IT:60MI
L=AC:197,92M²=NE:05=L/ATV:R. PROJETADA, QD16, LT 06-PRAIA DE JACUMÃ-CONDE/
PB=1ªPUB=42141788668.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000331/TEC/LO-1466 de 19/01/2016. [#Prot: 186/2016]

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: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº114/2016/
PROC.2016-000113=CORRETO É PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, SERVIÇO E EVEN-
TOS.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000332/
TEC/LO-1467 de 19/01/2016. [#Prot: 187/2016]

RALIANE DE SOUSA CAMPOS-ME, CNPJ: 17.310.375/0001-50,localizado(a) a: AV: MAJOR 
AUGUSTO BEZERRA;bairro: CENTRO; município de DONA INES/PB; CEP: 58228-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença Prévia para a atividade: “L.P=POSTO DE COMBUSTÍVEL=IT:160MIL=AC:270M²=NE:
03=L/ATV:ROD. PB-103, S/N, SAÍDA PARA PB-073, PORTAL DA SERRA, DONA INÊS-PB=1ª
PUBLIC=17.310.375/0001-50.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-000339/TEC/LP-2643 de 19/01/2016. [#Prot: 188/2016]

ECCO HOTEL LTDA - EPP, CNPJ: 23.878.871/0001-08,localizado(a) a: AV ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO;bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-030, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=SERVIÇOS DE HOTELARIA COM 
50 LEITOS=AC:1.100=IT:800.000=NE:53=LOC. ATV. AV. GOVERNADOR ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO, 3197 - JARD. OCEANIA-JP-PB - 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizadano endere-
ço: AV ARGEMIRO DE FIGUEIREDO; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58037-030, conforme processo Nº 2016-000224/TEC/LO-1432 de 13/01/2016. [#Prot: 142/2016]

JOSEILTON SANTOS MUNIZ, CPF: 024.251.874-56,domiciliado(a) no município de MARCACAO/
PB; CEP: 58294-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=PUBLICIDADE VOLANTE 
COMERCIAL, SERVIÇOS E EVENTOS=POT:400WHATS=FORD/350=PLACA:MOH-0988/
PB=L/ATV: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLIC=024.251.874-56.”; a ser realizadano 
município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000229/TEC/LO-1433 de 
13/01/2016. [#Prot: 143/2016]

CICERO ODON DE MACEDO FILHO -ME (POSTO SÃO MATHEUS), CNPJ: 04.302.243/0001-35,lo
calizado(a) no município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “L.O.=COM. VAR. DE COMB. PARA AUTOS,LUBRIFICANTES, CONVENIENCIA 
E DORMITÓRIO COM 04 QTS=IT:500MIL=ÁREA:496,89M²=NE:01=L/ATV:AV. CEL PEDRO 
TARGINO, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB=1ªPUBLIC=04.302.243/0001-35”; a ser realizadano 
endereço: RUA CEL PEDRO TARGINO; bairro: CENTRO; município de ARARUNA/PB; CEP: 
58233-000, conforme processo Nº 2016-000230/TEC/LO-1434 de 13/01/2016. [#Prot: 144/2016]

JUDITH MARTINS DE ARRUDA, CNPJ: 00.683.754/0001-93,localizado(a) a: RUA ERNANI 
ROQUE;bairro: CENTRO; município de SAO BENTINHO/PB; CEP: 58857-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O. N°753/2014 PROC. 14-0623 COM M.R.S.=COM. VAREJ. 
COMBUSTÍVEIS EM GERAL/LUBRIF.=IT:140MIL=AC:228M²=NE:02=L/AT:RUA ERNANI RO-
QUE DE ARRUDA, S/N, CENTRO, SÃO BENTINHO-PB. 1ªPUB.=00.683.754/0001-93”; a ser 
realizadano endereço: CENTRO; bairro: CENTRO; município de SAO BENTINHO/PB; CEP: 
58857-000, conforme processo Nº 2016-000231/TEC/LO-1435 de 13/01/2016. [#Prot: 145/2016]

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 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=AVIÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS=AC:19.5
60m²=IT:4.800.000=NE:10=LOC. ATV. FAZENDA MACIEL=ZONA RURAL=GUARABIRA-PB 1º 
PUBLICAÇÃO.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de GUARABIRA/PB; CEP: 
58200-000, conforme processo Nº 2016-000232/TEC/LI-4608 de 13/01/2016. [#Prot: 146/2016]

JOSIBERTO COUTINHO DE SOUZA, CPF: 160.667.314-91,domiciliado(a) no município de 
GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=AVIÁRIOS 
PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS=IT:1800000,00=ÁREA:7.335M²=NE:10=L/ATV:FAZENDA 
PALESTINA, ZONA RURAL, GUARABIRA-PB=1ªPUBLIC=160.667.314-91.”; a ser realizadano 
bairro: ZONA RURAL; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme processo Nº 
2016-000233/TEC/LI-4609 de 13/01/2016. [#Prot: 147/2016]

JUDITH MARTINS DE ARRUDA, CNPJ: 00.683.754/0001-93,localizado(a) a: RUA ERNANI 
ROQUE;bairro: CENTRO; município de SAO BENTINHO/PB; CEP: 58857-000, torna pú-
blico que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Alteração para a atividade: “L.A./L.O. N°753/2014=IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
SASC=IT:140MIL=AC:228M²=NE:02=L/AT:RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA, S/N, CENTRO, 
SÃO BENTINHO-PB. 1ªPUB.=00.683.754/0001-93”; a ser realizadano endereço: CENTRO; 
bairro: CENTRO; município de SAO BENTINHO/PB; CEP: 58857-000, conforme processo Nº 
2016-000234/TEC/LA-0587 de 13/01/2016. [#Prot: 148/2016]

