
Falta de documentação e armazenamento 
inadequado motivaram o fechamento.  PÁGINA 14

MP-Procon interdita duas farmácias
Lavagem da Escadaria de Malagrida, no Centro, 

marca início da festa. Veja programação.  PÁGINAs 4 e 5
Seis novos veículos serão utilizados pela Dele-

gacia Especializada de Apoio ao Turista.  PÁGINA 15

Começa o pré-carnaval de João PessoaSegways reforçam policiamento na orla

clima & tempo
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Fonte: INMET
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30o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
21o Mín.

33o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 4,021  (compra) R$ 4,024  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,000  (compra) R$ 4,240  (venda)
EURO   R$ 4,329  (compra) R$ 4,335  (venda)

l Comissários e pilotos farão greve a partir de quarta-feira. Página 9

l Lei Seca intensifica fiscalização durante o pré-carnaval de JP. Página 14

l TRE-PB prorroga prazo para cadastramento biométrico. Página 17
 
l Lula e Marisa são intimados a depor no “caso do triplex”. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

08h08 2.0mALTA

14h02

01h47

0.7m

0.6m

20h28 1.9mALTA

Nublado com 
chuvas ocasionais

estado convoca apoio 
popular contra a zica

vIgILâNCIA E PREvENção 

Após videoconferência com a presidente Dilma, o governador Ricardo Coutinho voltou a resssaltar a importância da parti-
cipação da sociedade nas medidas preventivas. Ações do Estado são destaque em emissora de TV dinamarquesa.  PÁGINA 3

Ricardo e a secretária de Saúde, Roberta Abath, participaram de videoconferência com Dilma, ministros e governadores de outros 4 estados

Temer declarou que medidas contra
a crise estão sendo “adequadas”

Políticas

PAcIfIcAçãO Na Paraíba, 
vice-presidente Michel 
Temer diz que a proposta 
de impeachment de Dilma 
perdeu força.  PÁGINA 17

governador entrega
casas em Caturité

cerca de 160 pessoas do muni-
cípio serão beneficiadas com 40 
moradias inauguradas.  PÁGINA 4

HABITAção 

Paraíba

Diversidade

A medida será gradativa e, inicial-
mente, apenas seis das 44 câmeras da 
Semob serão usadas para a fiscaliza-
ção do trânsito da capital.  PÁGINA 13

Pesquisa da Fecomércio revela que 
98,9% indicam o Estado como roteiro 
turístico e 36% dizem ter tido suas 
expectativas superadas.  PÁGINA 9

Câmeras começam
a multar na 2a feira

98% dos turistas 
querem voltar à PB

FoTo: Edson Matos

FoTo: Alberi Pontes/Secom-PB

FoTo: Evandro Pereira FoTo: Marcos RussoFoTo: Wagner Varela/Secom-PB
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Com a incrível capacidade de romper 
fronteiras e se espalhar por quase todos 
os países do continente americano, o vírus 
zika, transmitido pelo mosquito Aedes ae-
gypit, está provocando o que as autoridades 
sanitárias, incluindo a Organização Mundial 
da Saúde, consideram como uma epidemia 
explosiva. Não é pra menos. Os casos de in-
fecção estão se dando mesmo de forma ex-
plosiva, numa velocidade espantosa e com o 
sério risco de se transformarem numa pan-
demia de difícil controle. Embora a relação 
entre o vírus e a microcefalia ainda não es-
teja comprovada pela organização, apesar 
dos episódios já registrados no Brasil, a OMS 
pode decretar na semana que vem estado 
de emergência internacional semelhante à 
estabelecida contra o ebola, em 2014.

Especialistas confirmam que a situa-
ção é preocupante e que há motivo para 
alarme porque o Aedes se propaga sem 
controle e a população precisa entender, 
de uma vez por todas, que tem de colabo-
rar. Nesse sentido, o alarme da Organiza-
ção Mundial da Saúde é muito válido. Só se 
chegou a este ponto porque não levaram a 
dengue a sério, e o mosquito se proliferou. 
A maioria dos focos está dentro das casas 
e os cidadãos acham que não é dever deles 
participar do controle.

Na verdade, o espanto geral é a compro-
vação de que o Aedes, além da dengue e da 
chicungunha, pode transmitir uma doença 
ainda mais perigosa, a microcefalia,  consta-
tada pela má-formação cerebral dos fetos. A 
dengue mata entre 25 mil e 50 mil pessoas 
por ano no planeta. E até agora ninguém se 
comoveu. A população precisa participar do 
controle dos focos, a maioria está nas casas. 

As pessoas precisam entender que não po-
dem deixar o zika entrar nas casas.

O Brasil, evidentemente, aumentou os 
esforços para combater a proliferação dos 
mosquitos e passou a contar, em muitos Es-
tados, com a ajuda do Exército no apoio dos 
agentes que visitam as residências. Alguns 
Estados também estão elaborando meca-
nismos legais que permitam a entrada em 
domicílios fechados ou nos quais a visita 
dos agentes foi impedida, o que atualmen-
te é proibido. Para chamar a atenção sobre 
a importância da limpeza para eliminação 
dos focos do Aedes aegypti, o Ministério da 
Saúde lançou a campanha “Sábado da Faxi-
na - Não dê folga para o mosquito da den-
gue”. A ideia é que toda a população dedique 
um dia da semana para verificar todos os 
possíveis focos do mosquito, fazendo uma 
limpeza geral em sua residência e impedin-
do a reprodução do Aedes. 

O mosquito não escolhe o bairro ou casa 
para se reproduzir. Ele precisa apenas de 
locais com água parada. Por isso, o cuidado 
para evitar a sua proliferação deve ser fei-
to por todos. A principal ação para preven-
ção dessas doenças é evitar o nascimento 
do mosquito da dengue, já que não existem 
vacinas ou medicamentos que combatam a 
contaminação. Em 45 dias um único mos-
quito pode contaminar até 300 pessoas. É 
bom lembrar que o ovo do Aedes aegypti 
pode sobreviver até 450 dias mesmo se o 
local onde foi depositado estiver seco. Se a 
área receber água novamente, o ovo ficará 
ativo e poderá atingir a fase adulta em pou-
cos dias. Por isso, após eliminar a água pa-
rada, é importante lavar os recipientes com 
água e sabão.

Editorial

 Crônica

 Epidemia explosiva

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Rosas e espinhos

Olho para as nove horas brancas e rosas 
que o sol acaba de abrir no meu jardim. Não 
sei por que, me vem à memória a frase final 
do romance Nadja, de André Breton, que li, há 
muito tempo, salvo engano em um artigo ou 
epígrafe de livro do escritor W. J. Solha: “A be-
leza será convulsiva ou não será”.

Não devo ter lido Nadja com muita aten-
ção– aliás, o livro me foi emprestado pelo pró-
prio Solha -, pois não me recordo da frase por 
associá-la ao romance do surrealista francês, 
mas pela citação do autor paulista, radicado na 
Paraíba, este sim, um dos leitores mais vorazes 
e de excepcional memória que conheço.

A beleza do mundo me encanta e assus-
taexatamente por ser fugaz. Efêmera como as 
nove horas dos meus jarros, que desabrocham 
no meio da manhã e murcham muito antes do 
Sol se pôr. Não se pode retê-las, e sim contem-
plá-las, deixando de lado a vontade de questio-
nar os motivos de sua existência.

Acontece de, às vezes, sentirmos a sensação 
de que algo maravilhoso irá se revelar a respeito da 
natureza. Mas permanecemos em suspense, como 
se não nos fosse permitido romper, pela razão, os 
limites da intuição. A sensação agrada e desespera, 
e, também neste caso, o melhor é respirar e relaxar.

Em momentos como este aplaudo em si-
lêncio o cineasta Richard Donner, que dirigiu o 
longa-metragem O feitiço de Áquila. No filme, 
o Bispo de Áquila (John Wood) transforma os 

amantes Isabeau (Michelle Pfeiffer) e Etienne 
Navarre (Rutger Hauer) em predadores, apri-
sionando-os em mundos paralelos.

Durante o dia Isabeau transforma-se  em 
uma águia e, à noite, Etienne toma a forma de 
um lobo. Eles são apaixonados e tentam se 
tocar no tênue instante que separa a noite do 
dia, quando ambos voltam à forma humana. 
Mas não conseguem, sendo este o verdadeiro 
castigo imposto pelo bispo feiticeiro.

Podemos associar a felicidade à beleza e 
esta às flores, uma vez que todas são transi-
tórias - como nossas próprias vidas, aliás. E se 
tudo é passageiro, a alegria também é um es-
tado de espírito momentâneo, como todas as 
formas de beleza, sendo o seu oposto, ou seja, 
a tristeza, oriunda dos inevitáveis espinhos. 

Na tentativa de ser feliz, exatamente pela 
certeza dos espinhos, procuro andar pelo mun-
do atento aos seus jardins, para flagrar o mo-
mento de suas flores. Um amigo que encontro 
é um desses instantes, assim como o verso do 
poema e o excerto de conto ou romance que, ao 
lê-los, me emociono.

Cada vez que o mundo me agride, por 
meio de atos ou palavras, não escondo as lá-
grimas. Que a terra consuma minhas mágoas, 
para que, neste húmus sem rancor, vingue a 
esperança de uma rosa sem espinho. E quan-
do sou eu o agressor, sinto-me como um la-
drão que roubou a flor de um jardim celestial.

            

Podemos associar a felicidade à beleza e esta às flores, uma vez que 
todas são transitórias - como nossas próprias vidas, aliás.”
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Ontem, um dos maiores craques 
do futebol brasileiro, o hoje sena-
dor Romário (PSB), completou 50 
anos, dos quais cinco dedicado à 
carreira parlamentar. Polêmico, 
é um dos políticos mais atuan-
tes nas redes sociais. Tem 2,3 
milhões de seguidores no Face-
book, atrás apenas de Aécio Ne-
ves (PSDB) – é um segundo lugar 
honroso e significativo, a consi-
derar que o tucano foi candidato 
à Presidência em 2014, logo tem 
mais visibilidade. 

O presidente do PSB de 
Guarabira, Célio Alves, ao co-
mentar que a chapa Josa da 
Padaria/Beto Meireles foi es-
colhida por meio de pesquisa 
de debates, com a partici-
pação dos pré-candidatos, 
alfinetou os grupos que, 
há décadas, se alternam no 
poder, as famílias Paulino e 
Toscano: “Nossa diferença é 
essa, escolher coletivamen-
te, não em café da manhã na 
casa de grupos oligárquicos”.  

Na missiva enviada à presidente Dilma, em de-
zembro passado, um Michel Temer magoado dizia 
que medidas do ajuste fiscal passaram graças à 
sua interferência. Lembremos: “Democrata que 
sou, converso, sim, senhora presidente, com a 
oposição. Sempre o fiz, pelos 24 anos que passei 
no Parlamento. Aliás, a primeira medida provisó-
ria do ajuste foi aprovada graças aos oito votos 
do DEM, dos seis do PSB e dos três do PV”.

COM A OPOSIÇÃO

PAPAI DO CéU DISSE: ‘ESTE é O CARA’

ÀS CLARAS

UNInforme

SE FOR ELEITO

NO TRF-5

DE INSATISFEITO A PACIFICADOR

Favorito para vencer a eleição de líder 
do PMDB na Câmara dos Deputados, o 
deputado Hugo Motta disse ontem, em 
João Pessoa, que vai compor a comis-
são do impeachment com membros 
do partido que são contra e a favor do 
prosseguimento do processo. Precisa, 
porém, vencer Leonardo Picciani, no 
voto. Dos 65 parlamentares que vão 
integrar o colegiado, o partido poderá 
indicar oito membros.  

Na próxima segunda-feira, o 
juiz federal Alexandre Costa de 
Luna Freire toma posse, como 
desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, com sede em Recife. 
Foi promovido pelo critério de 
antiguidade, era o segundo 
da lista. O primeiro, do juiz 
federal Agapito Machado, do 
Ceará, renunciou à promoção, 
pela terceira vez. A nomeação 
do magistrado saiu no Diário 
Oficial, no último dia 15.  

Como senador, Romário está longe de ser, digamos, indisciplinado, como nos tempos em que atuava 
como jogador de futebol. Esteve presente em todas as 120 votações que ocorreram em plenário e, nos 
tempos de deputado, obteve média alta em termos de presença: 93,6%. Nada mal para um cara que 
assim se definiu em 1994, ao ser campeão mundial com a seleção:“Quando nasci, papai do céu apontou 
pra mim e disse: este é o cara”.

O tom conciliatório do vice-presidente da República, Michel Temer (foto), ontem, ao desembarcar em 
João Pessoa, não chegou a ser surpreendente, como afirmaram alguns jornalistas. Na verdade, o pró-
prio Temer, ao considerar que “o impeachment perdeu a força que tinha” justificou o seu recuo estra-
tégico. Bem diferente do Temer que, no auge da crise política, expôs suas mágoas à presidente Dilma 
Rousseff, em carta, dizendo-se que se sentia um “vice decorativo”, que “perdeu prestígio político”, 
devido ao ostracismo em que se julgava estar. Diferente do Temer que afirmou, na missiva, com todas 
as letras, que o Palácio do Planalto desconfiava de sua lealdade – “sei que a senhora não tem confiança 
em mim e no PMDB, hoje, e não terá amanhã”. E que acusou a presidente de tentar dividir o partido 
sob o seu comando: “O PMDB tem ciência de que o governo busca promover a sua divisão, o que já 
tentou no passado, sem sucesso”. Temer se diz, agora, soldado do governo, parceiro. Foi de insatisfeito 
e acusador a pacificador e prudente, em pouco mais de um mês – a carta vazou na imprensa em 7 de 
dezembro do ano passado. É o que chamamos de pragmatismo político. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Governador da Paraíba participa de 
videoconferência com Dilma Rousseff 
Sociedade é convocada  
para o enfrentamento do 
mosquito Aedes aegypti

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

A arte é um resultado de várias 
maneiras de expressão, como a política, o 
jornalismo, a economia, a linguagem; como a 
ciência.

A arte é como o chinês Choh Hao Li, 
bioquímico sino-americano. Formado pela 
Universidade de Nanquim, emigrou em 
1935 para os EUA e fez pós-graduação na 
Universidade da Califórnia, tornando-se 
professor e pesquisador. Entre pesquisas 
com glândula pituitária e o hormônio 
adrenocorticotrófico, Hao Li anunciou em 
1971, juntamente com Donald Yamashiro, 
a obtenção do hormônio responsável pelo 
crescimento do corpo humano.

Fazer política e jornalismo, como fazer 
arte, é como preparou todo o campo que 
levou uma equipe japonesa a extirpar um 
câncer do estômago com raio laser e uma 
equipe brasileira a realizar pela primeira 
vez no mundo, em 1988, um transplante de 
fígado intervivos.

nnnnnnnnnn
A arte é como o troca-troca de correntes 

pela dialética. Por exemplo, sem o feudalismo 
jamais teríamos chegado ao marxismo; sem 
o marxismo, nada de consolidação dos dois 
grandes blocos - o capitalista e o socialista -, 

apesar da insistência  de Francis Fukuyama em 
tentar provar que a História morreu. Apesar 
das velozes mudanças que acabaram a União 
Soviética e reformularam os países da Europa 
Oriental. E da reunificação das Alemanhas.

 
nnnnnnnnnn

Sem a consolidação do binômio 
capitalismo-socialismo, jamais Marcuse teria 
feito “Eros e civilização”. Nem Fritjof Capra 
o seu “Ponto de mutação”. Nem os conflitos 
político-ideológicos, no Brasil, entre PCB, 
PPS (que teve origens no PCB), PC do B, PSB 
e o PCO (de extrema-esquerda, fundado há 
10 anos por dissidentes petistas). Enfim, 
o PT, que reúne várias tendências. Arrisco 
dizer que com o atual desgaste público do 
PT, nas eleições de 1998 o partido batalhará 
inteiramente pela social-democracia, 
para que essa ideologia não passe a ser 
liderada no Brasil pelo PSDB. Lembro 
ainda um que não mais existe, do qual fui 
militante: o PCBR, que em 1970 foi atingido 
fortemente pela repressão militar. Terminou 
desarticulado. 

A partir dessa história e do campo atual, 
pergunto se é possível continuar a acontecer 
tudo o que estamos sentindo no Brasil, e se o 
elemento Eros não tivesse sido incorporado 

à discussão da estrutura ocidental segundo 
a mesma importância que gerou os 
“trabalhadores do mundo, uni-vos” e fez de 
Pier Paolo Pasolini uma espécie de marxista-
cristão ao realizar o filme “O evangelho 
segundo São Mateus”.

Há um “logotipo sonoro” bem anterior 
aos marxistas, leninistras, trostsquitas, 
estruturalistas, tropicalistas, punks, pós-
modernistas, capitalistas, existencialistas, 
niilistas, anarquistas, ambientalistas, e os 
ingênuos e recentes “istas”. É o logotipo 
sonoro de Hermes Trimegisto: “Assim como 
em cima, embaixo”. A mesma coisa do “Pai 
nosso”: “Assim na terra, como no céu”. Ou 
de uma frase marcante de Shakespare: “Não 
há nada de bom ou de mau, a não ser que o 
pensamento o torne assim”.

nnnnnnnnnn
Tem que haver as amenidades para fazer 

frente aos dados políticos e filosóficos. Fazer 
frente a algumas crueldades cotidianas. A 
palavra-de-ordem da insinuação existencial 
para este primeiro quarto de século é que 
sem amenidades e equívocos a nada se 
chega. É esperar a História para ver o que 
acontece, pois ao contrário do pensamento de 
Fukuyama, ela não morreu.

Batman e Coringa: nada há de bom ou de mau Minha aparente dialética paranóica é 
a construção de um teorema demonstrando 
que a criação divina se manifesta mais 
profundamente na medida em que na luta 
entre o “Bem” e o “Mal” (Batman e Coringa) 
nada há de bom ou de mau. É a única forma 
de manter a evolução de uma criação feita 
usando inteligências superiores e inferiores 
como pontas-de-lanças. Como justificativa há 
um mito de entidades benéficas e maléficas. 
É uma acolhida ao maniqueísmo? Não; ao 
contrário. É apenas chegar à constatação de 
que não somente a terra girando em Torno 
do Sol, mas de que no dia em que o conflito 
maior acabasse tudo estaria consumado.

Estaria do outro lado do Sol. Ou seja: 
com toda a nossa concepção e cultura 
devidamente reduzida não a cinzas (pois 
cinzas ainda são concretas demais), mas ao 
nada absoluto.

Ter a certeza da “inutilidade” de ser 
útil para que toda uma raça complete sua 
evolução num planeta a ser extinto de acordo 
com a ordem natural das coisas?