M. TELES E CIA LTDA, CNPJ: 09.285.040/0001-00,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: “R.L.O. N°139/14 PROC.08-8064=COM. 
DE COMB. PARA AUTOS=IT:25MIL=ÁREA:313,9M²=NE:03=L/ATV:RUA FELICIANO PEDROSA, 
1532, CENTRO, BELÉM-PB=1ªPUBLIC=09.285.040/0001-00.”; a ser realizadano município de 
BELEM/PB; CEP: 58255-000, conforme processo Nº 2016-000235/TEC/LO-1436 de 13/01/2016. 
[#Prot: 149/2016]

SYLAR PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 13.135.222/0001-63,lo
calizado(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: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=LOTEAMENTO COM 191 LOTES=ENTRE:121
/360=IT:200MIL=ÁREA:55.800M²=NE:10=L/ATV:RUA PROJETADA, CENTRO - ALHANDRA-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000243/TEC/LI-4610 de 14/01/2016. [#Prot: 150/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI., CNPJ: 01.612.650/0001-50,lo
calizado(a) no bairro: ZONA URBANA; município de SAO DOMINGOS DO CARIRI/PB; CEP: 
58485-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LP/LI=SERVIÇO DE PAVIM. E 
IMPLANT. DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUA PROJETADA NO CENTRO DE S. DOMINGOS 
DO CARIRI - IT=120MIL=AC=130M² - 1ª PUBLIC. - L/ATV R JOSE FORTUNATO DE AQUINO, 
106 - CENTRO =NURECG=”; a ser realizadano bairro: ZONA URBANA; município de SAO DO-
MINGOS DO CARIRI/PB; CEP: 58485-000, conforme processo Nº 2016-000244/TEC/LI-4611 
de 14/01/2016. [#Prot: 151/2016]

POSTO JATOBA LTDA., CNPJ: 09.225.919/0001-58,localizado(a) no município de SAO 
JOSE DE PIRANHAS/PB; CEP: 58940-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA(GASO,ÁLCOOL E 
BIODIESEL)=PLACA:OGD-3226/PB=IT:140MIL=PERCURSO:EM TODO ESTADO DA PARAÍ-
BA.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-000246/
TEC/AA-3669 de 14/01/2016. [#Prot: 152/2016]

POSTO EXPRESSÃO COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS LTDA, CNPJ: 02.561.589/0001-22,lo
calizado(a) a: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO PENA;bairro: BESSA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58035-030, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.ONº1480/14/
PROC.Nº0554/12=COM. VAR. DE COMB: GASOLIA, ALCOOL,DIESEL,O. LUBRIFICANTE E 
PRESTAÇÃO DE SERV.=IT:140MIL=AC:300M²=NE:23=L/ATV:AV. PRES. AFONSO PENA Nº242-
-BESSA-JP/PB=1ªPUB=02561589000122”; a ser realizadano endereço: AVENIDA PRESIDENTE 
AFONSO PENA; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58035-030, conforme 
processo Nº 2016-000247/TEC/LO-1437 de 14/01/2016. [#Prot: 153/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEL PADRE IBIAPINA LTDA, CNPJ: 07.122.298/0001-51,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 
PRODUTOS PERIGOSOS(ÁLCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL)=IT:150MIL=NE:01=PLACA
:OFG-2380/PB=PERCURSO:CACIMBA DE DENTRO,SOLÂNEA,B. DE SANTA R. E ARAUNA-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-000248/TEC/AA-3670 de 14/01/2016. [#Prot: 154/2016]

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., CNPJ: 75.315.333/0146-73,loc
alizado(a) no município de VARZEA NOVA/PB; CEP: 58304-500, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “CORREÇÃO DA L.O Nº 2871/15,PROC. Nº 5355/15 COM M.R.SDE ATACADÃO 
DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA=PARA:ATACADÃO S.A.”; a ser realizadano município de 
SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-000249/TEC/LO-1438 de 
14/01/2016. [#Prot: 155/2016]

LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA ME, CNPJ: 05.415.015/0001-34,localizado(a) no bairro: 
.; município de LIVRAMENTO/PB; CEP: 58690-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O. N°1640/14 PROC.14-2887=COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL E LUBRIFI
CANTES=IT:20MIL=ÁREA:164M²=NE:04=L/ATV:RUA JOSÉ MARINHEIRO DE BRITO, S/N°, 
CENTRO, LIVRAMENTO-PB=1ªPUBLIC=05.415.015/0001-34.”; a ser realizadano bairro: .; 
município de LIVRAMENTO/PB; CEP: 58690-000, conforme processo Nº 2016-000250/TEC/
LO-1439 de 14/01/2016. [#Prot: 156/2016]

JUCILENE SOARES FERNANDES GOMES ME, CNPJ: 03.161.398/0001-36,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 Operação 
para a atividade: “R.L.O N°10/2013 PROCESSO:2012-002290=FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E 
BEBIDAS LÁCTEAS=IT:50.000,00=AC:399,76 M²=NE:5=L/ATV:SÍTIO MALHADA DE AREIA,Z/
RURAL=PAULISTA-PB=NRPATOS”; a ser realizadano endereço: ,,; bairro: ,,; município de PAU-
LISTA/PB; CEP: 58860-000, conforme processo Nº 2016-000251/TEC/LO-1440 de 14/01/2016. 
[#Prot: 157/2016]

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 Licença de 
Operação para a atividade: “L.O.=COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO
S=IT:10MIL=AC:20M²=NE:02=L/AT:AV. VANENCIA NEIVA, 300, SALA 101, CENTRO, CATOLE 
DO ROCHA-PB. 1ªPUB.=11.070.496/0001-96”; a ser realizadano endereço: AV. VENÂNCIO 
NEIVA; bairro: CENTRO; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, conforme 
processo Nº 2016-000252/TEC/LO-1441 de 14/01/2016. [#Prot: 158/2016]