É uma pergunta que fica no ar.
Fica como os caminhos que estão nos 

levando, gradualmente, a Marte, como já 
passamos, através de americanos e russos, 
por nosso satélite.

Fica como as imagens da moderna lenda 
da explosão do planeta Krypton. Como Super-
Homem, “mudando o curso da História”?...

O governador Ricardo 
Coutinho participou, ontem 
pela manhã, de reunião, por 
meio de videoconferência, com 
a presidente Dilma Rousseff; 
os ministros da Saúde, Marcelo 
Castro; da Integração Nacional, 
Gilberto Occhi, e os governado-
res Rui Costa (Bahia); Paulo Câ-
mara (Pernambuco), Geraldo 
Alckmin (São Paulo) e Luiz Fer-
nando Pezão (Rio de Janeiro), 
para tratar de medidas para 
o enfrentamento do mosqui-
to Aedes aegypti. Na ocasião, 
ele ressaltou a importância da 
participação da sociedade nas 
ações preventivas.

A reunião aconteceu na 
Secretaria de Estado da Saúde, 
na “Sala de Situação”, com as 
presenças das secretárias da 
Saúde, Roberta Abath; e Maura 
Sobreira (executiva); da geren-
te executiva de Vigilância em 
Saúde, Renata Nóbrega, e do 
presidente da Companhia de 
Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata), Kroll Jânio. 

Em coletiva à imprensa 
logo após a reunião, Ricardo 
Coutinho informou que a equi-
pe da Presidência da República 
demonstrou uma grande preo-
cupação com a microcefalia, 
doença que já está presente em 
23 países. “Vamos viver uma 
grande epidemia. Diante disso, 
para combater a doença, nos 
casos que tenham ligação ao 
zika vírus, a grande solução é a 
participação da sociedade nas 
ações preventivas”, disse, lem-
brando que o zika é transmiti-
do pelo Aedes aegypti, assim 
como a dengue e chikungunya.

O governador fez questão 
de enfatizar o protagonismo da 
população nesta luta contra o 
mosquito. “É impossível para 
qualquer governo dar conta 
de uma epidemia. Apesar de 
estarmos na frente das ações, 
oferecendo insumos e apoio, é 
a população que tem as armas 
mais poderosas para evitar que 
o mosquito nasça. Para isso, 
tem que ficar vigilante quanto 
à água acumulada em todo e 

qualquer recipiente, por mais 
inofensivo que ele pareça ser, 
a exemplo de uma tampa de 
garrafa, pois é ali onde o mosqui-
to adora fazer morada. Temos que 
cortar esse mal pela raiz”, declarou. 

Ricardo Coutinho ressal-
tou ainda que a imprensa tem 
um papel fundamental nesta 
luta: “Mostrando a existência 
do problema e a situação real, 
sem alarmar. Dessa forma, a 
sociedade passa a entender a 
gravidade da situação e a im-
portância do envolvimento”. E 
disse ser inimaginável que um 
mosquito com o qual se con-
vive há 30 anos ainda esteja 
entre nós, e agora com ligação 
com a microcefalia. “Todos nós, 
cidadãos, temos que acordar para 
este grande perigo e, neste mo-
mento, o cuidado deve ser redo-
brado com as grávidas”, alertou.

Durante a videoconferên-
cia, cada governador apresen-
tou as ações de combate ao 
mosquito que vêm sendo de-
senvolvidas em seus estados. 
No caso da Paraíba, entre as 
ações relatadas, Ricardo Cou-
tinho mostrou os dados que 
colocam o Estado em primeiro 
lugar, no País, em relação ao nú-
mero de visitas domiciliares em 
busca dos focos e criadouros do 
mosquito, feitas pelos Agentes 
de Controle de Endemias, com 
a participação do Exército Bra-
sileiro e Corpo de Bombeiros, 
em alguns municípios.

De acordo com o relatório 
de acompanhamento das visi-
tas domiciliares, do Plano Na-
cional de Enfrentamento à Mi-
crocefalia, na Paraíba, já foram 
realizadas visitas em 79,13% 
dos imóveis, em todo o Estado. 
Foram trabalhados 656.613 de 
um total de 829.761. 

Durante a videoconferên-
cia, o governador Ricardo Cou-
tinho informou que, de acordo 
com a terceira semana epide-
miológica de 2016, foram noti-
ficados 709 casos suspeitos de 
microcefalia. Entre estes, dois 
casos tiveram diagnósticos la-
boratoriais conclusivos para 
zika; 181 casos foram descar-
tados e 497 estão sendo inves-
tigados pelas Secretarias Muni-
cipais de Saúde, com apoio da 
SES.

Ricardo Coutinho participou de videoconferência com a presidente Dilma Rousseff, governadores e equipe da Presidência da República

As ações de combate ao 
Aedes aegypti que vêm sendo 
realizadas pelo Governo do 
Estado estão sendo destacadas 
na mídia mundial. A Paraíba 
recebeu na quinta-feira (28) 
a visita do repórter Kristian 
Almblad, correspondente do 
DR, principal canal de TV da 
Dinamarca, que está produ-
zindo uma reportagem sobre o 
zika vírus e os possíveis casos 
de microcefalia relacionados. A 
reportagem, que será exibida 
no DR News, também abordará 
o trabalho do Governo do Esta-
do para combater o mosquito.

Kristian explicou que 
a mídia dinamarquesa está 
curiosa sobre o zika vírus pela 
velocidade que ele vem cres-
cendo mundialmente e por 
suas consequências. “Eu venho 
conversando com meus chefes 
sobre essa ideia de produzir 
uma matéria sobre o assunto 
desde setembro do ano pas-

sado. Só agora, com todo esse 
aumento no número de casos 
de zika, é que eles perceberam 
o grau de seriedade do assunto 
e por isso estou aqui”, disse. 

O jornalista disse também 
que essa semana foi identifi-
cado o primeiro caso do vírus 
na Dinamarca, e falou sobre o 
trabalho de prevenção realiza-
do pelo Governo do Estado. “Só 
agora foi confirmado o primei-
ro caso de zika na Dinamarca, 
caso esse importado. Gostei 
muito do que estou vendo aqui. 
Em meio a todos esses casos, 
vejo que o Governo está preo-
cupado e trabalhando muito 
para conter esses números e 
tratar os bebês com microcefa-
lia”, concluiu Kristian Almblad.

O repórter dinamarquês 
começou as gravações visitan-
do maternidades públicas para 
ver de perto a realidade das 
mães e bebês. Na maternidade 
Cândida Vargas, ele presenciou 

o atendimento, via internet, de 
bebês para investigação de mi-
crocefalia. A consulta online é 
realizada por meio de uma sala 
virtual, onde os pacientes pas-
sam por uma triagem. Em segui-
da, Kristian acompanhou con-
sultas na própria maternidade.

Aos 23 anos, Janine dos 
Santos disse que ficou em cho-
que quando descobriu, na 34ª 
semana de gestação, que seu 
segundo filho teria microcefa-
lia. O bebê, hoje com dois me-
ses de vida, está saudável, mas 
a mãe diz que a rotina é difícil. 
“Eu não sabia nada sobre a 
doença. Quando descobri, atra-
vés da ultrassonografia, fiquei 
perdida e em choque. Meu fi-
lho é um bebê saudável e muito 
amado, mas sei que ainda vou 
enfrentar muita coisa. É cansati-
va essa rotina de estar direto em 
médicos e fisioterapeutas, mas sei 
que é pro bem dele”, disse Janine.

O médico pediatra da 

Secretaria da Saúde, Cláudio 
Régis, explicou que é possível 
recuperar parte do déficit que 
uma criança com microcefalia 
apresente. “Os bebês que vêm 
aqui apresentam uma diver-
sidade muito grande de sin-
tomas. Eles podem, com esti-
mulação constante, recuperar 
parte do déficit apresentado, 
porém isso vai depender do ní-
vel de estimulação a qual esse 
bebê vai passar durante sua 
vida. Se a família tiver acesso à 
fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, fonoaudiologia, oftalmolo-
gia, ou seja, a todo um segmen-
to multiprofissional para ter 
a estimulação necessária,  ele 
pode recuperar parte do déficit 
apresentado. O quanto a gente 
vai conseguir recuperar, ainda 
é difícil de dizer, primeiro por-
que depende do quanto ele será 
estimulado, como também do 
grau de anormalidade que cada 
bebê apresenta”, explicou.

Ações em destaque na TV dinamarquesa

Foto: Alberi Pontes
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Governo entrega casas para 40 
famílias da cidade de Caturité 
Investimento na obra foi de 
R$ 1.043.202,67 com recursos 
estaduais e federais

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
40 casas que vão beneficiar 
cerca de 160 pessoas caren-
tes da cidade de Caturité. O 
investimento na obra foi de 
R$ 1.043.202,67 com recur-
sos estaduais e federais. Cada 
unidade habitacional possui 
em média de 38 a 40 m2 de 
área útil, sendo composta 
por sala, 2 quartos, banheiro, 
cozinha e área de serviço. To-
das as casas são adaptáveis 
para idosos e portadores de 
necessidades especiais. 

As residências pos-
suem revestimento cerâ-
mico em todo o piso e nas 
áreas molhadas até 1,5 me-
tros de altura nas paredes, 
atendendo às exigências 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida. O conjunto 
habitacional é dotado de 
infraestrutura básica: rede 
de abastecimento d’água, 
energia elétrica, sendo o 
tratamento dos dejetos sa-
nitários das unidades rea-
lizado por meio de fossa e 
sumidouro individuais.

Na ocasião, Ricardo fez 
a entrega das chaves a mo-
radores e cumprimentou os 
cidadãos de Caturité con-
templados com as casas. “Pa-
rabenizo a todos pela reali-

160 pessoas carentes de Caturité foram beneficiadas com as unidades habitacionais entregues pelo governador Ricardo Coutinho 

FOTO: José Marques/Secom-PB

zação desse grande sonho. Já 
entregamos muitas unidades 
habitacionais e queremos 
fazer ainda mais. Com estas 
casas estamos gerando segu-
rança, dando um porto segu-
ro para estas famílias caren-
tes”, concluiu.

Desejo das famílias
Para o prefeito de Catu-

rité, Jair Ramos, esta obra do 
Governo veio para concreti-

zar o desejo de várias famí-
lias. “Que todos os cidadãos 
beneficiados com estas uni-
dades habitacionais possam 
viver com mais dignidade. 
Através dessa obra, realiza-
mos o sonho desses morado-
res. Agradeço a parceria com 
o Governo e a todos que tra-
balharam em prol desta reali-
dade”, ressaltou.

A dona de casa Irailde 
Lopes foi contemplada, por 

meio de sorteio, com a resi-
dência de número 1 do con-
junto habitacional. “Este é 
um presente de Deus na mi-
nha vida. Estou muito agra-
decida ao Governo e todos 
que trabalharam para que 
este sonho se realizasse. Eu 
tenho 3 filhos e antes pagava 
aluguel, o que apertava ainda 
mais a renda da família. Hoje 
eu tenho minha casa própria”, 
comemorou. 

“Desde que fiz a inscrição 
no projeto ficava sonhando 
com o dia em que a casa se-
ria entregue. Morava em uma 
casa com vários problemas na 
estrutura e que foi empres-
tada por um parente. Agora 
estou com minha residência 
nova, podendo dar melhores 
condições de vida para meu 
filho, graças a Deus e ao Go-
verno”, disse a dona de casa, 
Maria do Socorro Martins.

Pela vigésima segun-
da vez, a Escadaria de 
Malagrida, na Praça João 
Pessoa, Centro da capi-
tal, foi lavada no final 
da tarde de ontem pelos 
umbandistas da Casa de 
Iemanjá Dodê e foliões 
dos blocos Anjo Azul e 
As Anjinhas, sob a coor-
denação da presidente 
do bloco Anjo Azul Ed-
namay Cirilo. A atividade 
integra a programação 
do Folia de Rua, que teve 
início ontem.

A lavagem segun-
do o coordenador da 
Rede Brasileira de LGBTs 
de Terreiro, Dhell Felix, 
simboliza mais do que 
água e flores no chão. 
“Representa a renova-
ção de energias trazen-
do paz e harmonia para 
o Carnaval. O objetivo da 
lavagem, a exemplo de 
anos anteriores, foi fazer 

com que a água que es-
corresse pelas escadarias 
levasse tudo aquilo que 
a gente não queria mais, 
renovando nossos votos 
de muito axé e prosperi-
dade para os foliões”.

A presidente do blo-
co Anjo Azul, Ednamay 
Cirilo, disse que a lava-
gem de escadarias é um 
ato simbólico que teve 
início na Roma antiga. 
“Eram rituais que se fa-
ziam para os deuses e 
rainhas buscando paz 
e proteção para eles e 
também para os habi-
tantes de Roma. Aqui na 
Escadaria de Malagrida 
também fazemos isso pe-
dindo proteção para as 
pessoas que brincam no 
Folia de Rua, no Carna-
val e nas grandes festas 
de rua”. O Folia de Rua 
começou ontem à noite, 
com show no Ponto de 
Cem Réis da Orquestra 
Splock PB de Frevo e do 
cantor André Rio.

Lavagem aconteceu 
ontem pela 22ª vez

Escadaria dE Malagrida

Umbandistas e foliões fizeram a lavagem da escadaria

FOTO: Marcos Russo

José Alves
zavieira2@gmail.com

Dois são presos 
em CG e 2 mil 
caixas de cigarros 
apreendidas

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina 
Grande, realizou uma das 
maiores apreensões já regis-
tradas no Estado de cigarros 
contrabandeados do Para-
guai. Segundo o delegado 
Cristiano Santana, mais de 
uma tonelada - dividida em 
2 mil caixas de cigarros – foi 
descoberta em uma casa que 
funcionava como lava-jato na 
Avenida Floriano Peixoto, em 
Campina Grande.

Os envolvidos no con-
trabando são o policial mili-
tar reformado Marcelo Cali-
xto de Sousa, e o irmão dele, 
Valney Calixto de Sousa. “O 
trabalho investigativo come-
çou a partir de uma denúncia 
anônima e revelou que os 
irmãos usavam o lava-jato 
como fachada para não le-
vantar suspeita da ação cri-
minosa praticada por eles. 
Nos fundos do estabeleci-
mento ficava um galpão onde 
os cigarros eram armaze-
nados e depois distribuídos 
para várias cidades paraiba-
nas”, esclareceu o delegado 
Cristiano Santana.

Ainda segundo a au-
toridade policial, a carga 
chegava a Campina Grande, 
era estocada no falso lava-
jato, onde os cigarros eram 
separados e distribuídos 
por todo o Estado da Paraí-
ba. Ele disse também que o 
policial militar reformado 
Marcelo Calixto foi encami-
nhado para o 2º Batalhão da 
Polícia Militar em Campina 
Grande, onde ficará detido. 
Já o irmão dele, Valney Cali-
xto, foi encaminhado para o 
Presídio do Serrotão.

A Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio do Cen-
tro Formador de Recursos 
Humanos da Paraíba - Ce-
for-RH/PB e da Comissão do 
Processo de Seleção para os 
Programas de Residências 
vinculados à Comissão de 
Residência Multiprofissio-
nal da Secretaria de Estado 
da Saúde (Coremu/SES-PB), 
divulgou o resultado da  ho-
mologação  das solicitações 
de isenção  da taxa  de ins-
crição do  Programa  de Pós-

Graduação  na modalidade 
de Residência  Multiprofis-
sional  em Saúde da Crian-
ça  (Remusc) para o período 
letivo de 2016, de acordo 
com o edital  para processo 
seletivo público  002\2016  
do Cefor.

A presidente da Comis-
são de Residência Multipro-
fissional (Coremu), Gilsandra 
de Lira Fernandes, solicita 
que os candidatos observem 
o disposto nos itens 4.4.8 e 
4.4.12 do referido edital.

Saúde homologa a isenção 
de taxa para a seleção

rEsidência EM saÚdE da criança

artigo de carnaval: 
r$ 90 de diferença

O consumidor folião de João 
Pessoa que pretende brincar o Carnaval 
2016 deve ficar atento para os pre-
ços dos produtos carnavalescos: um 
mesmo artigo apresenta R$ 90,00 de 
diferença no valor, segundo pesquisa 
realizada pela Secretaria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-JP). É o 
caso da maior variação, 301%, da fan-
tasia Esqueleto (macacão) Spook, com 
preços entre R$ 29,90 (Le Biscuit) e R$ 
119,90 (Palloma Magazine).

A menor variação, 033%, ficou 
com o confete 150g Letícia, com preços 
entre R$ 2,99 e R$ 3,00, diferença de 
R$ 0,01. O levantamento de preços foi 
realizado entre os dias 27 e 29 de ja-
neiro de 2016 em seis estabelecimen-
tos comerciais, levantando valores de 
116 artigos carnavalescos.

O secretário do Procon-JP, Hel-
ton Renê, alerta ao consumidor para 
a diferença de preços encontrada na 
pesquisa, uma vez que um mesmo pro-
duto apresenta elevadíssima variação.  
O titular do Procon-JP acrescenta que a 
equipe que realizou a pesquisa encon-
trou menos estabelecimentos venden-
do os artigos de carnaval, como tam-
bém uma menor variedade de artigos.

Preso suspeito de 
homicídio e assaltos

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da equipe investigativa da Dele-
gacia de Queimadas, prendeu ontem 
José Edivan Fernandes de Lima, 37, 
em cumprimento a mandado de pri-
são expedido pela Justiça. A prisão 
aconteceu em Campina Grande, onde 
também foi realizada busca na resi-
dência do preso, na rua conhecida por 
“Beco da Morte”, no bairro da Glória.

Segundo o delegado Victor 
Melo, o preso fazia parte de um gru-
po responsável por vários assaltos 
na zona Rural de Queimadas e sua 
localização foi possível após a prisão 
de um de seus comparsas. “Contra o 
preso pesam acusações de roubos em 
Queimadas, principalmente a sítios na 
zona rural, onde o mesmo foi aponta-
do por seu comparsa já preso, Isaías 
Félix da Silva, e também reconhecido 
por várias vítimas”, ressaltou.

“Dentre os sítios roubados e 
que as vítimas já reconheceram o 
acusado, podemos destacar duas 
propriedades na Baixa Verde e uma 
na Pedra do Sino, além de outros 
assaltos a motociclistas que estão 
sendo investigados.

apreendidas duas 
12 e uma pistola

A Polícia Militar, por meio 
da 1ª Companhia Independente, 
apreendeu, no município de Pitimbu, 
duas armas de fogo, durante uma 
operação que visava localizar e deter 
um grupo suspeito de roubos. 