CAVALCANTI & CAVALCANT LTDA, CNPJ: 14.101.929/0001-11,localizado(a) a: AVENIDA PRE-
SIDENTE AFONSO PENA;bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58035-030, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Alteração para a atividade: “L.A.(L.O.12-0327)=CONSTRUÇÃO DE 14 SALAS CO
MERCIAIS=IT:250MIL=AC:537,68M²=NE:07=L/AT:RUA PRESIDENTE AFONSO PENA, 620, ST-
01 QD-071 LT-0235, BESSA-JP-PB. 1ªPUB.=14.101.929/0001-11”; a ser realizadano endereço: 
AVENIDA PRESIDENTE AFONSO PENA; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58035-030, conforme processo Nº 2016-000253/TEC/LA-0588 de 14/01/2016. [#Prot: 159/2016]

CAVALCANTI & CAVALCANT LTDA, CNPJ: 14.101.929/0001-11,localizado(a) a: AVENIDA PRE-
SIDENTE AFONSO PENA;bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58035-030, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1111/12 PROC.12-0327=COM. VAR. DE COMB., 
LUBRIFICANTES E CONVENIENCIA=IT:40MIL=ÁREA:752M²=NE:07=L/ATV: RUA PRES. 
AFONSO PENA, 620, ST 01,QD 071, LT 0235, BESSA,JP-PB=1ªPUBLIC=141019290001-11.”; 
a ser realizadano endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO PENA; bairro: BESSA; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58035-030, conforme processo Nº 2016-000254/TEC/LO-1442 
de 14/01/2016. [#Prot: 160/2016]

KILOMARMITA COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.222.434/0001-61,localizado(a) 
no bairro: ZONA URBANA; 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: “RLO Nº2925/13=PROC.Nº13-6018=VENC. 2/10/15-COM. VAREJ. 
DE FORNEC. DE REF MARMITAS -IT=8MIL=203,70M²=NE=18-1ª PUB.-CNPJ 02.222.434/0001-
61-L/ATV AV. ASSIS CHATEAUBRIAND,300 LIBERDADE C.GRANDE/PB-NUREG=”; a ser 
realizadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo 
Nº 2016-000255/TEC/LO-1443 de 14/01/2016. [#Prot: 161/2016]

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, CNPJ: 12.011.855/0001-05,loca
lizado(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 12 APTS=IT:700MIL=ÁREA:665,28M²=NE:08
=L/ATV:R. APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD 149,LT 416, GRAMAME, JP-PB
=1ªPUBLIC=12.011.855/0001-05.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000256/TEC/LO-1444 de 14/01/2016. [#Prot: 162/2016]

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, CNPJ: 12.011.855/0001-05,loca
lizado(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 12 APTS=IT:700MIL=ÁREA:665,28M²=NE:08=L/
ATV:RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD 149, LT 470, GRAMAME, JP-PB
=1ªPUBLIC=12.011.855/0001-05.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000258/TEC/LO-1446 de 14/01/2016. [#Prot: 163/2016]

LOOP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 21.178.901/0001-48,local
izado(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 96 APTS=IT:3.000.000=AC:5.210,95M²=N
E:25=L/AT:RUA SILVANO DOMINGOS DE ARAÚJO, ST-03 QD-72 LT-305, J. OCEANIA-JP-
-PB. 1ªPUB.=21.178.901/0001-48”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000261/TEC/LI-4612 de 14/01/2016. [#Prot: 164/2016]
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 12/2015

REGISTRO Nº 16-00031-6
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M LUIZ RIBEIRO LIMEIRA NO 

LOTEAMENTO SOL NASCENTE - CONJUNTO TIBIRI Ill, EM SANTA RITA/PB (LOTE I – PROC. 
Nº 2508/2015); REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. MARIA DE LOURDES ARAÚJO 
EM SANTA RITA/PB (LOTE II – PROC. Nº 2753/2015) e REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 
E.E.F.M. PROFESSOR ANTONIO GOMES EM BAYEUX/PB (LOTE III – PROC. Nº 2766/2015). 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de março de 2016 às 09h30.

José Lusmá Felipe dos Santos
Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 17/2015

REGISTRO Nº 16-00032-4
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. JOSÉ GUEDES EM CA-

BEDELO/PB (LOTE I - PROC. Nº 2523/2015); COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA 
E.E.F.M. ISABEL MARIA EM JOÃO PESSOA/PB (LOTE II - PROC. Nº 2644/2015); E COMPLE-
MENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PEDRO AMÉRICO EM CABEDELO/PB (LOTE 
III - PROC. Nº 2645/2015). Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
03 de março de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 18/2015

REGISTRO Nº 16-00033-2
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. JOÃO ROBERTO BORGES 

EM JOÃO PESSOA (LOTE I - PROC. Nº 2512/2015); REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 
E.E.F. MARIA BRONZEADO MACHADO EM JOÃO PESSOA/PB (LOTE II - PROC. Nº 2666/2015) 
e REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. LUIZ DE AZEVEDO EM SANTA RITA (LOTE 
III - PROC. Nº 2667/2015). Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
04 de março de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 31/2015

REGISTRO Nº 16-00030-7
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F. LILIOSA DE PAIVA LEITE EM JOAO 

PESSOA/PB (LOTE I – PROC. Nº 2562/2015); CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. 
HORÁCIO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA/PB (LOTE II – PROC. Nº 2639/2015) e REFORMA DA 
ESCOLA E.E.F.M. PROFESSOR OLÍVIO PINTO EM JOAO PESSOA – PB (LOTE III – PROC. Nº 
2670/2015). Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: 
R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de março de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

MINERAÇÃO PARAIBANA LTDA, CNPJ: 09.383.175/0001-08,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O Nº 164/95,PROC.223/94=LAVRA DE CALCÁRIO NUMA ÁREA DE 300HA, REF.PROC. 
DNPM Nº 840.021/1981=IT:60MIL=AC: 75M²=NE:06=L/ATV: RIACHO FUNDO, ZONA RURAL 
DE BOA VISTA-PB, 1ª PUB. 09383175000108.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; muni-
cípio de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, conforme processo Nº 2016-000349/TEC/LO-1474 
de 20/01/2016. [#Prot: 195/2016]

ALBRAS GOLD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.810.572/0001-
15, endereço da obra : RUA JOSÉ RAMALHO BRUNET, nº 100, BAIRRO CABO BRANCO, JOÃO 
PESSOA - PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a 
LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCOMULTI FAMILIAR TIPO FLAT.

PORTOFINO CONST.INC. IMOBILIÁRIA LTDAS - CNPJ/CPF Nº 11.340.448/0001-70 Torna públi-
co que aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 91/2016 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO. Na(o) - PROJ. Nº 5505, ST-55 QD-087 LT-0366, PLANALTO DA BOA 
ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007193/TEC/LO-1055 

RENAN RODRIGUES MOSCOCO – CNPJ/CPF Nº 20.689.888/0001-29 Torna público que aSU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 
83/2016 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Serviço de 
lavagem automotiva.Na(o) – RUA NILO PEÇANHA, Nº 944 QD.74 – LOTE 02 – JARDIM AMÉRICO 
Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-004170/TEC/LO-0182

REINALDO BARBOSA CABRAL – CPF Nº 191.347704-53 Torna público que aSEMABY - Secretaria 
de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 0017/2015 – Prazo: de730 dias. 
Para a atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR. Processo: 2015-0031/TEC/LO.

MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ – CNPJ Nº 11.898.475/0001-63 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 69/2016 em João Pessoa, 13 de janeiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Trans-
porte rodoviário de combustíveis – gasolina, diesel , etanol , no percurso – Cabedelo – PB para 
ITAPORANGA – PB. Placa: MOU 8212/PB. Na (o) em todo o Estado da Paraíba – Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-003163/TEC/AA-3469.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ Nº 08.850.107/0001-30 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 111/2016 
em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MUTIFAMILIAR C/40 UNIDADES HABITACIONAIS. Na (o) – Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, Qd. 
90, LT. 342, Jd. Oceania. Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-008082/TEC/LI-4588.

PARADIGMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA -CNPJ Nº 12.146.571/0001-18 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 42/2016 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação de edificação multifamiliar, com 15 unidades habitacionais, distribuídos em um pavimento 
térreo mais três pavimentos superiores, dotada de sistema de esgotamento sanitário,composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na (o) Rua Edson Queiroz, Qd-F, LT-09-B, Loteamento Nice – Município: 
Santa Rita- UF : PB. Processo: 2015-007904/TEC/LO-1272.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, CNPJ: 12.011.855/0001-05,loc
alizado(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 12 APTS=IT:700MIL=AC:665,25M²=N
E:08=L/AT:R. APOS. BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD-149 LT-443, GRAMAME-JP-PB. 
1ªPUB.=12.001.855/0001-05”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-
000, conforme processo Nº 2016-000340/TEC/LO-1470 de 19/01/2016. [#Prot: 189/2016]

RICARDO ROBSON FERREIRA GRILO, CPF: 493.150.644-53,domiciliado(a) a: RUA CAS-
SIMIRO DE ABREU;bairro: BRISAMAR; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58033-330, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=ED. PARA FINS COMERCIAIS=IT:400MIL=A
C:259,70M²=NE:05=L/AT:RUA CASSIMIRO DE ABREU, QD-31 LT-353, BRISAMAR-JP-PB. 
1ªPUB.=493.150.644-53”; a ser realizadano endereço: RUA CASSIMIRO DE ABREU; bairro: 
BRISAMAR; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58033-330, conforme processo Nº 2016-
000341/TEC/LI-4616 de 19/01/2016. [#Prot: 190/2016]

CALCULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ: 13.037.826/0001-77,localiza
do(a) a: RUA: VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO;bairro: JOAO PAULO II; 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: “CORREÇÃO DA L.O 
N°54/16 / PROC. N°15-5607 - NA ATIVIDADE LICENCIADA: O CORRETO “EDIFICAÇÃO MULTI-
FAMILIAR COM 08(OITO) UNIDADES.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-000343/TEC/LO-1471 de 19/01/2016. [#Prot: 191/2016]

ASSESSORIA CONTABIL PATRICIA PONTES LTDA, CNPJ: 04.471.625/0001-92,localizado
(a) a: RUA AMARO COUTINHO;bairro: VARADOURO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58010-070, 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=IT:100MIL=NE:01=VEÍCULO DE PLACA:OFH-4410-PB=CABEDELO À SANTA 
RITA-PB.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
000344/TEC/AA-3671 de 19/01/2016. [#Prot: 192/2016]

RENATO RIBEIRO SUSIN, CPF: 004.989.640-78,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=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILAIR COM 02 UNDS=IT:80MIL=AC:128,80M²=NE:04=L/
ATV: RUA PROJETADA, S/N, QD 29, LT 675, LOT. PLANO DE VIDA, SANTA RITA=PB, 1ª PULB. 
004.989.640-78.”; a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme 
processo Nº 2016-000347/TEC/LO-1472 de 20/01/2016. [#Prot: 193/2016]