O comandante da 1ª Compa-
nhia Independente de Polícia Militar, 
capitão Kelton Pontes, informou 
que a operação foi planejada com 
a finalidade de deter suspeitos de 
associação criminosa, que viriam 
praticando vários assaltos na área. 
Durante as ações, os policiais mi-
litares localizaram no município 
de Pitimbu um grupo de pessoas 
em atitude suspeita. Quando os 
policias se aproximaram, foram 
surpreendidos com vários disparos 
de arma de fogo realizados pelos 
suspeitos, havendo troca de tiros.

Os PMs  perseguiram o grupo 
cujos integrantes conseguiram fugir. 
Na ação foram apreendidas duas 
espingardas calibre 12 e um pistola 
de fabricação caseira calibre 9 mm, 
além de 37 munições de calibres 12, 
9mm, 40, 38 e 380. Dois veículos 
roubados estavam com o grupo.

O professor Ary 
Prata, que também é 
gerente da 5ª Regional 
de Educação (GRE), com 
sede na cidade de Mon-
teiro, foi selecionado 
pela segunda vez para 
participar do programa 
“Morei Morim” - ‘For-
mador de Formadores’, 
em hebraico. Trata-se 
de um programa cria-
do pela International 
School of Holocaust Stu-
dies Yad Vashem e admi-
nistrado pelo Fundación 
BAMÁ da Argentina, 
que forma educadores 
latino-americanos na 
temática da Shoá (Holo-
causto), deixando-os ca-
pazes de formar outros 

educadores no tema.
A seletiva foi aberta 

em 2015 e o resultado foi 
divulgado ainda no mês 
de dezembro. Foram se-
lecionados apenas dois 
professores brasileiros 
para participar do Mo-
rei Morim 7 – 2016, sen-
do o professor Ary Pra-
ta um dos selecionados 
juntamente com uma 
professora carioca. 

Além da participa-
ção no Morei Morim, o 
professor Ary Prata tam-
bém celebrou uma par-
ceria com o Museu do 
Holocausto de Curitiba, 
para auxílio às práticas 
pedagógicas que serão 
desenvolvidas em 2016.

Professor selecionado 
para o “Morei Morim”

TEMáTica dO hOlOcausTO
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Correio das Artes traz 
o sesquicentenário de 
Euclydes da Cunha
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Banda “Os Filhos de 
Jackson” encerra o Salão 
de Artesanato da PB
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Sitônio escreve sobre 
a renúncia do ministro 
do Japão esta semana
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Baratona
Agremiação carnavalesca faz um percurso 

pelos bares da orla marítima da capital

O bloco Baratona vai invadir 
hoje a calçadinha da Praia 
de Tambaú, levando muita 
alegria e descontração dos 
maratonistas, revivendo a 
verdadeira magia dos antigos 
Carnavais. A Baratona está em 
sua 21ª edição, sendo idea-

lizado e organizado pelo advogado Marcos 
Pires, cuja intenção é percorrer 42 bares, 
numa alusão às Maratonas, que têm 42 km 
de distância, tendo como diferencial a ine-
xistência do cordão de isolamento, estandar-

te, hino, abadá e nenhuma outra exigência 
que não seja exclusivamente a alegria.

A proposta é realizar um Carnaval 
tranquilo sem gastos ou qualquer verba, 
seja ela pública ou da iniciativa privada, 
“a Baratona é um bloco totalmente livre e 
independente porque o nosso lema é levar 
alegria, reunindo um grande número de 
foliões, porque entendemos que a verba 
pública deve ser destinada a áreas priori-
tárias a exemplo da educação, saúde, segu-
rança, entre outras, ou seja, aqui o poder 
público não entra com nada e os foliões 
não pagam nada para participar”, avisou o 
advogado e fundador do bloco.

Ele conta que durante o ano faz uma 

reserva para custear a cerveja servida no 
bloco, “a exemplo dos anos anteriores, 
haverá a distribuição de mil latinhas de 
cerveja e ao final do percurso, haverá um 
transporte exclusivo para deixar os foliões 
que exageram um pouco mais da cerveja 
que é a ‘Cata Bebo’”. Adiantando que o 
bloco nunca conseguiu fazer percurso 
completo “porque no meio do trajeto já 
estamos cansados da mistura de alegria, 
suor, sol e cerveja”, destaca. O bloco tem 
concentração a partir das13h no quiosque 
Maguila (primeiro da Praia de Tambaú) 
com animação de duas orquestras de fre-
vo, partindo da calçadinha em direção ao 
Largo da Gameleira 

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Hoje é o segundo dia da prévia car-
navalesca de João Pessoa. O Folia de Rua 
conta com 14 blocos em diversos bairros 
da capital, a exemplo de Miramar, Jagua-
ribe, Torre, Mangabeira, Valentina, Ban-
cários, Cristo, Cruz das Armas, Funcioná-
rios, Centro e Tambaú.

Um dos blocos a desfilar hoje será 
Os Imprensados que reúne pro-
fissionais de imprensa. Com o 
tema “Imprensa na Folia” 
a concentração do bloco 
acontece a partir das 
15h na Praça Rio Bran-
co, Centro da capital e 
às 16 sairá pela Aveni-
da Visconde de Pelo-
tas, retornando pela Avenida 

Duque de Caxias até a Praça Rio Branco. 
A novidade desse ano é a distribuição 
gratuita das camisas.

O presidente da Associação Parai-
bana de Imprensa, jornalista João Pinto, 
disse que essa é uma oportunidade do 
jornalista se descontrair, reencontrar ami-
gos e curtir o Carnaval. Em sua 27a versão 
o bloco dos Imprensados terá o minitrio 

elétrico Mazinho e terá durante todo 
o percurso a Orquestra de Frevos Pa-
raíso Tropical do maestro Kiko.

De acordo com Euclides Vaz, 
presidente do Bloco das Virgens de 

Mangabeira, a quantidade de pessoas 
que irão aproveitar as Virgens de 
Mangabeira deve aumentar esse 
ano em relação ao ano passado. A 

expectativa é que mais de 50 mil pessoas 
compareçam. A atração principal do blo-
co será a banda Arreio de Prata. 

Os moradores do bairro do Valentina 
Figueiredo poderão se divertir na noite 
de sábado com o Bloco Peruas do Valenti-
na. As atrações serão o DJ Marcílio, DJ Ju-
ninho e a Orquestra de Frevo. De acordo 
com Vinicius Araújo, presidente do Peruas 
do Valentina, 45 mil pessoas devem acom-
panhar o bloco.

Na Avenida Epitácio Pessoa, onde fica 
localizada a Via Folia, camarotes serão 
montados, e terão durante todo o Folia 
de Rua, atrações. Hoje, a banda Os Gon-
zagas irá se apresentar no local. O folião 
que quiser participar deverá desembolsar 
o valor de R$ 50 do ingresso.

Bloco Os Imprensados sai hoje

BLOCO dOS IMPrENSAdOS
n Concentração: 14h
n Local: Praça Rio Branco, Centro 
AGITAdA GANG
n Concentração: 17h
n Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
BLOCO dOS ATLETAS
n Concentração: 18h
n Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
BOI VErMELhO
n Concentração: 18h
n Local: R. Adalberto de Brito, Jaguaribe
FLATOrrE
n Concentração: 18h
n Local: R. Carneiro da Cunha, Torre

VIrGENS dE MANGABEIrA
n Concentração: 18h
n Local: Av. Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, 
Mangabeira VIII
PErUAS dO VALENTINA
n Concentração: 18h30
n Local: Mercado Público do Valentina
A MOrINGA dOS BANCÁrIOS
n Concentração: 19h
n Local: Praça da Paz, Bancários
BANhO dE ChEIrO
n Concentração: 19h
n Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
dIxMANTELAdOS dO CrISTO
n Concentração: 19h

n Local: R. Horácio Trajano de Oliveira, Cristo (em frente 
a UEPB)
ETErNAMENTE FLAMENGO
n Concentração: 19h
n Local: R. Jessé da Costa Cabral, Funcionários II
Bom D+
n Concentração: 19h
n Local: R. Abel da Silva, Cruz das Armas
TAMBIÁ FOLIA
n Concentração: 19h
n Local: Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega, 
Tambiá
PIABAS
n Concentração: 20h
n Local: Restaurante Appetito Trattoria, Tambaú

Serviço
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A última sobrinha
do barão

Ramalho
LeiteUm 2 de fevereiro inesquecível

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Era um final de semana espe-
cial. O encontro estava marcado para 
a cidade de  Salvador, longe de tudo 
e de todos – como sói acontecer com 
amores fortuitos, escondidos, sigilo-
sos e quase proibidos. Vínhamos de 
lugares diferentes, mal nos conhe-
cíamos e a expectativa do encontro 
só era menor do que a certeza do que 
iria ocorrer – depois daquilo, quem 
sabe, somente a eternidade...

Os aviões não atrasaram e qua-
se  nos encontramos no aeroporto 
(isso não convinha, por vários mo-
tivos): no caminho do hotel, a bordo 
de um táxi com o motorista falante 
e pródigo em dar informações sobre 
a cidade, meu pensamento estava 
fixado nela, no seu rosto, nos seus 
cabelos e, sobretudo, no seu corpo. 
O condutor falava das belezas de 
Salvador, da alegria do seu povo e se 
desmanchava em louvores à festa que, 
naquela sexta-feira,  iria acontecer em 
todos os recantos da cidade.

Afinal, era 2 de fevereiro, uma 
das duas maiores  datas  da Bahia, 
talvez maior que  o 2 de julho ( inde-
pendência do Estado). Desde a manhã 
até o final da noite, entrando pela ma-
drugada do sábado, ia ser festa e mais 
festa: desfile de blocos, antecipando o 
carnaval baiano (à época mais  autên-
tico,  sem os  milhares de turistas que 
marcam os dias de hoje), os vestidos 
de branco das baianas e as oferendas 
que seriam jogadas ao mar para lou-
var a deusa-mãe Iemanjá.

Enfim, depois do almoço num 
hotelzinho modesto e confortável 
na praia de Itapoan, fomos todos 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Para se compreender o Brasil 
é preciso entender como funciona 
o seu calendário. São quatro dias 
de Carnaval; o resto do ano é en-
saio para a festa momesca do pró-
ximo ano. Nunca os deuses Baco e 
Dionísio foram tão festejados em 
país nenhum, em tempo nenhum. 
A frase de Charles de Gaulle, ou do 
embaixador brasileiro para Charles 
de Gaulle, seria tão bem aplicada: 
“o Brasil não é um país sério”. Daí a 
pátria de Macunaíma poder que-
brar qualquer tratado.

Já sei que você vai dizer que 
Macunaíma não é brasileiro. Tem 
razão, é não. É um mito indígena do 
norte da Amazônia, da Venezuela e 
adjacências. Mas o norte da Ama-
zônia abrange não só a Venezuela, 
mas o Brasil e, de lambuja, Colôm-
bia e as Guianas. Macunaíma reina, 
então, sobre esses 
países. Macunaíma é 
um rei guerrilheiro 
das Farc. De Gaulle 
teria de entender isso. 
O Brasil quebrou o 
trato que fizera com a 
França, sobre a pesca 
das lagostas, e o pre-
sidente dos franceses 
se danou: “não é um 
país sério”. 

Eu já disse isso 
outra vez, não foi? 
É bom que se diga, 
para os gringos 
entenderem o Brasil. 
Recomendo a leitu-
ra de “Brasil para 
principiantes” (Civilização Brasi-
leira, 1960), manual introdutório a 
Pindorama, da autoria do húngaro 
Peter Kellemen. Ele passou uma 
temporada no Brasil nos meados 
do século passado, pouco antes 
do golpe militar de 1964. Já lá vão 
mais de meio século que a ditadura 
teve início na pátria de Macuna-

Brasil para principiantes

FOTOS: Divulgação

para a beira-mar, onde os festejos 
já se estendiam com centenas de 
pessoas esperando os barcos que 
tinham saído de manhã e estavam 
voltando cheios de peixes e  prontos 
para receber as baianas de branco e 
as flores que seriam espalhadas nas 
águas em louvor de Iemanjá.

Ficamos, sentados num  banco 
tosco de madeira, olhando para o céu, 
para o mar e para aquelas pessoas 
impregnadas de fé e convicção de que 
aquela era realmente a sua maior fes-
ta. Redes de pescadores se juntavam 
aos barcos  de todos os tamanhos, 
até canoas puxadas a remo desfila-
vam com seus arranjos de flores e 
papel celofane e sempre, ao som de 
alguma música (axé de preferência), 
faziam preces e cantavam as cantigas 
afro-brasileiras, num ritmo animado 
que, às vezes, chegava a ser frenético 
com o rodopiar das saias rendadas 
das negras baianas, espalhando as 
areias na beira-mar.

Anoiteceu e nos demos conta de 
que aquele era, realmente, um 2 de 
fevereiro diferente e, por isso mesmo, 
ficou inesquecível: pelo inusitado da 
festa, pelas promessas de amor eterno 
que as pessoas faziam sob as bênçãos 
de Iemanjá e pelo roçar de corpos cari-
nhosos em busca do prazer.

Assim como aconteceu, passou 
e se foi. Mas, este ano, quando vi na 
folhinha o 2 de fevereiro,  me lembrei 
que em mil novecentos e antigamente, 
aconteceu comigo e com mais alguém,  
um 2 de fevereiro diferente, maravi-
lhoso, tendo como cenário, a praia de 
Itapoan, cantada  por Dorival  Caimmy 
e imortalizada nos versos de Vinicius 
de Moraes que acabaram virando mú-
sica, também.

Entre o pôr do sol e o ir embora 
da lua em Itapoan, naquela sexta-
feira, 2 de fevereiro, muita coisa 
aconteceu...

 E, talvez por isso mesmo, a data 
virou inesquecível.

íma. Um golpe desfechado no dia 
internacional da mentira, primeiro 
de abril, com a intenção de camuflar 
a efeméride – pois se poderia pensar 
que a quartelada era trote. Antes 
fosse. Como disse Ari Toledo: “dois 
meses depois do Carnaval”.

Voltamos para esta data mag-
na na história recente do Brasil: 
o Carnaval e suas trombetas de 
Jericó, capazes de derribar qualquer 
muralha que se interponha no seu 
caminho. Como cantam os foliões 
do bloco Rosa de Ouro: “Ó abre alas, 
que quero passar...” Chiquinha Gon-
zaga fez essa marcha na virada do 
ano de 1899, a primeira marcha de 
Carnaval oficial brasileira. 

Não confundir Chiquinha 
Gonzaga com a irmã de Luís Gon-
zaga, também Chiquinha, também 
musicista, e que levantou polêmica 

se a toada “Asa Branca” 
seria de Luís ou do pai 
Januário. Depois disso, 
o próprio Gonzaga deu 
três entrevistas dizendo 
que “Asa” não era de um 
nem do outro, mas fol-
clore. Os fãs radicais de 
Gonzaga, que não leem 
a história do sanfoneiro, 
insistem na versão da 
autoria gonzaguiana. 
Deixa dizerem.

É assim. O Brasil 
é contestado nos seus 
valores mais significa-
tivos, se Macunaíma é 
ou não brasileiro, se seu 
hino “Asa Branca” é de 

Luís ou do pai, ou folclore. Daí se faz 
necessária a leitura de “Brasil para 
principiantes”, mormente nesses 
tempos de crise e da Petrobras. Mas 
a esculhambação não é só do Brasil, 
no Brasil. Viu o caso do ministro 
da Economia do Japão? Renunciou 
porque descobriram que ele rece-
beu oito mil dólares (míseros 33 

Nascida em fevereiro, trazia consigo a alegria 
do carnaval que, às vezes,coincidia com a data do seu 
nascimento. No último Natal, esteve na plateia do 
Auto do Menino Deus encenado pelas crianças da Es-
cola de Artes do Município de Bananeiras, em frente 
à Matriz do Livramento. O clima não lhe fez bem e 
em pouco mais de uma semana, uma enfermidade 
repentina lhe tirou a vida.  Azeneth Bezerra Aragão 
cumpriu sua missão na terra quando completaria 
noventa e seis anos de idade.

Irrequieta e decidida, na fase em que deveria 
ensinar resolveu aprender, e se tornou uma boa 
pintora, graças às Organizações das Voluntárias. 
Seus quadros embelezam as salas de filhos e netos. 
Já havia contratado a festa do seu próximo aniver-
sário. No hospital chamou o médico e lhe entregou 
um convite. Foi seu último momento antes de se 
despedir com destino a uma UTI. Manteve a ale-
gria até o fim.

Na juventude, Azeneth era festejada por todos 
e, sua alegria contagiante tornou-a madrinha do 
Bananeiras Clube, que a elegeu Rainha do Milho no 
longínquo ano de 1942 do século passado. O jornal  
A União registrou a notícia e adiantou que a home-
nageada, em retribuição à coroação, ofereceu, em sua 
residência, um almoço à diretoria do sodalício. Foi 
professora diplomada na escola das Dorotéias.

Esse último exemplar dos primeiros Bezerra 
Cavalcanti tinha sangue de português misturado 
à linhagem das origens bananeirenses. O primei-
ro estrangeiro a residir em Bananeiras, citado por 
Humberto Nóbrega, chamava-se Tomás de Aquino 
Freire de Andrade. Maurílio Almeida revela também 
a presença, nas fileiras da Guarda Nacional local, 
do capitão José Freire de Andrade e do tenente João 
de Aquino Freire de Andrade, por certo, parentes 
próximos do portuga. Este procurou uma nativa para 
casar e constituir família, encontrando em Anna, 
filha do coronel José Ferreira da Rocha, o coronel 
Camporra, a sua preferida.

O coronel Camporra já cedera sua filha Úrsula 
Emília para esposa do  sobrinho, comendador Fe-
linto Rocha, filho do Barão de Araruna.“Era homem 
extremamente gordo e de estatura baixa. Possuía um 
temperamento impulsivo e violento.Morava no En-
genho Farias, de sua propriedade, perto do Engenho 
Jardim, onde residia seu irmão o Barão de Araruna”, 
descreve Maurílio. Uma  filha de Camporra, de nome  
Cordolina, quis casar com alguém  que  amava mas 
encontrou a objeção severa do pai. Em uma madru-
gada,   fugiu com o noivo e seus amigos. Ao descobrir 
a ausência da filha, o coronel tocou o búzio, reuniu a 
tropa e foi resgatá-la, pura e virgem, da casa de um 
amigo de sua confiança. Cordolina “ganharia” depois 
um marido escolhido pelo pai.

Melhor sorte teve o português Tomas de Aqui-
no. Antes de instituir família, deve ter recebido o 
beneplácito do coronel. Casou com sua filha Anna e 
desse matrimônio nasceu Maria Eugênia, que viria 
a se casar com Francisco Bezerra Cavalcanti, conhe-
cido como Yoiô Déco, pais da minha sogra Azeneth 
Bezerra Aragão -  bisneta do coronel Camporra e 
sobrinha neta do Barão de Araruna.

Ela pretendia chegar aos cem anos e me disse 
isso ao completar os oitenta. Exclamei: “o diabo é 
quem duvida!” Com muitos risos ela contava essa 
história da minha verve irreverente, e acrescenta-
va: vou provar a ele que eu chego lá! Quase chega! 
Mas ela também fazia das suas, e costumava dizer: 
“quando me levarem, podem olhar pra minha mão 
que  estarei dando um adeusinho”...

Os executivos
brasileiros só
recebem de
um milhão
para cima.
Se o Japonês
da Lava Jato
pegar o ministro 
do Japão ele
vai ver

mil reais, trinta e três mil reais!) de 
uma construtora. 

Isso não é propina que se dê a 
um ministro. Ele devia se dar a res-
peito. Os executivos brasileiros só 
recebem de um milhão para cima. 
Se o Japonês da Lava Jato pegar o 
ministro do Japão ele vai ver. Uma 
vez eu vi um guarda de trânsito pê 
da vida porque um freguês estacio-
nou o carro entre uma faixa e outra 
quis lhe dar um couro-de-bode. O 
guarda disse que na terra dele não 
se dava aquele valor nem a uma 
rapariga. Pois foi o que deram ao 
ministro da economia do Japão. Um 
couro-de-bode. Oito mil dólares não 
se dão a uma gueixa. Elas são sérias, 
educadas, finíssimas, caríssimas. 
Não são putas. 

O suborno do ministro japonês 
chegou a bom tempo. O Itamaraty 
devia dar uma passagem a ele até o 
Paraná. 

Esta coluna sai terça, quinta 
e sábado

Azeneth Bezerra Aragão (C) entre amigos e familiares
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Roteiro

Resenha

Sepulcros caiados

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLÔ

As mídias tradicionais estão sempre presentes no Centro 
Histórico de João Pessoa. É bom que se diga, por justiça, para 
que não lhes imputem culpa pela aparência de abandono que 
aquela área da capital parece estar submetida, apesar das 
manifestações de algumas instituições públicas de que estão 
cuidando de restauração ou preservação deste ou daquele 
prédio, mas parece que para aqueles antigos prédios só se 
reserva uma ociosa desocupação.

Casas de show e pequenos espetáculos, como Ateliê 
Multicultural Elionai Gomes, Bar Pub Cachaçaria Philipeia, 
Casarão 39 (Chopp & Show), Centro Cultural Piollin, Centro 
Cultural São Francisco, Espaço Mundo, Móbile Café, Usina Cul-
tural Energisa, Vila do Porto e mais alguns outros empreendi-
mentos de iniciativa privada continuam acontecendo, apesar 
da crise, sempre ocupando espaços que as mídias tradicionais 
lhes oferecem, divulgando suas programações com as mais 
diversas atrações artístico-culturais.

Paradoxalmente, embora custeados com recursos 
financeiros públicos, para que justamente sirvam a quem lhes 
restabeleceu e os retirou do abandono a que estavam relega-
das as suas instalações, equipamentos de beleza arquitetônica 
e importância histórica, como o Pavilhão do Chá e a Casa da 
Pólvora, totalmente, recuperados, estão se tornando verdadei-
ros sepulcros caiados: por fora exibem bela aparência, porém 
o interior está sem vida.   

Vez por outra, jornais e televisões baixam suas equipes 
de reportagem no Centro Histórico, no Varadouro e registram 
as manifestações que também acontecem na Praça Anthenor 
Navarro, ao ar livre, como livres são os seus frequentadores, 
indiscriminadamente alegres, curtindo som e ambiente, 
em sua mais autêntica diversidade de todas as nuances. Na 
maioria, jovens, que cantam, que dançam, que se exibem, mas 
respeitam outros frequentadores que por força da natureza 
já viajam em faixa etária adiante e ainda curtem as manifesta-
ções em campo aberto, como o “Grito Mundo”, festival de rock 
anual, e o Circuito Varadouro Cultural (com atrações também 
em todas as casas de espetáculos da área).

No sentido inverso, esses animados viajantes que já 
percorreram estrada do tempo mais longa sabem dividir 
animação e espaço quando os festejos carnavalescos descem 
a Rua da Areia e se arrastam como animadíssimas cobras que 
“envenenam” de alegria quem lhes segue no cortejo e quem 
por elas é arrastado. O ponto de chegada é a Praça Anthenor 
Navarro, que, apesar de sediar os escritórios do Iphan e do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), está coitadinha, tão pobrinha, sem qualquer atrativo 
urbanístico, sequer ajardinamento, que satisfaça os olhares e 
ornamente as selfies registradas pelas dezenas de turistas que 
a frequentam todos os dias, de domingo a domingo.

 Mas o que mais me causa espécie é que as redes sociais 
apenas esporadicamente se voltam para o Centro Histórico 
de João Pessoa. Quando o fazem só mostram fotos. Nada de 
cobrar mais ações das instâncias governamentais, mesmo 
quando algum órgão causa morosidade no encaminhamento 
dos pareceres que lhes são de competência, como o Iphan, o 
Iphaep e até o Ministério Público, impedindo que projetos de 
recuperação sejam viabilizados e agilizados em suas execu-
ções. Pois, como afirma Pedro Quintanilha (um dos 10 GVs 
selecionados para a Escola de Liderança de Orlando-EUA), “as 
mídias são um meio para propagação da sua marca, da sua 
opinião, da sua causa”. Mas, dos sepulcros caiados, nem fotos.

A nova edição do Correio das Artes 
circula, no próximo domingo, encartado 
no jornal A União, da Imprensa Oficial do 
Estado da Paraíba. O suplemento faz uma 
homenagem aos 150 anos de nascimento 
do jornalista, escritor e engenheiro Eu-
clydes da Cunha (1866-1909), autor de 
Os Sertões (1902), considerado o maior 
épico da literatura brasileira. Além de um 
resumo biográfico, dois 
especialistas, Walnice 
Nogueira Galvão e Edu-
ardo Diatahy Bezerra 
de Menezes, comentam 
vida e obra de Eucly-
des, em entrevistas ex-
clusivas. A reportagem 
complementa-se com 
um poema exclusivo do 
escritor e compositor 
Bráulio Tavares – in-
titulado “Os Martelos 
dos Sertões”, estrutura-
do a partir de frases de 
Euclydes.

A edição de janei-
ro do Correio das Artes prossegue com 
um ensaio de Allyne de Oliveira Andrade, 
estudante do Curso de Letras da Uni-
versidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), tendo como tema o livro Eros no 
aquário, do professor, poeta e crítico lite-
rário Hildeberto Barbosa Filho (colunista 
do suplemento). O escritor João Matias 
de Oliveira Neto resenha o livro Acaso 
caos - poemas, do escritor, jornalista e 
historiador Bruno Gaudêncio. O jorna-

lista e poeta Linaldo Guedes comenta o 
livro Lux, da poeta Amanda Vital. Ilde-
fonso Alves de Carvalho, pós graduando 
em Literatura, analisa Mistrais, livro da 
poeta Anna Apolinário. Já o romance 
Para fugir dos vivos, da escritora mineira 
Eltânia André, é comentado pelo poeta 
Leo Barbosa.

Uma carta de Graciliano Ramos ao 
folclorista José Aloísio 
Vilela e um depoimento 
do escritor a João Condé 
inspiram o artigo da pro-
fessora e ensaísta Neide 
Medeiros Santos. O poeta 
argentino Eduardo Dalter 
comenta a obra poética 
do escritor estaduniden-
se Ernest Hemingway. 
Nas seções de poesia, 
poemas de Cláudio e Yó 
Limeira e Luís Estrela de 
Matos. “Seria uma enor-
me sorte para o Brasil se 
contasse com a colabora-
ção de um padroeiro es-

pecial, o Bom Ladrão”, ironiza, em artigo, 
o filósofo e poeta Ângelo Monteiro. A crí-
tica de cinema Genilda Azerêdo analisa o 
documentário Chico – artista brasileiro, 
de Miguel Faria Jr. A estudante do Curso 
de Letras da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Mayara Vieira, assina a 
crônica “Ponto G do imaginário”.  

Colunistas & Ilustradores
A partir desta edição, os colaborado-

res fixos do Correio das Artes publicarão 
suas colunas alternadamente. A medida 
visa garantir espaço para as colaborações 
eventuais, cujo volume aumenta a cada 
mês. Esta edição traz as colunas de João 
Batista (cujo tema é o livro O leitor que 
eu sou, do poeta Sérgio de Castro Pinto), 
Amador Ribeiro Neto (com a primeira de 
“Pensando a poesia”), Rinaldo de Fernan-
des (sobre o romance Matteo perdeu o 
emprego, do angolano-português Gon-
çalo M. Tavares) e Carlos Newton Júnior 
(uma bela crônica, inspirada nos tipos 
populares), além das Tramas Visuais de 
Lívia Costa. Na edição de fevereiro esta-
rão de volta Hildeberto Barbosa Filho, 
Expedito Ferraz Júnior, Milton Marques 
Júnior e Edônio Alves.

O Correio das Artes mantém a tra-
dição de dialogar com as artes visuais. 
Nas últimas edições, além de ilustrações 
e capas produzidas por dois artistas 
“prata da casa” – Domingos Sávio e 
Tonio, de reconhecido talento -, o suple-
mento vem incorporando colaborações 
de artistas da nova geração, como são os 
casos de Lívia Costa, Ícaro Medeiros e Ri 
Maia. Sávio e Tonio – dois dos mais anti-
gos artistas do quadro fixo de ilustrado-
res de A União - tornam mais arrojado 
o projeto gráfico-visual do suplemento, 
com trabalhos de grande expressivida-
de. A ideia é apresentar novos valores, 
a cada edição, dando visibilidade a uma 
geração que, cedo ou tarde, terão suas 
caligrafias reconhecidas no grande livro 
da arte contemporânea da Paraíba.

 

Projeto exibe ‘O Circo’ 
e ‘Truque de Mestre’

Dentro da programação da IV Estação Mágica, o projeto Esta-
cine deste final de semana homenageará os mágicos, ilusionistas e 
profissionais que trabalham no circo, com a projeção dos filmes “O 
Circo” de Charles Chaplin no sábado (30) e “Truque de Mestre” de Louis 
Leterrier, no domingo (31), sempre às 16h. Os filmes serão exibidos 
no miniauditório III da Estação das Artes Luciano Agra, prédio ao lado 
da Estação Cabo Branco, no Altiplano, e estão inseridos numa mostra 
especial intitulada “Mostra Estação Mágica”.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Estacine

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

FM
0h - Madrugada na Tabajara
5h - Aquarela Nordestina
6h - Programação Musical
7h - Cena Cultural
8h - Espaço Ecológico
9h - Programação Musical
17h - :00Detalhes 105
17h - Programação Musical

Correio das Artes faz homenagem ao 
sesquicentenário de Euclydes da Cunha Alarico Correia Neto

Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: Livre. 
Direção: Alexandre Avancini. Com Guilherme 
Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela 
homônima da Rede Record, um dos maiores 
fenômenos de audiência dos últimos tempos 
da televisão brasileira. A épica e emocionante 
saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará 
cenas inéditas e um final diferente do veicu-
lado na televisão. CinEspaço 2: 14h10, 16h40, 
19h10 e 21h40. CinEspaço 4: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30. Manaíra4: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h. Manaíra5: 12h45, 15h30, 18h15 e 21h. 
Manaíra9: 14h15, 17h15e 20h. Mangabeira 1: 
12h45, 15h30, 18h15 e 21h. Mangabeira 3: 
13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Tambiá5: 14h, 
16h15, 18h30 e 20h45. Tambiá6: 14h, 16h15, 
18h30 e 20h45. 

A 5ª ONDA (EUA 2016). Gênero: Ficcção 
Ciêntifica. Classificação: 14 anos. Direção: 
J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick 
Robinson, Alex Roe. A aventura se passa 
quando a Terra é repentinamente sofre uma 
série de ataques alienígenas. Na primeira 
onda de ataques, um pulso eletromagnético 
retira a eletricidade do planeta. Na segunda 
onda, um tsunami gigantesco mata 40% da 
população. Na terceira onda, os pássaros 
passam a transmitir um vírus que mata 97% 
das pessoas que resistiram aos ataques 

anteriores. Na quarta onda, os próprios 
alienígenas se infiltram entre os humanos 
restantes, espalhando a dúvida entre todos. 
Com a proximidade cada vez maior da quinta 
onda, que promete exterminar de vez a raça 
humana, a adolescente Cassie Sullivan (Chloe 
Grace Moretz) precisa proteger seu irmão 
mais novo e descobrir em quem pode confiar. 
Manaíra2: 13h10, 18h55 (DUB) e 16h, 21h55 
(LEG).Mangabeira2: 14h30, 17h, 19h45 (DUB) 
e 22h15 (LEG). Tambiá4: 16h20, 18h30 e 
20h40 (DUB) 

JOY: O NOME DO SUCESSO (EUA 2015). Gênero: 
Biografia. Duração: 124 min. Classificação: 
10 anos. Direção: David O. Russell. Sinopse: 
Criativa desde a infância, Joy Mangano entrou 
na vida adulta conciliando a jornada de mãe 
solteira com a de inventora e tanto fez que 
tornou-se uma das empreendedoras de maior 
sucesso dos Estados Unidos. CinEspaço3: 
19h10 e 21h40 (LEG). Manaíra10: 16h05 
e 21h50

PAI EM DOSE DUPLA (EUA 2015). Gênero: Comê-
dia. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark 
Wahlberg e Linda Cardellini. O longa conta a 
história de Brad (Will Ferrell) um executivo 
em uma rádio e se esforça para ser o melhor 
padrasto possível para os dois filhos de sua 
namorada, Sarah (Linda Cardellini). Mas eis 
que Dusty (Mark Wahlberg), o desbocado pai 
das crianças, reaparece e começa a disputar 
com ele a atenção e o amor dos pimpolhos. 

CinEspaço1: 17h, 16h(DUB) e 18h, 20h e 
22h (LEG). Manaría3: 15h15, 17h30(DUB) 
e 19h45 e 22h05(LEG). Mangabeira4: 19h 
e 21h15 (DUB). Tambía2: 16h30, 18h30 e 
20h30 (DUB). 

REZA A LENDA (BRA 2016) Gênero: Ação. Dura-
ção: 86 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, Sophie 
Charlotte, Luisa Arraes. Na ação, Ara é um 
homem de poucas palavras, mas muita de-
terminação. Ele vive em uma terra devastada 
e sem lei que espera ansiosamente por uma 
espécie de messias que devolva a justiça e 
a liberdade, usurpadas pelo cruel Tenório 
(Humberto Martins). Auxiliado por sua gan-
gue demotoqueiros armados, o rapaz irá lutar 
contra o universo ao seu redor e seus próprios 
dramas - como os ciúmes de sua mulher, 
Severina. Manaíra1: 14h30, 17h10, 19h30 e 
22h10. Tambiá3: 19h20 e 21h.

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 
3: 12h30 (DUB). Manaíra 7/3D: 13h20 e 15h45 
(DUB). Mangabeira 5/3D: 13h e 15h15 (DUB). 
Tambiá 2: 14h30(DUB). Tambiá 3: 17h40 (DUB). 

ATÉ 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 apaixonados. Convidado 
para gerir as finanças da empresa do pai 
do genro, para gerar dinheiro que usará 
para bancar o casamento, Tino consegue 
o inimaginável: falir a empresa, a maior do 
Brasil - o que gera um colapso na economia 
nacional. Manaíra7: 18h E 20h30. 

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 
2015) Gênero:  Animação ,   Aventura,  
Comédia,  Família. Duração: 136 min. Clas-
sificação: 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: 14h.



UNIÃO  A

Diversidade

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  30 de janeiro de 2016

 

recomendaUNIÃO  A

Especialista em Crise

FotoS: Divulgação

Cantor e compositor de 23 anos, que 
em seu trabalho mescla os clássicos de 
canções brasileiras fazendo uma mistura 
com poesia e melodias contemporâneas. 
Esse é Phill Veras, uma jovem revelação 
da música popular brasileira (MPB) que 
vem pela primeira vez a João Pessoa 
para lançar seu segundo disco, intitulado 
“Carpete”.

Sua apresentação, que acontecerá 
na Vila do Porto hoje, às 22h, faz sinto-
nia com diferentes sons e timbres através 
de canções como “Taquicardia”, “Sorriso 
ao sono” e “Meu vão”. A entrada para 
o show custa R$ 20 reais antecipado, 
podendo ser adquirido online por meio 
do site sympla.com.br ou nos pontos 
de venda autorizado Lojas Furta Cor do 
Mag Shopping e Shopping Sul. Quem 
deixar pra comprar na hora o preço 
muda, chegando a R$ 30 reais.

Com repertório totalmente original 
e autoral, o músico que já possui 3 discos 
lançados, é autodidata e precoce, além de 
vir se destacando como um dos principais 
artistas da nova geração responsável pela 
produção musical nacional podendo ser 

Phill Veras se apresenta pela primeira vez em João Pessoa

Filme

Lucas Silva
Especial para A União

Aprogramação cultural 
da 23ª edição Salão de 
Artesanato da Paraíba 
será encerrada neste 
final de semana com duas 
atrações musicais 
e da apresen-
tação teatral 

“Tem Boi no Algodão”. O es-
petáculo é inspirado 
no tema “O algodão 
colorido é nosso”, 
desta edição do 
salão que foi inicia- da 
no último dia 15 e se 
realizará até amanhã, 
no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João 
Pessoa, no horário das 
14h às 21h.

Quem sobe ao palco hoje é o conjun-
to musical “Os Filhos de Jackson”, que 
nasceu na cidade de Alagoa Grande há 7 
anos visando não só preservar e promo-
ver a obra de Jackson do Pandeiro, bem 
como apresentar para os turistas que vi-
sitam o Brejo paraibano autêntico forró 
expressão maior da cultura desta região. 
O grupo vem sendo considerado a mais 
recente revelação do forró pé-de-serra e 

composto por 
Lucas Dan (voz e 

acordeon), Thiago Melo 
(voz e zabumba) e Betinho 
Lucena (voz, triângulo e 
efeitos), conquista a todos 

com sua jovialidade e 
efusão no palco.