CONSTRUTORA GAIVOTA LTDA, CNPJ: 09.251.344/0001-48,localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 16 APTS=IT:1,5MILHÃO=AC:1043,
76M²=NE:15=L/ATV: RUA NSA. SRA. DA LUZ-QD.110/LT.140-MANGABEIRA-JP/PB=1ªPUB
LI=09.251.344/0001-48.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-000348/TEC/LO-1473 de 20/01/2016. [#Prot: 194/2016]

Responsavel.: CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CPF/CNPJ: 013493236/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.130,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002341
Responsavel.: DAYSE DE LOURDES MADRUGA ES-
PINOLA G
CPF/CNPJ: 601743904-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$52.980,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002645
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 676842034-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002350
Responsavel.: EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S A
CPF/CNPJ: 005008681/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.862,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000524
Responsavel.: E.W.A.COM.SERV.VET.LTDA
CPF/CNPJ: 007026821/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$211,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000546
Responsavel.: EDUARDO ANTONIO MAIA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 048888714-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$50.423,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002936
Responsavel.: ELIANE LOPES DA SILVA ALEXANDRE 692
CPF/CNPJ: 014462968/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$771,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002295
Responsavel.: FRANCISCO CRISTIANO SOARES 
MACENA
CPF/CNPJ: 022006994-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.331,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003476
Responsavel.: FRANCISCO CRISTIANO SOARES 
MACENA
CPF/CNPJ: 022006994-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.410,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003477
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$323,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002251
Responsavel.: FAYERTON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 613295093-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000294
Responsavel.: FERRARI MOTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009065220/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.884,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003760
Responsavel.: FERRARI MOTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009065220/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.535,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003759
Responsavel.: FERRARI MOTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009065220/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$132.939,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002853
Responsavel.: FERRARI MOTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009065220/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$81.541,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003632
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA INCORPORA-
DORA LTD
CPF/CNPJ: 008864917/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$357,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003059
Responsavel.: FERRARI MOTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009065220/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.008,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002799
Responsavel.: GUILHERME ROMANO
CPF/CNPJ: 128184508-61
Titulo: INDIC DUPLICATAR$ 50,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001096
Responsavel.: GEO LIMPREZA URBANA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002407
Responsavel.: GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO ME.
CPF/CNPJ: 017734125/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$682,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001768
Responsavel.: GLAUCIA MARIA DE SOUZA E SILVA BOTE
CPF/CNPJ: 109468884-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.063,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002120
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGIST INTEG LTDA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.623,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003336
Responsavel.: KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$38.072,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003215
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA 
LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.014,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003121
Responsavel.: KARNE KEIJO- LOGISTICA INTEGRA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$13.026,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003485
Responsavel.: JOSE MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 691798164-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.133,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002132
Responsavel.: JOSE GILSON FIRMINO SOUZA
CPF/CNPJ: 759648644-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.954,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002085
Responsavel.: JOSE CARLOS GAMA DE FRANCA

Souto
Serviço notarial e registral
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E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA PATRICIA PEREIRA BEZERRA
CPF/CNPJ: 964770324-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075535
Responsavel.: ADALBERTO PEREIRA DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 450828394-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$297,94
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076594
Responsavel.: GERMINIANO DE ARAUJO CARIRI 
NETO
CPF/CNPJ: 203370274-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076613
Responsavel.: GERMINIANO DE ARAUJO CARIRI
CPF/CNPJ: 203370274-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$420,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076614
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA- EIRELI
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$566,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074593
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORPORACA
CPF/CNPJ: 019925735/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$477,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074587
Responsavel.: VICTOR MENDES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 797784104-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073994
Responsavel.: ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 011966764-96
Titulo: DUP PRES SER INR$605,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002195
Responsavel.: ADVENTURE STORE COM LTDA
CPF/CNPJ: 010886936/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$422,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001161
Responsavel.: ADEVALDO MARTINS DE OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$408,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001376
Responsavel.: ALZINETE FLORENCIO LANTMANN
CPF/CNPJ: 203494834-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$966,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000610
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ: 047266694-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000414
Responsavel.: ALBERTO DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ: 027847924-39
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.875,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002714
Responsavel.: ALBERTO DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ: 027847924-39
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.526,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002937
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003440
Responsavel.: CONSTRUTORA AZARIAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 001040838/0001-71
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$39.651,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003587
Responsavel.: CENA OFICINA DE PROPAGANDA 
E PRODUC
CPF/CNPJ: 006948639/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.329,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003644
Responsavel.: CENA OFICINA DE PROPAGANDA 
E PRODUC
CPF/CNPJ: 006948639/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$56.275,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003590
Responsavel.: CENA OFICINA DE PROPAGANDA 
E PRODUC
CPF/CNPJ: 006948639/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$60.667,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003579
Responsavel.: CAROLINA JOB DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 012940415/0001-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$262,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000981
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003439
Responsavel.: CARLOS EDUARDO MATOS BEZERRA 
MOTTA
CPF/CNPJ: 023053641/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$143,78
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003804
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ: 013658023/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$713,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000848
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ: 013658023/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$220,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000847

CPF/CNPJ: 797556584-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.125,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004015
Responsavel.: JEFFERSON SABAINI SANTIL
CPF/CNPJ: 530539072-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003285
Responsavel.: JOAO MARCULINO LOURENCO DOS 
SANTOS-
CPF/CNPJ: 002698802/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$389,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000566
Responsavel.: JONATHA BATISTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 054507204-24
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$17.221,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002935
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 009474803/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$909,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003904
Responsavel.: JEAN CARLOS DA SILVA LIMA ME
CPF/CNPJ: 015642878/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000543
Responsavel.: LEOVEGILDO BEZERRA NETO
CPF/CNPJ: 726281034-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003071
Responsavel.: LEITE E CAFCAFETERIA
CPF/CNPJ: 017857055/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$284,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002243
Responsavel.: LUCIANA GONCALVES MARQUES
CPF/CNPJ: 010101384-13
Titulo: CHEQUER$225,00
Apresentante: S & L COSMETICOS LTDA-ME
 