No domingo será 
a vez de Os Fulano, 

grupo formado por Lucas 
(acordeon), Thiago (zabum-

ba), Betinho (triângulo) e Jader 

(cavaquinho) que fazem o verdadeiro 
forrobodó.  O grupo vem se destacando 
por interpretar a beleza nordestina e 
um espírito de folia e essência, como se 
estivesse em um terreiro rico de alegria 
e poesia que convida o povo pra dançar. 
Essa alegria contagiante fez com que Os 
Fulano que ganhou o Festival Nordes-
te Sim Sinhô de Pé-de-Serra (FENEPS 
2014) e é chamado pelos entendidos de: 
“a revelação do forró pé-de-serra”.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

“Os Filhos de Jackson” é a atração da última noite 
da programação musical do Salão de Artesanato

Música no Espaço

Com direção de David Gordon Green e 
lançamento previsto para março nos 
cinemas, o longa-metragem do gênero 
comédia interpretado por Sandra Bullock, 
Billy bob Thornton e Anthony Mackie 
faz um passeio pelo cenário político da 
Bolívia e aborda a influência americana 
nas eleições para a presidência. Além 
do universo político o filme demonstra, 
com um humor leve, como é feita a 
manipulação eleitoral por meio da mídia 
e como tornar uma pessoa com imagem 
negativa o presidente de um País, mes-
mo sabendo que ele irá trair todos no 
momento em que assumir o cargo.  

Lucas Silva

n Dia: 30 (sábado) 
Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h
Filhos de Jackson - 19h
n Dia: 31 (domingo)
Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h
Os Fulano - 19h

Encerramento do 23o Salão de Artesanato da Paraíba com 
entrega do Troféu PAP aos artesãos escolhidos pelo publico.

Programação

n Show do cantor Phill Veras
n Quando: hoje
n Horário: 22h
n onde: Vila do Porto - Praça de São Frei Pedro 
Gonçalves, 8 - Varadouro
n Ingressos: R$ 20 antecipado e R$ 30 na hora
Pontos de Venda: Lojas Furta Cor do Mag Shopping e 
Shopping Sul.

Programação

Recomendo a leitura de “Pintor 
Universal”, de Lincoln Martins, livro 
que traz informações inéditas so-
bre a vida do pintor paraibano Pedro 
Américo. Fala até da surra que Frei 
Serafim deu no menino, ao flagrá-lo, 
desenhando figuras com carvão, nos 
bancos da igreja de Areia. Vale a pena.

Hilton Gouvêa

Em “Todo dia 
é segunda-
feira” (Sex-
tante, 2014), 
o secretário 
de Segurança 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro, José 
Mariano 
Beltrame, 
relata os 
desafios do 
poder público 
para reduzir 
a criminalidade em um cenário onde o 
crime trabalha às claras. Há parcialida-
de, como se o autor almejasse algum 
cargo eletivo no futuro, mas a leitu-
ra é bastante válida, principalmente 
porque apesar de toda a tendência da 
direita em criminalizar preto e pobre, 
Beltrame corajosamente acredita em 
ressocialização, desarmamento e pa-
cificação, além de preparar os novos 
policiais com ideais que respeitam os 
direitos humanos. 

Felipe Gesteira

Pintor Universal

Todo dia é segunda-feira

Jovem artista faz sintonia com sons diversos 

FotoS: Divulgação

chamado ainda de ‘Um transformador’.
Composto por 8 faixas, o disco Car-

pete foi produzido e mixado por Adnon 
Soares, nos estúdios BlackRoom (São Luís 
/ MA) e masterizado por Carlos Freitas 
no Classic Master (SP). A turnê de lança-
mento do novo trabalho, que teve início 
em setembro de 2014, teve participação 
da banda de Phill formada por músicos 
que o acompanham desde o início de 
sua carreira: Marlon Silva (baixo), André 
Araújo (guitarra), Adnon Soares (teclado 
e sintetizador) Sandoval Filho (bateria).  

Em 2013 vieram os primeiros convi-
tes para grandes shows e festivais. Phill 
circulou por várias cidades, apresentan-

do-se em importantes casas de show 
e teatros (como Studio SP, Sesc Vila 
Mariana e Sesc Pinheiros), e foi sele-
cionado por grandes curadores (como 
Beto Villares e Zé Ricardo) para projetos 
de relevância, como Levada Oi Futuro, 
Prata da Casa do Sesc Pompeia e Spot 
Festival. Também foi convidado especial 
para uma apresentação no palco Sunset 
do Rock in Rio 2013, onde também se 
apresentaram Mallu Magalhães, Maria 
Rita, Lenine, Ben Harper entre outros. 
No final de 2013 Phill Veras lançou o 
seu segundo disco, Gaveta, e em menos 
de dois meses também já foi premiado 
como um dos melhores discos do ano 
por blogs e sites responsáveis pela disse-
minação da música brasileira.

Banda de Alagoa Grande presta uma homenagem a Jackson do Pandeiro, o artista da cidade que ficou conhecido no Brasil inteiro pelo epíteto “O Rei do Ritmo”

Livros 
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Comunidade do Timbó vai 
receber capacitação sobre 
empreendedorismo

Jovens de estados nordestinos debatem convivência

Região do Semiárido
A questão da convivência com a 

região do Semiárido está sendo de-
batida no Encontro de Jovens Rurais 
do Semiárido, que reúne cerca de 300 
jovens oriundos de todos os estados 
do Semiárido brasileiro. Promovido 
pelo Governo do Estado da Paraíba, 
por meio do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase), o evento acon-
tece na sede do Instituto Nacional do 

Não resta nenhuma dúvida 
de que a Paraíba é um lugar que 
encanta por suas belezas naturais, 
sua rica história e a hospitalidade 
do seu povo. A prova disso está 
nos 94,93% de turistas que preten-
dem retornar ao Estado, além dos 
98,92% que indicariam a Paraíba 
como roteiro turístico. Os dados 
são do Instituto Fecomércio de 
Pesquisas Econômicas e Sociais da 
Paraíba (IFEP-PB), realizada junto 
aos turistas que visitaram o Estado 
durante os meses de dezembro de 
2015 e janeiro de 2016.

Do total de visitantes, 61,60% 
tiveram suas expectativas corres-
pondidas após conhecer a Paraíba, 
e 36,10% afirmaram ter suas expec-
tativas superadas. As expectativas 
ficaram abaixo do esperado apenas 
para 1,84%. Do total de entrevis-
tados, 71,43% já vieram pelo me-
nos uma vez à Paraíba, enquanto 
28,57% estiveram no Estado pela 
primeira vez.

As praias da Região Metro-
politana foram o principal moti-
vo da escolha de João Pessoa para 
aproveitar o verão, apontado por 
53% dos entrevistados. Dentre as 
praias mais visitadas estão Tambaú 
(78,17%), Cabo Branco (74,16%), 

Bessa (44,94%), Coqueirinho 
(43,98%), Manaíra (40,45%) e Tam-
baba (32,10%). Além das praias, os 
turistas escolheram a capital parai-
bana para visitar amigos e parentes 
(46,08%), pelos atrativos naturais 
(21,51%), através de propagan-
da em veículos de comunicação 
(19,51%), pela indicação de amigos 
ou parentes (9,98%) e indicação de 
agentes de viagem (7,83%). A maio-
ria dos turistas, totalizando 58,99%, 
veio a lazer, seguidos pelos que 
vieram motivados pelo turismo fa-
miliar (24,88%), negócios ou traba-
lho (7,37%) e o turismo de eventos 
(6,61%).

Entre os pontos turísticos que 
mais atraíram os turistas estão o 
Mercado de Artesanato, visitado 
por 52,29% dos entrevistados, se-
guido pelo Hotel Tambaú (50,82%), 
Estação Cabo Branco (49,36%), Fa-
rol do Cabo Branco (46,07%), Pôr 
do Sol do Jacaré (43,51%) e o Cen-
tro de Convenções, com 31,26%. Al-
guns turistas aproveitaram a viagem 
para conhecer outras cidades, como 
Campina Grande (43,55%), Patos 
(16,13%), Guarabira (12,10%), Sou-
sa (8,87%) e Areia (7,26%). Para os 
turistas, a receptividade dos parai-
banos foi o destaque, considerada 

ótima ou boa por 97,38% dos en-
trevistados. A gastronomia teve a 
mesma classificação por 95,81%, 
seguido pela qualidade das insta-
lações de hospedagem (92,77%) e 
pelo serviço dos guias de turismo 
(91,36%). Em contrapartida, foram 
verificadas insatisfações na sinaliza-
ção turística nas estradas, conside-
radas ruim ou péssima por 12,89% 
dos visitantes, e nos preços dos res-
taurantes, bares e lanchonetes, clas-
sificados igualmente por 6,22%.

Os turistas também avaliaram 
aspectos relacionados aos serviços 
oferecidos pelos poderes públicos, 
como a sinalização urbana, segu-
rança, serviços de telecomunicação, 
transporte, saúde pública e limpeza 
da cidade. Neste aspecto, todos os 
itens analisados obtiveram avalia-
ção “ótimo ou bom” acima de 60%, 
com exceção do transporte público, 
que atingiu 53,92% dos entrevista-
dos nestas classificações. Os melho-
res índices de avaliação nos níveis 
“ótimo ou bom” foram registrados 
nos serviços de táxi (80,76%), sinali-
zação urbana (79,46%) e seguran-
ça pública (73,43%). A publicação 
completa pode ser acessada no site 
da instituição: www.fecomercio-pb.
com.br, na sessão do IFEP-PB.

94,93% pretendem retornar à Paraíba
APROVAÇÃO DOS TURISTAS

Pesquisadores do Ins-
tituto Mamirauá identifica-
ram a presença inédita de 
três espécies de quelônios na 
Amazônia Central. A nova dis-
tribuição geográfica das tar-
tarugas foi descoberta duran-
te expedições realizadas na 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Amanã, no muni-
cípio de Maraã, e na Reserva 
Extrativista do Rio Jutaí, no 
Amazonas. 

Os registros dos pesquisa-
dores foram publicados na re-
vista ZenScientist, dos Estados 
Unidos. Na região Amazônica, 
as três espécies de quelônios 
são conhecidas como Perema 
ou Lalá. Em outras regiões, são 
chamadas de jabuti-machado 
(Platemys platycephala platy-
cephala) e cágado-cabeça-de-
sapo (Mesoclemmys raniceps 
e Mesoclemmys heliostem-
ma). Segundo a pesquisadora 
Thaís Moracatty, a descoberta 
mais significativa foi o aumen-
to na distribuição geográfica 
da espécie Mesoclemmys he-
liostemma. O registro preen-
che uma lacuna de 1,8 milhão 
de quilômetros. 

Comissários e 
pilotos farão 
greve a partir 
de quarta-feira

Identificada 3 
espécies inéditas 
de tartarugas 
na Amazônia

O Sindicato Nacional dos 
Aeronautas (SNA) informou 
nessa sexta-feira, 29, em nota, 
que pilotos e comissários de 
voo farão greve a partir do dia 
3 de fevereiro. A paralisação 
será realizada das 6h às 8h 
da manhã nos aeroportos de 
Congonhas, Guarulhos, Santos 
Dumont, Galeão, Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, Brasília, 
Salvador, Recife e Fortaleza. A 
medida foi decidida em assem-
bleia realizada ontem em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Porto Alegre e Campinas.

Os trabalhadores do setor 
reivindicam reajuste salarial 
de 11% retroativo à data-base 
de 1º de dezembro de 2015. A 
última proposta das empresas 
aéreas foi negada pela assem-
bleia. “Também foi deliberado 
que a paralisação poderá ser 
suspensa pela categoria caso 
as empresas decidam ofere-
cer, com prazo de até 12 horas 
antes do início do movimento 
(18h do dia 2 de fevereiro), os 
11% reivindicados, desde que 
retroativos a 1 de dezembro 
de 2015”, ressaltou a SNA, no 
comunicado.

No Brasil, cerca de oito milhões de jovens 
vivem nas zonas rurais, onde ocupam 
cargos significativos na produção agrícola

Semiárido (Insa/MCTI), em Campina 
Grande (PB).

O objetivo central é fortalecer as 
pautas da juventude do Semiárido nos 
espaços de participação e no processo 
de construção das políticas de desen-
volvimento territorial, além de contri-
buir com subsídios e diretrizes para o 
Plano Nacional de Juventude e o Plano 
de Sucessão Rural. Com essa perspec-
tiva, o encontro mobilizará diversas 
expressões juvenis do campo.

Com o tema Compartilhando e 
construindo novos saberes sobre o 
Semiárido, o evento pretende ainda 
promover o intercâmbio entre jovens 
dos territórios rurais do Semiárido 
brasileiro. Dessa forma, oportuniza-
rá espaços de troca de experiências e 

vivências coletivas de aprendizagem, 
buscando fortalecer a participação 
dos movimentos juvenis do campo 
nas políticas públicas de juventude 
voltadas para a região.

O Procase realiza o evento em 
parceria com o Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento da Agricul-
tura (Fida), Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), Programa Semear 
Conhecimento em Zonas Semiáridas 
do Nordeste do Brasil, Procasur e Ins-
tituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA).

Juventude rural
No Brasil, cerca de 8 milhões de 

jovens vivem nas zonas rurais, onde 
ocupam espaços significativos na 
produção agrícola, bem como nos 
processos participativos comunitá-
rios. Esses jovens, homens e mulhe-
res do campo, enfrentam um grande 
desafio: a sucessão e permanência 
rural. Nesse cenário, é necessário re-

pensar e transformar a concepção da 
relação campo-cidade, promovendo o 
fortalecimento das áreas rurais como 
ambiente interessante para a juventu-
de rural.

Procase
O projeto é uma iniciativa do Go-

verno do Estado da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Agricultura e Desen-
volvimento do Semiárido, conta com 
a parceria do Fida e apoia iniciativas 
de organizações de agricultores fami-
liares em 56 municípios paraibanos, 
buscando desenvolver ações para o 
fortalecimento com a convivência 
com o Semiárido, incentivando espe-
cialmente a inserção de mulheres e 
jovens neste processo. O Insa é parcei-
ro do Procase oferecendo orientação 
técnica na implantação de 560 cam-
pos de palma forrageira na Paraíba, 
compreendendo as microrregiões do 
Cariri (ocidental e oriental), Seridó, 
Curimataú e Sertão Central.

FOTO: Reprodução internet
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Timbó recebe orientação empresarial 
EmprEEndEdorismo

Geral

Moradores são capacitados 
por técnicos da Energisa e 
do Sebrae Paraíba até março

Moradores da comuni-
dade do Timbó, localizada 
no bairro dos Bancários, 
recebe até março, um pro-
grama de capacitação em-
presarial através de uma 
parceria entre o Sebrae Pa-
raíba e a Energisa. A ação 
espera beneficiar mais de 
250 pessoas e vai orien-
tar empreendedores sobre 
formalização de empresas, 
gestão e plano de negócios. 

De acordo com o ge-
rente da agência Sebrae Sul, 
Cláudio Soares, as ativida-
des fazem parte do  Projeto 
de Geração de Renda e De-
senvolvimento Local (Bem 
da Gente), do Programa de 
Eficiência Energética da 
Energisa. “Este projeto tem 
como objetivo impulsionar 
o desenvolvimento social e 
econômico em comunida-
des carentes de João Pes-
soa, fundamentado em ne-
gócios autossustentáveis e 
inclusivos”, disse o gerente.  

Durante dois meses, 
serão oferecidas oficinas 
de capacitação, oficinas de 
modelagem de ideias de 
negócios e consultoria para 
análise de viabilidade de ne-
gócios, além de palestras de 
formalização para o micro-
empreendedor individual. 
“A proposta é oferecer aos 

potenciais empreendedo-
res produtos e serviços que 
atendem às suas demandas, 
incentivando a geração de 
renda local”, destacou. 

As oficinas SEI têm dura-
ção de quatro horas e aconte-
cem das 18h às 22h até o dia 
11 de março. Paralelo a estas 
atividades, serão promovidas 
as oficinas de modelagem de 
ideias de negócios, consul-
toria para análise de viabili-
dade de negócio e palestras. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na sede do 
Projeto Bem da Gente, onde 
as ações são realizadas. A 
sede está localizada na Rua 
Margarida Maria Alves, n°33, 
Timbó  (Bancários). Mais in-
formações: 3021-3710.

O projeto 
O Bem da Gente é um 

projeto de geração de ren-
da da Energisa que capacita 
empreendedores novos e os 
já atuantes na comunidade, 
através de cursos e orienta-
ções sobre práticas empre-
sariais, visando o desenvol-
vimento social e econômico 
com base em negócios au-
tossustentáveis e inclusivos.

O projeto auxilia na ela-
boração de planos de negó-
cios, captação de recursos, 
implantação e acompanha-
mento dos empreendimen-
tos que serão implantados 
na comunidade após levan-
tamento das demandas e 
potencialidades.

Folder orienta mulher 
em caso de assédio

Assédio sexual é crime e não 
pode ser praticado em nenhuma cir-
cunstância. Para orientar mulheres 
sobre como proceder diante de inves-
tidas indesejadas, o Núcleo Especiali-
zado de Promoção e Defesa dos Direi-
tos da Mulher, da Defensoria Pública 
de São Paulo, elaborou o folder Vamos 
falar sobre assédio sexual.”Andar pe-
las ruas e ouvir um comentário obs-
ceno sobre o seu corpo é um elogio? 
Ouvir uma cantada no ambiente de 
trabalho é algo natural? Ser ‘encoxada’ 
no transporte público faz mesmo par-
te da rotina das grandes cidades? A 
resposta para todas essas perguntas 
é ‘não’. Tudo isso é assédio sexual”, 
diz a Defensoria.

sTF defere pedido 
dos municípios

A ministra Cármem Lú-
cia, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deferiu, nessa sexta-feira, 
parcialmente a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Funda-
mental com Pedido de Concessão 
de Medida Cautelar, que contestou 
regras estabelecidas pela União no 
Decreto nº 8.616. A ação foi ajuiza-
da pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT) e o Partido Popular Socialista 
(PPS), após mobilização da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), pois 
a entidade não tem prerrogativa 
constitucional para propor esse 
tipo de peça.

rJ seleciona 2.493
para seis hospitais

O processo seletivo para 
contratação de 2.493 profissionais 
para seis hospitais e dois institutos 
federais do Rio de Janeiro registrou 
52.902 inscritos. Desses, serão 
contratados, por até dois anos, 693 
médicos, 605 enfermeiros, 580 téc-
nicos de enfermagem, 341 analistas 
de gestão e 274 técnicos de suporte. 
A medida vem em apoio à estrutura-
ção da saúde pública do Estado. Na 
segunda fase do processo de seleção 
dos novos profissionais, os gestores 
das oito unidades que terão os qua-
dros ampliados avaliarão os 52.902 
mil inscritos. O objetivo é selecionar 
profissionais dentro do perfil e vagas 
disponíveis em cada unidade.

Agentes vão ajudar 
a combater o Aedes

Os agentes que fazem a lei-
tura do consumo de energia das re-
sidências brasileiras vão ajudar no 
combate ao  Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, da chikungunya 
e do zika vírus. Eles serão capaci-
tados e poderão repassar informa-
ções de residências suspeitas de 
conter criadouros do mosquito. Os 
dados serão enviados em tempo 
real para a central operacional da 
cada distribuidora de energia do 
País. A partir desse ponto, a empre-
sa repassa essa informação para a 
unidade local da Defesa Civil, possi-
bilitando uma ação mais rápida no 
combate ao mosquito.

passageiro satisfeito
com os aeroportos

A Pesquisa Permanente de 
Satisfação do Passageiro, realizada 
pela Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República, registrou 
no quarto trimestre de 2015 o maior 
índice de satisfação já medido desde 
que essa pesquisa começou a ser 
realizada, em janeiro de 2013. 85% 
dos entrevistados consideraram 
“bons” ou “muito bons” os 15 ter-
minais que movimentam 80% dos 
passageiros no Brasil. Há três anos, só 
69% atribuíam estes conceitos aos 
aeroportos. No quarto trimestre de 
2015, os passageiros concederam ao 
aeroporto de Curitiba a maior nota já 
alcançada por um terminal.

Os preços do etanol hidratado nos 
postos brasileiros caíram em quatro 
estados e no Distrito Federal, subiram 
em 20 e ficaram estáveis no Maranhão 
nesta semana. Os dados são da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), que não 
informou o valor do biocombustível 
para o Amapá. Na semana anterior, 
havia sido registrada alta em 21 esta-
dos, queda em quatro e estabilidade 
no preço no Distrito Federal. Também 
não havia sido apurado preço no Ama-
pá. No período de um mês, os valores 
subiram em todos os estados (não fo-
ram fornecidas informações sobre o 

Amapá) e no Distrito Federal. Em São 
Paulo, principal Estado produtor e con-
sumidor, a cotação subiu 1,37% na se-
mana, para R$ 2,659 o litro. No perío-
do de um mês, acumula valorização de 
3,95%. Na semana, a maior alta ocor-
reu em Tocantins (6,04%) e o maior 
recuo, no Amazonas (1,59%). No mês, 
o etanol subiu mais no Rio Grande do 
Sul (11,76%) e não registrou recuo em 
nenhum Estado.

No Brasil, o preço mínimo regis-
trado para o etanol foi de R$ 2,659 
o litro, em São Paulo, e o máximo foi 
de R$ 3,635 o litro, em Roraima. Na 
média, o menor preço foi de R$ 2,659 
o litro, em São Paulo. O maior preço 
médio foi verificado em Roraima, de 
R$ 3,635 o litro.

No entanto, o etanol per-
manece em desvantagem ante 
a gasolina em todos os estados 
do País, segundo dados da ANP, 
compilados pelo AE-Taxas. Se-
gundo o levantamento, o bio-
combustível continua tendo a 

menor vantagem em Roraima 
(93,88%) - a relação é favorável 
ao etanol quando está abaixo de 
70%. Em São Paulo, a gasolina 
tem cotação média de R$ 3,540 o 
litro, enquanto o etanol hidrata-
do, de R$ 2,659 o litro.

Gasolina leva vantagem ante 
o etanol em todos os estados 

prEÇos nos posTos dE GAsoLinA 
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Preço mínimo para o etanol foi de R$ 2,659 em São Paulo, e o máximo foi de R$ 3,635, em Roraima

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) lan-
çou uma cartilha focada nos 
consumidores que desejam 
manter o plano de saúde ofere-
cido pela empresa quando fo-
rem se aposentar ou nos casos 
de demissão sem justa causa. A 
publicação está disponível no 
portal da ANS.

A cartilha trata das regras 
sobre o direito de manutenção 
da condição de beneficiário 
para ex-empregados demitidos 
ou exonerados sem justa causa 
e para aposentados. Informa, 
por exemplo, que para ter esse 
direito, o ex-empregado deve 
ter contribuído com desconto 
mensal para o pagamento do 
plano de saúde e o contrato 
com a operadora deve ser pos-
terior a 2 de janeiro de 1999.

O diretor-presidente da 
ANS, José Carlos de Souza 
Abrahão, ressalta que a inicia-
tiva busca trazer mais trans-
parência sobre o setor de 
planos de saúde e proporcio-
nar maior conhecimento à 
sociedade: “Nosso objetivo é 
que o cidadão conheça seus 
direitos e saiba, por exemplo, 
quais são as condições para 
manutenção do plano quando 
deixar de trabalhar”

A publicação reforça 
também que, para exercer 
esse direito, é preciso que o 
empregador informe sobre a 
possibilidade de manutenção 
do plano quando comunicar 
o aviso prévio ou aposentado-
ria. O empregado terá, então, 
30 dias para optar por perma-
necer com o plano.

Cartilha da ANS dá dicas 
a aposentados e demitidos

pLAnos dE sAúdE

Clarice Couto
Agência Estado

desvantagem

Publicação 
destinada a 
consumidores 
trata das 
regras e dos 
direitos sobre 
o direito de 
manutenção 
da condição 
de beneficiário 
para os 
ex-empregados

A segunda edição do 
Global Game Jam com sede 
no Unipê e terceira em João 
Pessoa, começou nessa sex-
ta-feira com desenvolvimen-
to de jogos em coletividade 
e compartilhamento de co-
nhecimentos. O evento, que é 
gratuito e aberto para toda a 
sociedade, acontecerá no Blo-
co F da instituição, onde fun-
cionam os laboratórios de in-
formática. Com uma jornada 
de 48h, o evento será finali-
zado amanhã. O GGJ é o maior 
evento de desenvolvimento 
de jogos no planeta, sendo 
realizado simultaneamente 
em vários países. A proposta 
é utilizar novas ferramentas 
de tecnologia para projetar, 
desenvolver e criar jogos. A 
sede do Unipê foi a primeira 
do Nordeste e a terceira no 
Brasil em jogos desenvolvi-
dos em 2015.

O coordenador do evento 
no Unipê, prof. Felipe Soares 
de Oliveira, explicou que há 
três formas diferentes e com-
plementares de inscrição, 
sendo um o preenchimento 
de formulário, a participação 
num grupo de Facebook e a 
inscrição no próprio site do 
GGJ. Os links podem ser aces-
sados no portal unipe.br. Para 
Soares, a interdisciplinarida-
de da Jam é a característica 
principal do evento. “Os jogos 
podem ter apelos nas áreas 
da Saúde ou do Direito, por 
exemplo, e isso consequente-
mente pode atrair uma pes-
soa da área para desenvolver 
os jogos”, comentou.

 “É um evento interdis-
ciplinar, não é somente para 
as pessoas da área da Tecno-
logia. O intuito é fomentar o 
desenvolvimento de jogos, 

que são naturalmente inter-
disciplinares. Os jogos podem 
ter apelos nas áreas da Saúde 
ou do Direito, por exemplo, e 
isso consequentemente pode 
atrair uma pessoa da área 
para desenvolver os jogos”, co-
mentou. “O GGJ é bem aberto, 
ainda que tenha como maior 
público o mais técnico. Mas há 
pessoas do Design, que lidam 
muito com as artes, e músicos, 
que cuidam da parte do som 
dos jogos”, acrescentou.

Para o desenvolvimento 
dos jogos, os participantes 
seguirão uma temática que 
será disponibilizada duas ho-
ras antes de iniciar o evento. 
“As equipes vão começar a 
desenvolver games dentro 
dessa temática. De certa for-
ma, cada cabeça é um mun-
do e daí sairá vários jogos 
diferentes. No entanto, todos 
deverão se alinhar a essa te-
mática”, enfatizou Soares. O 
GGJ não se caracteriza como 
uma competição. Por outro 
lado, ele estimula a colabo-
ração, a criatividade e o tra-
balho coletivo e corporativo, 
promovendo novas amizades 
e aumentando o networking 
e as oportunidades dentro da 
comunidade, inclusive com 
parcerias de negócio.

História do GGJ
Em janeiro de 2013, o 

evento foi realizado em 309 
locais de 63 países. Na oca-
sião, foram criados mais de 
três mil jogos. Em 2014 hou-
ve um maior engajamento e 
foi realizado em 485 locais e 
em 73 países, com mais de 20 
mil jammers (desenvolvedo-
res) registrados. Em 2015, o 
GGJ foi realizado nos dias 29 
a 30 de janeiro.

Global Game Jam cria 
jogos em coletividade

FErrAmEnTAs dE TECnoLoGiA
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Impostômetro atinge marca de R$ 200 bilhões amanhã

Alta carga tributária
Os brasileiros pagaram 

desde o início de 2016 um to-
tal de R$ 200 bilhões em im-
postos, taxas e contribuições, 
estima o Impostômetro da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). A marca vai ser 
alcançada às 7h40 de amanhã. 
No ano passado, esse volume 
foi atingido um dia depois, em 
1º de fevereiro.

A entidade nota que, 
embora tenha havido queda 
em termos reais, a arreca-
dação do ano passado teve 
crescimento nominal. “Por 
causa disso, é ainda mais 
importante que o governo 
controle seus gastos e defina 
prioridades em suas despe-
sas, assim como faz o traba-
lhador, cujo rendimento mé-
dio também caiu”, escreveu, 
em nota, o presidente da 
ACSP, Alencar Burti.

Localizado na sede da 
ACSP, no Centro da capital 
paulista, o Impostômetro 
tem por objetivo “conscien-
tizar o cidadão sobre a alta 
carga tributária”, incenti-
vando-o a “cobrar os gover-
nos por serviços públicos de 
qualidade”.

RF vai beneficiar 
mil empresas

A Receita Federal anunciou 
uma nova modalidade do Recof, o 
chamado, Recof-Sepd, que permite 
o aproveitamento do Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital (Sped) 
O órgão prevê que a mudança das 
regras fará com que empresas gas-
tem menos com o regime, e acredita 
que há um potencial de mil empre-
sas a serem beneficiadas. Nesse uni-
verso, a expectativa do Fisco é de que 
essas empresas gerem US$ 50 bilhões 
em movimentação de exportação 
por ano. As empresas têm 90 dias 
para aderir.

Franquias têm 
queda de venda

O setor de franquias apre-
sentou queda real nas vendas em 
2015, conforme os dados da As-
sociação Brasileira de Franchising 
(ABF). Embora tenha havido cres-
cimento no número de lojas, a en-
tidade considera que algumas das 
aberturas do segundo semestre 
de 2016 não contribuíram signi-
ficativamente para o faturamento 
do ano. A entidade não divulga o 
faturamento ajustado à inflação, 
mas o crescimento nominal, de 
8,3%, ficou abaixo do IPCA do ano, 
de 10,7%. 

EUA afirma que o 
Brasil é prioridade

As exportações dos Estados 
Unidos para o Brasil poderiam au-
mentar em 78% até 2030 se os dois 
países tivessem um acordo de livre 
comércio, estimou estudo divulgado 
na última quinta-feira, pelo Brazil-US 
Business Council em evento realizado 
em Washington. Número dois do De-
partamento de Comércio americano, 
Bruce Andrews disse que o Brasil é uma 
das prioridades do governo americano 
na área comercial. “Os Estados Unidos 
acreditam que a parceria econômica 
entre os EUA e o Brasil é crucial para 
fortalecer a estabilidade da a região”.

Índice de Confiança 
de Serviços cresce

O Índice de Confiança de Servi-
ços (ICS), contabilizado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), avançou 2,8 
pontos na passagem de dezembro 
para janeiro, atingindo 70,4 pontos. 
Trata-se da segunda alta consecutiva 
do indicador. De acordo com a FGV, a 
confiança do empresário do setor de 
serviços ampliou-se em 11 dos 13 
segmentos pesquisados. A alta de 
2,8 pontos é resultado da maior con-
fiança dos empresários no momento 
presente, medido pelo Índice da Si-
tuação Atual, que cresceu 4,3 pontos. 
O otimismo deles em relação aos pró-
ximos meses cresceu 1,2 ponto.

Empresário elogia 
incentivo ao crédito

O pacote de medidas do 
Governo Federal que busca inje-
tar R$ 83 bilhões na economia por 
meio de empréstimos e financia-
mentos foi bem recebido por alguns 
dos empresários que participaram 
nessa quinta-feira (28) da reunião 
do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES) em Bra-
sília. Na avaliação do presidente 
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas se Equipamentos 
(Abimaq), Carlos Buch Pastoriza, as 
medidas vão ajudar as empresas.

Mateus Fagundes
Da Agência Estado

Histórico
O “Impostômetro” foi 

inaugurado em 20 de abril de 
2005. Em 13 de setembro de 
2011 o novo portal do Impos-

tômetro (www.impostometro.
com.br) foi colocado no ar. Nele 
é possível ver o quanto o País, 
os estados e os municípios es-
tão arrecadando em impostos.

O porcentual de 
cheques devolvidos 
pela segunda vez por 
falta de fundos ficou 
em 2,20% do total mo-
vimentado em 2015, 
atingindo o pior nível 
da série histórica, ini-
ciada em 2006, segun-
do pesquisa da Boa 
Vista SCPC. Em núme-
ros absolutos, foram 
devolvidos 15,114 mi-
lhões de cheques no 
ano passado.

O número de 
cheques movimenta-
dos recuou 10,9% em 
2015, para um total de 
687,128 milhões, dando 
sequência a uma longa 
queda no uso dessa for-

ma de pagamento nos 
últimos anos.

O total de 15,114 
milhões de cheques 
devolvidos em 2015 re-
presenta uma retração 
de 1,6% ante os che-
ques devolvidos no ano 
anterior, em termos ab-
solutos. Na divisão por 
tipo de emissor, os che-
ques devolvidos de pes-
soa física caíram 3,8%, 
enquanto no caso das 
pessoas jurídicas houve 
aumento de 4,1%.

O porcentual de 
cheques devolvidos so-
bre os movimentados 
recuou em dezembro 
de 2015, ficando em 
2,37%, ante o resultado 
de 2,55% de novembro. 
Em contrapartida, o in-
dicador foi maior.

Percentual é o pior 
da série desde 2006

     CHEQUES DEVOLVIDOS 

Álvaro Campos
Da Agência Estado

A União, os estados e os 
municípios fecharam 2015 
com déficit de R$ 111,249 bi-
lhões nas contas públicas. O 
défícit primário, receitas me-
nos despesas sem considerar 
os gastos com juros, é o pior 
da série histórica iniciada em 
2001 e o segundo resultado 
anual negativo seguido. Em 
2014, o déficit primário ficou 
em R$ 32,536 bilhões. Em 
dezembro, o déficit primário 
ficou em R$ 71,729 bilhões, 
contra o resultado negativo 
de R$ 12,894 bilhões regis-
trados no mesmo mês de 
2014.

O déficit do setor públi-
co correspondeu a 1,88% de 
tudo o que o País produz, o 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Em 2014, essa relação ficou 
em 0,57%. No ano passado, o 
Governo Central (Previdên-
cia, Banco Central e Tesouro 
Nacional) registrou déficit 
primário de R$ 116,656 bi-
lhões. Os Governos Estaduais 
registraram superávit pri-
mário de R$ 9,075 bilhões, e 
os municipais de R$ 609 mi-
lhões. As empresas estatais 
federais, estaduais e muni-
cipais, excluídas as dos gru-
pos Petrobras e Eletrobras, 
registraram déficit primário 
de R$ 4,278 bilhões em 2015.

Os gastos com os ju-
ros que incidem sobre 
a dívida chegaram a R$ 
501,786 bilhões em 2015, 
contra R$ 311,380 bilhões 
registrados no ano anterior. 
Em relação ao PIB, os gastos 
com juros no ano passado fi-
caram em 8,46%.

O déficit nominal, forma-
do pelo resultado primário e 
as despesas com juros, che-
gou a R$ 613,035 bilhões no 
ano passado, ante R$ 343,916 
bilhões de 2014. O resulta-
do negativo correspondeu a 
10,34% do PIB em 2015.

A dívida líquida do se-
tor público (o balanço entre 
o total de créditos e débitos 
dos Governos Federal, Esta-
duais e municipais) chegou 
a R$ 2,136 trilhões em de-
zembro, o que corresponde 
a 36% do PIB, com aumento 
de 1,7 ponto percentual em 
relação a novembro. A dívida 
bruta (que contabiliza ape-
nas os passivos dos Governos 
Federal, Estaduais e munici-
pais) chegou a R$ 3,927 tri-
lhões ou 66,2% do PIB, com 
alta de 1,1 ponto percentual 
em relação a novembro.

Contas fecham ano com déficit 
recorde de mais de R$ 111 bi

UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

O Banco do Brasil vai 
oferecer R$ 10 bilhões para 
produtores rurais compra-
rem insumos. O dinheiro, em-
prestado com taxas de juros 
reduzidas, sairá da Poupança 
Rural e dos depósitos à vista.

Serão beneficiados os 
médios produtores que pa-
garão taxa de juros de 7,75% 
ano, até o teto de R$ 710 mil. 
Os demais produtores rurais 
acessam o crédito com en-
cargos de 8,75% ao ano, até 
o teto de R$ 1,2 milhão por 
beneficiário.

Segundo o banco, a ante-
cipação dos financiamentos 
para custeio é para as culturas 
da safra de verão 2016/17, a 
exemplo de soja, milho, arroz 
e café. Isso permitirá melho-
res condições aos produtores 
para o planejamento de suas 
compras e contribuirá para 
o aumento das vendas de se-

mentes, fertilizantes e defen-
sivos, produzindo reflexos 
positivos na cadeia produtiva.

De acordo com o banco, 
a disponibilidade de recursos 
resulta de uma combinação 
de fatores, principalmente, à 
elevação da exigibilidade da 
Poupança Rural de 72% para 
74%, na safra 2015/2016.

BB oferece R$ 10 bi
aos produtores rurais

COMPRA DE INSUMOS

Dinheiro

emprestado 

pela instituição 

sairá da 

Poupança Rural 

e dos depósitos 

à vista

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) anunciou 
nessa sexta-feira, que a bandei-
ra vermelha permanecerá em 
vigor em fevereiro. Assim como 
era esperado, será utilizado, ao 
longo do mês, o patamar 1 da 
cor vermelha, criado oficialmen-
te no início desta semana. Com 

isso, o consumidor passará a pa-
gar R$ 3,00 para cada 100 kWh 
consumidos, e não mais R$ 4,50 
para cada 100kWh, assim como 
ocorreu até o mês de janeiro. 