Protocolo: 2016 - 001607
Responsavel.: LUDMILA TEIXEIRA ANDRADE
CPF/CNPJ: 010966065/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.942,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000147
Responsavel.: LUCIANA GONCALVES MARQUES
CPF/CNPJ: 010101384-13
Titulo: CHEQUER$225,00
Apresentante: S & L COSMETICOS LTDA-ME
 
Protocolo: 2016 - 001608
Responsavel.: LEONARDO SARMENTO MEIRA GADELHA
CPF/CNPJ: 018453164-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.025,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002449
Responsavel.: LEONARDO SARMENTO MEIRA GADELHA
CPF/CNPJ: 018453164-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$317,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000780
Responsavel.: LEONARDO SARMENTO MEIRA GADELHA
CPF/CNPJ: 018453164-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000781
Responsavel.: MICHAELLA GIORDANA DO NASCI-
MENTO NU
CPF/CNPJ: 026965814-95
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.861,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002056
Responsavel.: MARIA TERESA LEITE PESSOA RAMOS
CPF/CNPJ: 131712834-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.679,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002930
Responsavel.: MARIANA CASTRO PEIXOTO DE OLIV
CPF/CNPJ: 068502104-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$787,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003451
Responsavel.: MERCADINHO DJN LTDA
CPF/CNPJ: 012755806/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$224,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002385
Responsavel.: OTILIO NEIVA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 299989804-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.857,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002104
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE LIMA CABRAL
CPF/CNPJ: 100208294-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$15.092,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002987
Responsavel.: MARAYSA DE OLIVEIRA RODRIGUES 
08442
CPF/CNPJ: 018381284/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$376,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003867
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001477
Responsavel.: MARGARETH FERREIRA
CPF/CNPJ: 602017034-91
Titulo: DUP PRES SER INR$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003842
Responsavel.: MANOEL MAURI B DA COSTA NETO
CPF/CNPJ: 082892624-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$242,83
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001524
Responsavel.: MARIA EDINEIDE LEITE
CPF/CNPJ: 005779617/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$473,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003067
Responsavel.: MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
CPF/CNPJ: 372783804-30
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$57.482,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002955
Responsavel.: MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
CPF/CNPJ: 372783804-30
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$19.453,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002114
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 467232424-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$924,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003036
Responsavel.: MARCIO DE MELO
CPF/CNPJ: 854951664-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.852,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002649
Responsavel.: MARCILIO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 003075286/0001-62
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.799,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002863
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ: 015618147/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$803,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003297
Responsavel.: MARIA EDINEIDE LEITE
CPF/CNPJ: 005779617/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.497,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001238
Responsavel.: MERCADINHO IRM O NUNES
CPF/CNPJ: 005742418/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$127,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003860
Responsavel.: MARIA APARECIDA DE O PEREIRA
CPF/CNPJ: 053715234-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003802
Responsavel.: PAPYRUS MAISON COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 014781732/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$472,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000997
Responsavel.: PAPYRUS MAISON COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 014781732/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$491,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001002
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$899,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000508
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.246,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000501
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ: 205446934-34
Titulo: DUP PRES SER INR$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000306
Responsavel.: PRIMEIRO TEMPLO EBENEZER
CPF/CNPJ: 006877779/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$568,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000284
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORPORACA
CPF/CNPJ: 019925735/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002421
Responsavel.: ROQUE COM. DE MAT. ESPORTIVO 
LTDA
CPF/CNPJ: 005608867/0002-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.293,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000487
Responsavel.: REX MAO OBRA SERVICOS ESPE-
CIALIZADO
CPF/CNPJ: 009325400/0001-41
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$167.134,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002841
Responsavel.: RF - CURSOS DE SAUDE NEAO
CPF/CNPJ: 002687917/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$960,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003223
Responsavel.: RONALDO CESAR PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 005278468/0001-66
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$34.153,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002788
Responsavel.: RAFAELLA MOURA DE MAGALHAES
CPF/CNPJ: 082980054-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002377
Responsavel.: RUMOS CONSTR.AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ: 073034746/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002010
Responsavel.: RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS
CPF/CNPJ: 073034746/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002018
Responsavel.: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 008632154-40
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.837,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002072
Responsavel.: SJPMSERVICOS DE ALIMENTACAO
CPF/CNPJ: 017482960/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$214,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003266
Responsavel.: TCE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 004869393/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$744,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001365
Responsavel.: ZORAIDE ALCANTARA DA SILVA
CPF/CNPJ: 365145004-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.317,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002078

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,21/01/2016

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

H O R I Z O N T E  I N C O R P O R A Ç O E S 
E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 
16.675.984/0001-40 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,  emitiu a Licença e Instalação 
nº 79/2016 em João Pessoa, 15 de janeiro de 
2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Edi-
ficação comercial com 52 lojas em área dotada 
de rede coletora publica na Av. Liberdade – nº 
3859 – Esq. Com Rua Luzia  Lira de Almeida, 
Município: Bayeux – UF: PB. Processo: 2015-
006897/TEC/LI-4475.