Desde janeiro de 2015, quan-
do o sistema de bandeiras tari-
fárias teve início, a bandeira em 
vigor é a vermelha. Nesse perío-
do, contudo, o custo adicional a 
ser pago pelos consumidores foi 
alterado algumas vezes. O valor 

adicional cobrado inicialmente 
foi de R$ 3 para cada 100 kWh 
consumidos. A partir de março, 
três meses depois do início da co-
brança, o preço foi elevado para 
R$ 5,50. 

Em setembro, o valor implí-
cito na bandeira vermelha caiu 
para R$ 4,50 por cada 100kWh 
consumidos. Agora, com a che-
gada do período chuvoso, o valor 
foi revisado novamente. A Aneel 

também aprovou nesta semana 
a mudança na sobretaxa imposta 
quando a bandeira em vigor for 
a amarela. O valor de R$ 2,50, vá-
lido até então, foi reduzido para 
R$ 1,50 a cada 100 kWh consu-
midos. No caso da bandeira ver-
de não há cobrança adicional. O 
sistema foi aplicado com o intuito 
de alertar o consumidor a respei-
to do custo corrente de geração, 
além de dividir com ele esse custo.

Aneel confirma nova bandeira vermelha
REDUçÃO EM FEVEREIRO

André Magnabosco
Da Agência Estado



Lindo bloco 
de Pierrots 
em memorável 
Carnaval das 
Mulheres no 
ano de 2008 
no Sonho Doce 
Recepções. 
O evento, 
organizado por 
Roberta Aquino 
durante mais de 
vinte anos, traz 
sempre boas 
lembranças às 
mulheres foliães.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Jornalista Henrique França, 
Sras. Rosirez Milanez, Maria 
Ildenise Palitot Lacerda, 
Romina Vilar Cunha Lima, 
Candinha Ribeiro Coutinho 
e Maria José Soares de 
Oliveira, empresário Juracy 
Pedro Gomes, advogado 
Solon Benevides, estudan-
te Natália Matias, médica 
Luzia Betânia Medeiros.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Na cidade de Solânea acontece hoje o baile do Vermelho e Branco no Grêmio 
Morenense, que tem na presidência Helton Martins. A animação será da Orquestra Veneno 
de Frevo e do  Ronaldo Show.

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria hoje tem o Baratona a partir das 12h na Praia do Cabo Branco: Leka Bezerra e Valdina 
Luna na saída do bloco no ano de 2009

 A boneca mais famosa do 
mundo, a Barbie, ganhou novos tipos 
de corpo: alta, pequena e curvilínea.
 A novidade do fabricante Ma-
ttel são vendidas no site da marca 
e a partir de março estarão nas 
prateleiras das lojas Ri Happy.

Foto: Goretti Zenaide

Romero e Vanina Feitosa, ele comemora amanhã seu aniversário

FOTO: Goretti Zenaide

Ildenise Lacerda é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

   O sucesso da Record “Os Dez Mandamentos” é a pedida no Cinespaço Mag 
Shopping que estreiou esta semana. O longa é um resumo de 170 capítulos da novela 
mostrando a vida do profeta Moisés, mas contém também cenas inéditas.

As Piabas Maravilhosas tomam conta hoje das ruas de Tambaú com concentração na Appetito 
Trattoria e passagem pela Adega do Alfredo na comemoração dos 27 anos do bloco

   Os personagens circenses e cangaceiros do filme “A Luneta do Tempo”, dirigido 
e escrito por Alceu Valença será o tema do seu Carnaval. O cantor este ano também é 
homenageado pelo Carnaval de Olinda-PE, onde se apresenta na quinta-feira, 4. Hoje, ele 
comanda o bloco Bicho Maluco Beleza, em São Paulo.

27 anos piabolando
O BLOCO DAS Piabas, o menor e melhor bloco do Folia 

de Rua promete bombar na noite de hoje, pois não só vai 
ter duas orquestras de frevo como mais a DJ Juliana que vai 
trazer uma playlist de sensacionais músicas carnavalescas.

A concentração começa às 20h com a Orquestra do 
Maestro Quimba que depois de animar a Baratona durante 
toda a tarde é levada para o Appetito Trattoria pelo folião 
Marcos Pires. Em seguida a Orquestra do Folia de Rua dá 
continuidade aos trabalhos levando as Piabas e sua eterna 
porta estandarte Aninha Mesquita, até a Adega do Alfredo 
e depois Feirinha de Tambaú. Enquanto isso, para que não 
pare a folia, a DJ Juliana fica no Appetito animando os que 
não seguiram pelas ruas de Tambaú.

Tudo organizado por Marília Rosado e Malu Serpa, com 
apoio de Fred Ferreira, Adroaldo Gomes, e das ex-presiden-
tes do bloco,  Ana Maria Gondim e esta colunista.

“Se você nunca dançou 
sozinho, meu camarado, 
também nunca vai saber 
dançar acompanhado”

“A vida pode não ser a 
festa que esperávamos, 
mas enquanto tiver música... 
Vamos  dançar!!”

ALLAN PITZ ANGÉLICA GOMES

Baile
A FOLIA continua 

no Clube Cabo Bran-
co com a realização, 
logo mais à noite, do 
Vermelho e Branco do 
Jantar Dançante, no 
restaurante Panorâ-
mico. A animação será 
com a banda BR3, do 
músico Joilson Lima, 
informa José Ruy.

O SUPLEMENTO 
Correio das Artes, que 
sai amanhã encartado 
neste jornal, faz home-
nagem aos 150 anos de 
nascimento do escritor, 
jornalista e engenheiro 
Euclydes da Cunha, autor 
de “Os Sertões”, consi-
derado o maior épico da 
literatura brasileira.

A reportagem finaliza 
com o poema de Bráulio 
Tavares intitulado “Os 
Martelos dos Sertões”.

Euclydes

Meio ambiente

AINDA BEM que pre-
valeceu a proibição do 
comércio no Parque Es-
tadual Marinho de Areia 
Vermelha, que volta a ser 
restrito com o propósito 
de preservar o ecossiste-
ma daquela área.

É bom que o leitor sai-
ba que, antes da proibição, 
o turismo desorganizado 
e comércio praticado em 
Areia Vermelha provoca-
ram um impacto ambiental 
na ilha, com 70% da vida 
marinha que depende do 
ecossistema estar com-
prometida. Vamos pensar 
no futuro de nossos filhos!

A CONSTRUTORA 
paraibana Massai está 
figurando, pelo segundo 
ano consecutivo entre 
as 100 maiores empresas 
do setor no País pela ITC 
Inteligência Empresarial 
da Construção.

O prêmio será rece-
bido pelo sócio-diretor 
Allison Dennis Nunes, no 
dia 2 de março durante a 
Expo Revestir, no Tran-
samérica Expo Center, na 
cidade de São Paulo.

Prêmio
DEPOIS DE João 

Pessoa, Campina Grande e 
Cajazeiras, é a vez da ci-
dade de Guarabira ganhar 
o condomínio Cidade Ma-
dura, projeto bem-sucedi-
do do Governo do Estado 
para abrigar idosos com 
toda a infraestrutura que 
atenda suas necessida-
des. O de Guarabira terá 
um diferencial dos demais 
que será a implantação 
da energia solar fotovol-
taica.

Cidade Madura

Ciclístico
A PARTIR DAS 

6h30 deste domin-
go acontece anima-
do Passeio Ciclísti-
co promovido pelo 
bloco Muriçocas do 
Miramar, com con-
centração na Pra-
ça das Muriçocas 
e pedalada até o 
Busto de Tamanda-
ré. No Busto, café 
da manhã e sorteio 
de brindes para os 
participantes que 
estiverem com a 
camiseta do bloco. 
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Detran e BPtran 
intensificam operação 
Lei Seca em João Pessoa

Inicialmente, seis das 44 
câmeras passam a ter 
caráter de fiscalização

Fiscalização começa segunda-feira
CÂMERAS DA SEMoB

Além de monitorar o trân-
sito, as câmeras da Superin-
tendência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob) serão 
uma nova ferramenta para 
fiscalizar e autuar condutores, 
em especial, aqueles que reali-
zarem três irregularidades: es-
tacionar em fila dupla, na faixa 
de pedestre e na calçada. A 
fiscalização começará na pró-
xima segunda-feira (1º).

Para alertar a todos sobre 
a presença das câmeras e fisca-
lização, na última quarta-feira 
(27) placas de sinalização fo-
ram instaladas nas localidades 
que possuem os equipamentos. 
Inicialmente, das 44 câmeras 
operadas, seis passarão a ter 
esse caráter de fiscalização. A 
medida é gradativa e breve-
mente estará sendo usada em 
todos os equipamentos.

 De acordo com a Diretoria 
de Operações, as câmeras pas-
sarão a ser observadas em tem-

po integral por agentes de mo-
bilidade urbana integrantes do 
Controle de Tráfego por Área 
(CTA). Quando constatadas as 
irregularidades previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), os agentes autuarão os 
condutores diretamente da 
Central de Controle, localizada 
na sede da Semob. 

Os motoristas devem ficar 
atentos, porque a Superinten-
dência também vai autuar o 
condutor que deixar o carro pa-
rado por qualquer outra finali-
dade que não seja estritamente 
para o embarque e desembar-
que de passageiros, inclusive 
ao realizar operação de carga e 
descarga, mesmo que ele per-
maneça no interior do veículo e 
com o motor ligado.

De acordo com a Semob, 
essas condutas inadequa-
das são recorrentes e colo-
cam em risco a segurança de 
quem circula a pé pelas ruas 
de João Pessoa.  A medida 
tem como base uma resolu-
ção do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), de junho 
de 2015, que regulamenta a 
fiscalização de trânsito por 
videomonitoramento.

 “Isso é um ab-
surdo! Você multar 
virtualmente? A 
multa tem que 
ser realizada 
presencialmente. O 
Procon tem que ir 
em cima disso aí. Não existe você multar 
uma pessoa pelas câmeras, isso vai 
servir só para arrecadar dinheiro”.

Jeferson da silva  - Agente contábil

“Eu acho essa novi-
dade certa, a faixa 
é para o pedestre, 
os carros não têm 
que ficar invadindo 
um espaço que 
não é destinado a 
eles. Se é dessa forma que vamos aprender 
a entender que as ruas e avenidas são de 
todos, então eu sou de acordo”.

severino dos santos  - Comerciante

“Eu acho bom, 
é importante, 
porque registra 
a infração, há 
provas que aquela 
pessoa cometeu 
infração e não fica 
só no papel registrado pelos agentes de 
trânsito. Ajuda a reduzir os danos”.

Bruno sodré  - Designer gráfico

“Eu acho que vai 
ser melhor, isso 
vai fazer com que 
os motoristas 
tenham mais 
responsabilidade, 
agora mesmo se 
ele não parar na faixa ele poderá ser 
multado. Quanto mais responsabilidade 
no trânsito, mais seguro ele será”.

José francisco  - Autônomo

“Eu acho correto, 
as pessoas têm 
que respeitar o 
espaço dos outros. 
É injusto que os 
carros invadam os 
espaços destina-
dos para os que usam para atravessar, 
no caso, a faixa de pedestre”.

anderson rodrigues  - Cabeleireiro

“Eu acho digno, 
assim fica bem 
melhor, porque 
eles não respeitam 
mesmo a faixa, e 
agora terão que 
respeitar de todo 
jeito, porque há o risco de uma multa 
chegar na casa dessa pessoa”.

cleiton Paiva  - Vendedor

Janielle Ventura
Especial para A União

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Foto: Semob

FotoS: Edson MatosFala Povo

câmeras
Das 44 câmeras da Semob distribuídas pela cidade, seis terão o caráter 
de fiscalização e já receberam placas de sinalização. Os equipamentos es-
tão nos seguintes locais: Rua Maciel Pinheiro (Varadouro), Avenida General 
Osório (próximo ao Terminal de Integração), Avenida Dom Pedro II (próximo 
ao Mercado Central), Praça João Pessoa, Avenida Cruz das Armas (próxi-
mo à Feira de Oitizeiro) e na Avenida Josefa Taveira (próximo ao Mercado 
Público).

infrações
Estacionar em fila dupla, na faixa de pedestre e na calçada. As três infra-
ções estão previstas no Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Além dessas três, também estarão sendo monitoradas infrações como: 
ocupar vagas especiais sem credencial e o uso do celular.

Multa
As infrações são consideradas graves, tendo como penalidade multa no va-
lor de R$ 127,69 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
Além disso, o condutor irregular também pode ter o veículo rebocado.

Fique atento

Quem for flagrado pelas câmeras cometendo infrações como parar o veículo na rua, mesmo para carga e descarga, será autuado 

Cai número de acidentes de trânsito em Campina Grande

Caiu o número de aciden-
tes de trânsito em Campina 
Grande durante o ano de 2015 
em comparação com 2014. 
Números levantados pelo se-
tor de estatística da 3ª Compa-
nhia de Policiamento de Trân-
sito (CPTran), com base em 
dados fornecidos pelo Hospi-
tal de Emergência e Trauma, 

atestam que, no ano passado 
o número de acidentes en-
volvendo motocicletas sofreu 
uma redução de 11,2%, o equi-
valente a 1.320, contra 1.478 
ocorridos no ano anterior.

O capitão Ralisson 
Andrade, comandante da 
CPTran, informou que em 
2015 também caiu o número 
de atropelamentos, tanto en-
volvendo carros, quanto mo-
tocicletas nas ruas e avenidas 

de Campina Grande. A redu-
ção foi de 19,4%, equivalente 
a 179 acidentes. Em 2014 fo-
ram 921 ocorrências, contra 
742 acidentes em 2015.

O comandante da 3ª 
Companhia de Trânsito atri-
bui essa redução no número 
de acidentes em 2015 ao que 
ele classifica como “fiscaliza-
ção qualificada”, a qual busca 
atuar nos dias, horários e lo-
cais com maior incidência de 

desastres. Os fins de semana e 
vésperas de feriados, segundo 
o  oficial, são os que mais re-
gistram acidentes de trânsito 
na Rainha da Borborema. 

A fiscalização da CPTran 
está voltada para coibir a di-
reção sob efeito de álcool, 
que em 2015 registrou um 
aumento de 13,5% no núme-
ro de autuações. Esse tipo de 
procedimento está previsto 
no Código de Trânsito Brasi-

leiro (Lei 9.513/97), Resolu-
ção 432/2013, a chamada Lei 
Seca. O capitão Ralisson volta 
a alertar que, dirigir sob efeito 
de álcool é infração gravíssima. 
O infrator está sujeito a uma 
multa de R$ 1.915, suspensão 
da Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) pelo período de 
um ano, além da retenção do 
veículo, caso não haja no mo-
mento da infração um condu-
tor habilitado para levá-lo.

LEVANtAMENto DA CPtRAN

Sistemas elétrico e de prevenção serão recuperados
Os sistemas elétrico  e de 

prevenção contra incêndios 
do Shopping Popular Edson 
Diniz, localizado no Centro de 
Campina Grande, serão recu-
perados a partir desta segun-
da-feira (1º), para que as ativi-
dades do complexo comercial 
possam ser normalizadas. O 
prédio foi interditado pelo 
Corpo de Bombeiros na última 
terça-feira (26). O Corpo de 
Bombeiros argumentou que 
o local não tinha certificado 
de aprovação da corporação e 
por isso mesmo estava sem o 
alvará de funcionamento.

A Procuradoria-Geral 
do Município enviou, ainda 
na terça-feira, um ofício ao 
Comando do Corpo de Bom-
beiros, pedindo a reabertura 
do Shopping, com a garan-
tia de que os requisitos de 
segurança contra incêndio 
seriam rigorosamente cum-
pridos. 

Na manhã de ontem, um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) foi firmado en-
tre o Ministério Público, Ipsem 
e Associação dos Locatários 
do Shopping e Corpo de Bom-
beiros. No TAC, as partes se 

comprometeram a adotar as 
providências recomendadas 
por ocasião da última vistoria 
feita pela equipe do CB no lo-
cal.  Para que as providências 
sejam adotadas, o Shopping 
Popular será aberto das 7h às 
13h. A partir desse horário, só 
permanecem no prédio os téc-
nicos encarregados dos repa-
ros a serem feitos no sistema 
de eletricidade. 

Antônio Hermano Olivei-
ra, presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Municipais (Ipsem), proprie-
tário do Shopping Popular, in-

formou que os serviços serão 
executados por uma empresa 
contratada pela prefeitura.  
Toda a fiação elétrica será em-
butida em tubos galvanizados, 
de modo a dificultar qualquer 
tipo de gambiarra.

De acordo com Hermano 
Oliveira, a própria  Associação 
dos Vendedores do Shopping 
Popular Edson Diniz consti-
tuiu uma brigada de incêndio 
e providenciou a recarga dos 
20 extintores localizados nos 
quatro pavimentos do com-
plexo. Prefeitura e Ipsem  já 
recuperaram a cobertura do 

terceiro pavimento superior, 
onde ocorreu um incêndio 
provocado por um curto cir-
cuito em 2014.

O Shopping Centro Ed-
son Diniz abriga em seus 341 
boxes no subsolo, térreo e em 
dois pavimentos superiores, 
vendedores que se espalha-
vam pelas ruas do Centro. Eles 
pagam pela permissão de uso 
dos boxes valores que vão de 
R$ 35 a R$ 100 e condomí-
nio de igual valor. O termo de 
permissão de uso dos espaços 
impede o repasse ou a sublo-
cação dos espaços. (CJ)

SHoPPING PoPULAR INtERDItADo

Cagepa conclui 
a 1ª etapa de 
abastecimento do 
Conde em março

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
está concluindo a primeira 
etapa do sistema de abaste-
cimento de água do municí-
pio do Conde, no Litoral Sul 
do Estado. De acordo com o 
presidente da estatal, Mar-
cus Vinícius Neves, até o final 
do mês de março, a oferta de 
água será suficiente para co-
brir 100% da população da 
sede do Conde, 24 horas por 
dia, pondo um fim aos pro-
blemas de intermitência e 
falta de água na cidade.

Atualmente o sistema 
de abastecimento do Conde 
é feito por poços. A obra da 
adutora vai permitir a cap-
tação de água da Estação de 
Tratamento de Gramame até 
o reservatório elevado do 
município, aumentando a va-
zão e levando água tratada e 
de qualidade para os mais de 
23 mil habitantes.