PEDRO SOARES FILHO – CNPJ/CPF Nº 
18.566.335/0001-37 Torna público que a  SU-
DEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
em João Pessoa, 19 de janeiro de 2016 – Prazo:  
365 dias. Para a atividade de: Extração de areia 
no leito do Rio Curimataú, sob processo DNPM 
nº 846.127/2015, na localidade Sítio Serrinha, 
no Município de Caiçara, em uma área de 
4,87 hectares. Na(o) – SÍTIO SERRINHA, 
LEITO DO RIO CURIMATAÚ, ZONA RURAL  
Município: CAIÇARA – UF: PB. Processo: 
2016-000021TEC/LO-1359

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação da 
Rodovia PB-384/336, trecho: São José de Piranhas / Carrapateira. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-000164/TEC/LI-2637.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia 
Vicinal, trecho: Taperoá / Santo André. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000167/TEC/LP-2639.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia 
Vicinal, trecho: Riacho dos Cavalos / Paulista. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000166/TEC/
LP-2638.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia 
337, trecho: Bom sucesso / Lagoa. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000153/TEC/LP-2634.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da 
Rodovia PB-293, trecho: Vista Serrana / Entroncamento BR-427. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-000154/TEC/LP-2635.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia 
PB-196, trecho: Barra de São Miguel / Caraúbas. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000156/
TEC/LP-2636.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-121, 
trecho: Esperança / Areial / Pocinhos / Entroncamento BR-230. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-000157/TEC/LO-1410.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 29/2016 em João Pessoa, 7 de Janeiro de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Canteiro de obras de apoio a pavimentação da Rodovia PB-150, 
trecho: Alcantil à Santa Cecília de Umbuzeiro. Na (o) – RODOVIA PB-150, TRECHO: ALCANTIL 
/ SANTA CECÍLIA DE UMBUZEIRO Município: - UF: PB. Processo: 2015-006056/TEC/AA-0661. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 04/2016 em João Pessoa, 4 de Janeiro de 2016 – Pra-
zo: 1095 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-342, trecho: Coremas 
/ Piancó – com Entroncamento na BR-361. Na (o) – RODOVIA PB-342, TRECHO: COREMAS / 
PIANCÓ Município: - UF: PB. Processo: 2015-007314/TEC/LO-1084. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 28/2016 em João Pessoa, 7 de Janeiro de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-094/082, trecho: Divisa PE-PB / Natuba 
/ Umbuzeiro. Na (o) – RODOVIA PB-094/082, TRECHO: DIVISA PE-PB / NATUBA / UMBUZEIRO 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-004759/TEC/LI-4252

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3077/2015 em João Pessoa, 30 de Janeiro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-356/354, trecho: Pedra 
Branca / Nova Olinda. Na (o) – RODOVIA PB-356/354, TRECHO: PEDRA BRANCA / NOVA OLINDA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-004775/TEC/LI-4261

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 49/2016 em João Pessoa, 11 de Janeiro de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-167, trecho: Entroncamento 
BR-104 / Sossego. Na (o) – RODOVIA PB-167, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-104 / SOSSEGO 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-004762/TEC/LI-4254

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 20 de Janeiro 
de 2016 as 09:15hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, 
foi  ITA ENGENHARIA LTDA – ME, com o valor total de R$ 33.654,75 (Trinta e Três Mil Seiscen-
tos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), e a empresa CONSTRUFORTE 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com o valor de R$ 32.022,44 (Trinta e Dois Mil e Vinte e Dois Reais 
e Quarenta e Quatro Centavos).

Mamanguape, 20 de Janeiro de 2016.
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a licitação na modalidade 

pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP que ocorreria no dia 21 de janeiro de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E 
HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2016 às 10:00. 
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, 20 de janeiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 05 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para: Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas 
diversas, destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, 
Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da 
Administração Municipal até o fim do exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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 03 de fevereiro de 2016 as 10:00 horas, tendo como 
objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICOS E MINI TRIO, PARA 
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.  A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU na rua Padre José 
João, 31, centro, Pitimbu. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 no 
horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.

PITIMBU-PB, 20 de janeiro de 2016.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004-2015
OBJETO: Construção de sistema de abastecimento de água na comunidade de cipoal no 

município de Itapororoca-PB, conforme projeto básico e planilha em anexo.. RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS INTERPOSTOS: Empresas: RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e DANTAS 
CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME; contra o resultado de julgamento de habilitação do 
referido certame. A Comissão Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 
8.666/93 e suas alterações comunica aos licitantes para, querendo, impugnar no prazo de 05 
(cinco) dias úteis o recurso interposto. O Processo encontra-se a disposição dos interessados no 
endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se. Itapororoca, 20 de Janeiro de 2016.

TARCISIO FRANÇA DA SILVA-Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00080/2015.
OBJETO: Aquisição de cortinas e varões para atender a necessidades da Secretaria de Educação 

do Município de Cajazeiras.
ABERTURA: 19/01/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 20/01/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) 

veículos denominados, micro ônibus.
ABERTURA: 20/01/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 20/01/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Patos, nomeada através da Portaria de 

n° 001/2015, de ordem da Exma. Sra. Prefeita Constitucional, torna público para conhecimento de 
todos os interessados, que o processo licitatório Tomada de Preços nº 017/2015, que tinha como 
objeto a conclusão da construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, para beneficiar a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Aristides Hamad Timenes, na cidade de Patos (PB), conforme 
especificações constantes no Edital e seus anexos, foi REVOGADO, nos termos do Art. 49 da Lei 
8666/93 atualizada; Considerando a necessidade de reformulação do Edital para melhor atender 
aos ditames da Lei Federal 8.666/93.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, localizada no Centro Administrativo Aderbal Martins de 
Medeiros, situado à rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos-PB, em todos os dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Patos - PB, 20 de janeiro de 2016.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016
OBJETIVO: Execução dos serviço de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, sob regime de 

EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, nas seguintes ruas do município do Município de Patos/
PB: Jaime Lúcio Medeiros, Peregrino Carvalho, José Genuíno, D. Pedro I, Duque de Caxias, 
Severino Dutra, Oscar Torres, Edivaldo Mota, Sargento Everaldo, Assis Chatoubriand, Cel. João 
Leite, Maria Sousa Barreto, Peregrino de Araújo, Manoel Alves de Freitas, Joaquim Assis Ferreira, 
Odon Nogueira, Severino Dutra, Projetada, Antonio Longo, Nathanael Negreiros, Félix Araújo, Pedro 
Moura, Francisco Paulo Licarião, Joaquim Amaro, Renan Ayres, Elpídio Portela e José Crispim, na 
cidade de Patos/PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 22/02/2016, às 9hs. (Horário Local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 18 de janeiro de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de utensílios para cozinha para 

atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Patos-PB.
ABERTURA 03/02/2016 as 8h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 19 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2016
OBJETO: Contratação de Pessoa física ou Jurídica para Locação de veículos automotores para 

atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Patos – PB.
ABERTURA 03/02/2016 as 11h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 19 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2016
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de produtos de panificação 

e refrigerantes, a cargo das diversas Secretarias do município de Patos (PB)
ABERTURA 03/02/2016 as 15h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 19 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de emulsão asfáltica 

para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do município de Patos PB.
ABERTURA 03/02/2016 as 16h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de gás de cozinha com 

serviço de pronta entrega visando atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Patos - PB.

ABERTURA 03/02/2016 as 14h00 min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de Tintas para atender 

as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 04/02/2016 as 09h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL

Sobre Sistema de Registro de Preço nº 004/2016
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que a sessão marcada para 

o dia 19 de janeiro de 2016 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura 
Municipal de Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – 
Sobre Sistema de Registro de Preço, Objeto: Contratação de terceiro para realização de serviços 
como engenheiro para atender as necessidades da Prefeitura de Serra Grande – PB foi declarada 
DESERTA, sendo nova sessão marcada para o dia 29 de janeiro de 2016 às 12:00 horas na sala 
de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande – PB com o mesmo objeto em tela. Os 
interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,  tel.: (83) 
98880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os 
dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 20 de janeiro de 2016.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2015, que objetiva: Aquisição de cortinas 
e varões para atender a necessidades da Secretaria de Educação do Município de Cajazeiras; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 20 de Janeiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Contratação de serviços 
de transporte escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) veículos denominados, micro ônibus; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 20 de Janeiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01001/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 28 de Janeiro 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 01001/2016, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE INFORMATICA A FIM DE 
FOMENTAR AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 
Centro - Cajazeiras - PB. 

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE DESTINADO Á PREFEITURA MUNICIAPL DE CAJAZEIRAS E TODAS AS SUAS 
SECRETARIAS. 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, 19 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Gás de conzinha recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, mediante entrega diária. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 20 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes escolar e diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 20 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços de transporte escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) veículos denominados, 
micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção corretiva e preventiva, 
com condutor incluso para atender a  32 (trinta e duas) rotas, nos horários e locais constantes dos 
itens do edital, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado ao 
dia, por itinerário/dia  (ida e volta), perfazendo 1348 km (um mil trezentos e quarenta e oito) km/dia 
e 283080 (duzentos e oitenta e três mil e oitenta) km em 210 dias letivos para o deslocamento de 
362 (trezentos e sessenta e dois) alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o 
período letivo de 2016.. 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, 20 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material esportivo 

para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 04/02/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de fogos de artifício 

para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 04/02/2016 as 16h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de janeiro de 2016
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2015
OBJETO; Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço,) destinado 

aos servidores e prestadores de serviço do município de malta-PB, foi DESERTA.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 

12:00 hs Malta- Estado da Paraíba.
Malta – PB, 06 de janeiro de 2016.

Ana Paula Santos Da Silva
Pregoeira Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2015
OBJETO; Contratações de serviços de fornecimento parcelado de refeições prontas, destinados 

às atividades do município, ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital, foi DESERTA.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 

12:00 hs Malta- Estado da Paraíba.
Malta – PB, 06 de janeiro de 2016.

Ana Paula Santos Da Silva
Pregoeira Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2015
OBJETO; Aquisição parcelada de Paes, bolos etc. destinados a merenda escolar e demais 

atividades dos programas e secretarias do município conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital, foi DESERTA.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 
12:00 hs Malta- Estado da Paraíba.

Malta – PB, 06 de janeiro de 2016.
Ana Paula Santos Da Silva

Pregoeira Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2015
OBJETO; Contratação dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura dos veículos do muni-

cípio de Malta conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, 
foi DESERTA.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 
12:00 hs Malta- Estado da Paraíba.

Malta – PB, 06 de janeiro de 2016.
Ana Paula Santos Da Silva

Pregoeira Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS torna público que fará realizar através da 

Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Vicente de Almeida, s/n – Edilson Alves 
– Marizópolis - PB, às 15:30 horas do dia 24 de fevereiro de 2016, licitação modalidade Concor-
rência, do tipo técnica e preço, para: contratação de serviços técnicos especializados visando o 
planejamento, a organização, a execução e a realização de concurso público para o provimento 
de cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Marizópolis. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
PMMARIZOPOLIS@BOL.COM.BR

Marizópolis - PB, 20 de Janeiro de 2016.
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2015, que objetiva: CONS-
TRUÇÃO DA PRAÇA DE SAÚDE DE SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES 
EIRELI - R$ 299.883,74.

São Vicente do Seridó - PB, 20 de Janeiro de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SAÚDE DE SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM 
ANEXO.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2015.DOTAÇÃO: 4490-51VIGÊNCIA: 
90 (noventa) diasPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó e:CT 
Nº 00002/2016 - 20.01.16 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 299.883,74

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de janeiro de 2016Publicidade
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