“Esse é um compromis-
so do Governo do Estado com 
a população do Conde, cida-
de importante e que já tem 
um potencial turístico con-
solidado entre os roteiros do 
Estado. É um investimento 
não apenas para os turistas 
que visitam o município, mas 
principalmente para quem 
mora no Conde e precisa de 
água nas torneiras todos os 
dias”, explicou o presidente.

Marcus Vinícius desta-
cou que de pouco adianta 
disponibilizar captação e 
tratamento se a rede de dis-
tribuição for prejudicada pe-
los pontos de furto de água. 
Para tanto, a Cagepa também 
está trabalhando na fiscaliza-
ção de ligações clandestinas 
no Conde. A fraude, além de 
ser uma das maiores vilãs 
no combate ao consumo de 
água, também comprome-
te a estrutura física da rede, 
causando vazamentos. “Já a 
partir de fevereiro, vamos fa-
zer uma varredura no Conde 
para identificar as irregulari-
dades e corrigir esses danos”, 
explicou o presidente.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  30 de janeiro de 2016

Detran e BPTran intensificam a 
fiscalização da Lei Seca em JP
Operação visa prevenir 
acidentes durante o
pré-carnaval de JP

Equipes do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran), em parceria com 
o Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran), estão 
intensificando, desde ontem, 
fiscalizações com o objeti-
vo de coibir que motoristas 
dirijam com sintomas de 
embriaguez. As blitze da Lei 
Seca acontecem nas aveni-
das de acesso à praia, prin-
cipalmente a Epitácio Pes-
soa, onde amanhã ocorrerá 
o desfile do bloco As Virgens 
de Tambaú e na quarta-feira 
o do Muriçocas do Miramar. 
A operação também aconte-
ce nos bairros da capital.

De acordo com informa-
ções do Detran, a quantida-
de de equipes nas ruas será 
proporcional ao tamanho de 
cada bloco, com estrutura es-
pecial para grandes eventos. 

Nas abordagens, os 
agentes da Operação Lei 
Seca solicitam a documenta-
ção do condutor e do veículo 
enquanto a Divisão de Edu-
cação para o Trânsito do De-
tran faz o trabalho de cons-
cientização junto aos foliões 
dos riscos da mistura álcool 
e direção. Nas rodovias fede-
rais, a ação será realizada em 
parceria com a Polícia Rodo-
viária Federal.

O Núcleo de Comunica-
ção da PRF informou que na 
próxima semana será divul-
gada a Operação Carnaval, 
que começará a zero hora 
do dia 5 com encerramen-
to às 23h59 da Quarta-feira 
de Cinzas. No período, ha-
verá reforço dos postos da 
PRF nas rodovias de todo o 
País. Na Paraíba, as BRs 101, 
acessos a Recife e Natal, e 
230, com destino a Campina 
Grande e Sertão do Estado 
também receberão atenção 
especial.

Durante a Operação Lei 
Seca, todos os veículos que 
passam pela barreira policial 
são parados e o condutor é 
convidado a fazer o teste de 
consumo de álcool utilizando 
o etilômetro, equipamento 
conhecido como bafômetro.

Em caso de recusa, é feito 
um procedimento administra-
tivo com multa de R$ 1.915,40 
e com o registro de sete pon-
tos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) do moto-
rista, que é apreendida. Um 
condutor devidamente habi-
litado é chamado para retirar 
o carro do local.

A penalidade pela mis-
tura álcool e direção é consi-
derada gravíssima. Se o mo-
torista aceitar fazer o teste e 
for detectado o volume entre 
0,05 e 0,33 miligramas de ál-
cool por litro de ar exalado, 
responderá ao mesmo pro-
cesso administrativo do caso 
da recusa em realizar o teste.

Caso o resultado seja 
superior a 0,34mg/l, o con-
dutor é encaminhado para 
a delegacia para ser lavrada 
a prisão em flagrante e uma 
fiança é estipulada para a sol-
tura. Se o condutor se negar 
a fazer o teste do bafômetro, 
mas os agentes perceberem 
que ele não tem condições 
de dirigir, o procedimento é 
igual ao flagrante por consu-
mo superior a 0,34mg/l.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Uma operação realizada 
pelo Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Público 
(MP-Procon), na manhã de 
ontem, interditou duas far-
mácias na capital: a Drogaria 
do Extra e a Farmácia Fácil – 
Rick Center, situadas na Ave-
nida Epitácio Pessoa. A fisca-
lização foi coordenada pela 
vice-diretora do MP-Procon, 
a promotora de Justiça Pris-
cylla Maroja.

A operação faz parte do 

Programa de Prevenção de 
Acidentes de Consumo e con-
tou com o apoio dos Procons 
de João Pessoa e Cabedelo, 
Agevisa, Vigilâncias Sanitá-
rias de João Pessoa e Cabe-
delo, Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) e Comissão 
dos Direitos Difusos e Rela-
ção de Consumo da OAB/PB.

De acordo com a pro-
motora de Justiça Priscyl-
la Maroja, vários fatores 
culminaram na interdição 
da Drogaria do Extra. “Não 

apresentaram à gerência de 
Vigilância Sanitária de João 
Pessoa, a licença sanitária e 
nem o documento de Autori-
zação de Funcionamento da 
Empresa (AFE), documen-
tos essenciais. Além disso, a 
gerência sanitária verificou 
condições inadequadas de 
armazenamento de medica-
mentos”, disse Priscylla.

Ela informou ainda que 
foi encontrado neste estabe-
lecimento um medicamento 
com saída para venda no dia 

8 de dezembro de 2015, após 
a data da expedição da reso-
lução que proíbe a comerciali-
zação do produto (Livalo 2mg, 
do laboratório Eli Lilly), emiti-
da no dia 1º de dezembro de 
2015. Também foram encon-
trados três produtos de hi-
giene pessoal vencidos, além 
de não apresentarem ainda o 
Certificado de Segurança do 
Corpo de Bombeiros.

Em seguida, a equipe 
se deslocou para a Farmácia 
Fácil – Rick Center, que tam-

bém foi interditada por não 
apresentar o farmacêutico de 
plantão, essencial para que 
o estabelecimento funcione. 
“Sem a presença do farma-
cêutico não podemos realizar 
inspeção”, disse a represen-
tante da Vigilância Sanitária 
de João Pessoa, Eliane Fer-
nandes Gonçalves. Também 
foram fiscalizadas as farmá-
cias Globo e Permanente, nos 
Bancários, a Farmácia Pague 
Menos, em Intermares, e a 
RedeMed, em Cabedelo.

MP-Procon interdita farmácias na capital
DEFESA DO CONSUMIDOR

Quatros blocos que tradi-
cionalmente desfilam no Car-
naval de Cajazeiras estão ulti-
mando os preparativos para a 
festa de momo deste ano. São 
eles: Os Imprensados, As Vir-
gens, Cafuçu e Amélia Nunca 
Mais. A abertura será na sex-
ta-feira de Carnaval, 5 de fe-
vereiro, com Os Imprensados 
desfilando pelas ruas centrais 
da cidade até a chamada Praça 
dos Blocos, onde muitos jo-
vens se concentram para brin-
car o Carnaval.

Uma reunião no Ministé-
rio Público com representan-
tes de blocos, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e autori-
dades do trânsito definiu que 
a folia na Praça dos Blocos 
será encerrada às 23h. Pelo 
acordo, os blocos que se con-
centram no local terão que 
desligar os paredões e demais 
instrumentos de sonorização 
nesse horário.

A cidade também terá 
outros espaços alternativos 
que contemplam o pessoal 
do frevo e do rock. De sábado 
até terça-feira de Carnaval, or-
questras de frevo e bandas de 
rock estarão tocando na Praça 
Dom João da Mata (Praça da 
Prefeitura), no Centro. 

Os tradicionais clubes 
sociais de Cajazeiras também 
estão com programação car-

navalesca definida. O Cajazei-
ras Tênis Clube promove o 6º 
Baile da Saudade hoje, com 
duas renomadas orquestras 
de frevo da cidade de Uiraúna. 
Já o Campestre Clube anuncia 
seu tradicional Baile do Hawaí 
para o dia 5 de fevereiro, com 
grandes atrações musicais, e a 
expectativa de grande público.

Retiro de Carnaval
Em Cajazeiras, quem não 

brinca carnaval tem a opor-
tunidade de passar o período 
em retiro. A Comunidade Mis-
sionária Mãe da Misericórdia 
promoverá o seu 28º Retiro de 
Carnaval, uma oportunidade 
para os fiéis católicos se dedi-
carem à oração e a uma pro-
gramação religiosa preparada 
para o período.

A abertura do tradicional 
evento será no sábado (6), às 
20h, com a celebração inicial. 
Durante os quatro dias (sába-
do, domingo, segunda e ter-
ça-feira), haverá programação 
com muita animação, louvor e 
oração, com a participação do 
monsenhor Agripino Ferreira 
de Assis, administrador dio-
cesano, e de outros religiosos 
da Diocese de Cajazeiras. A 
Comunidade Missionária Mãe 
da Misericórdia espera reunir 
um grande número de fiéis, 
durante o retiro deste ano.

Cajazeiras vai botar 
quatro blocos nas ruas

A Finep (Financiado-
ra de Estudos e Projetos)  
aprovou no início deste mês 
a liberação de recursos para 
projetos de infraestrutura 
em universidades e a Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) foi uma das con-
templadas. A UFPB receberá 
repasse de R$ 1 milhão du-
rante o ano de 2016. A libe-
ração do recurso é mais uma 
etapa do programa CT-Infra, 
voltado para a infraestrutu-
ra de Instituições de Ciência 
e Tecnologia (ICTs).

Segundo a universida-
de, a verba será investida 
na aquisição de equipamen-
tos de caráter multiusuário, 
tanto nacionais quanto im-
portados. Utilizados princi-
palmente por professores e 
alunos, os aparelhos serão 
voltados para áreas que te-
nham uma interface nos de-
partamentos de pesquisa e 
pós-graduação, como: Ciên-
cias Agrárias, Agronomia, 
zootecnia, Ciência do Solo, 
Medicina Veterinária, quí-
mica, Farmacologia, Odon-

tologia, Educação Física e 
Engenharia Elétrica.

CT-Infra 
O CT-Infra financia a 

aquisição de novos equipa-
mentos de médio e de gran-
de porte – bem como sua ins-
talação e manutenção – por 
instituições. Esses aparelhos 
são considerados de alta es-
pecialização e necessitam de 
um coordenador científico 
que determine o seu uso por 
usuários internos e externos 
à instituição.

Finep libera R$ 1 milhão para a 
Universidade Federal da Paraíba

Desfile das Muriçoquinhas terá 
panfletagem contra a violência

FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), e a Rede de Proteção 
à Criança e Adolescente par-
ticipam nesta segunda-feira 
(1º) do desfile do bloco Mu-
riçoquinhas do Miramar. A 
concentração será às 17h 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
próximo à bifurcação com a 

Avenida Tito Silva, bairro de 
Miramar, em João Pessoa.

A equipe fará panfle-
tagem sobre a violência in-
fantil e a importância de ga-
rantir o direito de crianças e 
adolescentes. Também será 
realizada a divulgação do 
Disque Estadual 123, para 
denúncias de qualquer tipo 
de violação de direito.

O objetivo da ação é 
aproveitar o desfile do bloco 
para divulgar, alertar e orien-
tar sobre as principais for-
mas de violação de direitos 
de crianças e adolescentes. 
Nesta época, um dos crimes 
mais comuns é a exploração 
sexual infantil, caracterizado 
como uma das piores formas 
de trabalho infantil.

Operação recebeu apoio dos agentes da Agevisa e Procons de João Pessoa e Cabedelo, do Conselho Regional de Farmácia e dos Direitos Difusos e Consumo da OAB-PB

FOTO: Evandro Pereira
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Governo adquire veículos para 
policiamento de apoio ao turista
Mais seis segways vão 
reforçar a segurança aos 
turistas e banhistas na orla

Sine-PB oferta 107 
vagas de emprego

O Sine-PB está disponibilizan-
do um total de 107 vagas no mer-
cado de trabalho. As oportunidades 
são para diversos profissionais, 
incluindo auxiliar de limpeza, lami-
nador, manicure, cuidador de idoso 
e armazenista. Os interessados 
devem procurar as unidades do Sine 
em João Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita, Monteiro, Patos 
e Mamanguape.  A sede do Sine PB 
em João Pessoa fica na Rua Duque 
de Caxias, 305, no Centro, próxi-
mo ao Terceirão. Mais informações 
podem ser obtidas também pelos 
telefones (83) 3218-6619, 3218-
6618 ou 3218-6624 (em João 
Pessoa), e (83) 3310-9412 (em 
Campina Grande).  

UFPB realiza 
Carnaval Solidário

A Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas da Universidade Federal 
da Paraíba promove segunda-feira 
(1o) o “Carnaval Solidário”, ação pré-
carnavalesca para recepcionar estu-
dantes, professores e técnico-ad-
ministrativos em João Pessoa. Na 
ocasião, serão desenvolvidas ações 
de promoção à saúde e bem-estar 
social com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade universitária quanto 
à responsabilidade como cidadão, 
prevenção à saúde, medidas de 
segurança, educação no trânsito e 
combate à violência. Haverá coleta 
para doação de sangue ao lado do 
prédio da Reitoria, das 8h às 17h e  
aconselhamento e testagem rápida 
em HIV por profissionais do Hospital 
Clementino Fraga.

Segunda chamada do 
PSCT 2016 do IFPB

A Pró-Reitoria de Ensino do 
IFPB divulgou edital de convocação 
de segunda chamada do PSCT 2016 
para pré-matrícula dos cursos Téc-
nicos Integrados (ano letivo 2016) 
e Subsequentes (semestre letivo 
2016.1) nos Campi de Cabedelo, Ca-
bedelo Centro, Cajazeiras, Campina 
Grande, Catolé do Rocha, Esperança, 
Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, 
João Pessoa, Mangabeira, Mon-
teiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, 
Santa Rita e Sousa. Os candidatos 
convocados devem comparecer ao 
campus de sua opção para realizar a 
manifestação de interesse na matrí-
cula para as vagas remanescentes, 
levando a documentação exigida 
no período de 28 de janeiro a 2 de 
fevereiro, sendo o dia 3 de fevereiro 
reservado aos retardatários.

Cursos de teatro e 
língua espanhola

O campus VI da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) vai abrir 
inscrições, entre os dias 3 e 15 de 
fevereiro, para a formação de quatro 
novas turmas de Espanhol, e inscre-
verá até o dia 12 de fevereiro para 
a composição de um novo grupo de 
artes cênicas. A Coordenação do Nú-
cleo de Arte e Cultura Zabé da Loca 
irá receber a inscrição de jovens a 
partir dos 12 anos para as turmas 
de Língua Espanhola e de 16 anos 
em diante para os de Teatro. Para se 
inscrever basta o interessado se diri-
gir até a Coordenação de Extensão do 
campus VI e apresentar o documento 
de identidade. O horário de funcio-
namento do local é das 8h às 12h e 
das 14h às 19h. As aulas de Espanhol 
estão programadas para começarem 
no dia 15 de fevereiro, nos turnos da 
tarde e noite, enquanto que as aulas 
de Teatro terão início no dia 13 do 
mesmo mês, sendo realizadas sem-
pre aos sábados à tarde. 

A assistência e atendi-
mento de segurança ao tu-
rista e aos banhistas de um 
modo geral foram reforçados 
com a aquisição de mais seis 
segways, que são veículos 
individuais usados pelos po-
liciais militares na orla, cal-
çadas, asfalto, etc, em apoio 
à Delegacia de Apoio ao Tu-
rista. Esses equipamentos 
facilitam a interação entre a 
população e o policial por-
que garantem uma ação mais 
próxima.

“Os segways são impor-
tantes do ponto de vista am-
biental, porque não causam 
qualquer dano ao meio am-
biente, são abastecidos com 
bateria elétrica recarregável, 
como um telefone celular, em 
220 volts. A bateria é carre-
gada por cinco horas e garan-
te seis horas de autonomia”, 
explica o capitão Cavalcanti, 
comandante da Companhia 
Especializada em Apoio ao 
Turista – Ceatur. Hoje, a uni-
dade tem nove desses equi-
pamentos, três deles com-
prados no início de 2015.

O comandante disse que 
a população tem aprovado o 
uso dos veículos, porque com 
eles ficou mais fácil o contato 
com o policial.

O veículo individual de 
policiamento (VIP) é utiliza-
do em calçadas, via pública 
asfaltada ou na areia, levan-
do os policiais por terrenos 
que dificultem a locomoção 
com motocicletas ou viatu-
ras. “Por isso esse veículo é 

estratégico, principalmente 
na faixa de areia de nossa 
orla”, pontuou o oficial da Po-
lícia Militar.

O policiamento com VIP 
está sendo realizado na orla 
de Cabo Branco, Tambaú, 
Manaíra, Camboinha e Praias 
do Litoral Sul. Os policiais 
recebem um treinamento de 
apenas cinco dias e em segui-
da já estão aptos a utilizar os 
equipamentos.

Polícia Militar melhor 
equipada - Ao longo dos úl-
timos cinco anos, o Governo 
do Estado tem buscado equi-
par a segurança pública, com 
vistas a prestar um melhor 
atendimento à população. 

Os investimentos na Polí-
cia Militar resultaram em 
aquisição de pistolas ponto 
quarenta e armas de grosso 
calibre e centenas de novas 
viaturas. O fardamento com-
pleto é distribuído todos os 
anos (coturno, sapato social, 
fardamento RIP, stop cinza, 
boina, uniforme tático urba-
no, pala branca, túnica, cami-
sa, saia e calças). Entre 2011 
e 2015 os investimentos apli-
cados em fardamento soma-
ram R$ 15,5 milhões. No ano 
passado foram entregues 
mais de 70 mil fardamentos.

Polícia Civil
Entre os anos de 2011 e 

2014, foram investidos mais 
de R$ 16,3 milhões na aqui-
sição de veículos, móveis e 
equipamentos para Delega-
cias, Academia, IPC e outros 
setores. Atualmente, a Polícia 
Civil conta com 474 viaturas 
entre próprias e locadas.

Helicóptero
Um importante equipa-

mento de monitoramento e 
combate ao crime foi adqui-
rido pelo Governo do Esta-
do em 2014. Trata-se de um 
helicóptero modelo ‘Esquilo 
B’, um investimento de apro-
ximadamente R$ 8 milhões, 
que foi batizado de ‘Acauã’ e 
é utilizada pela Secretaria da 

Segurança e da Defesa Social 
(Seds) em ocorrências de 
grande porte, que envolvem 
policiamento aéreo, salva-
mento aquático, resgate de ví-
timas e combate a incêndios.

Corpo de Bombeiros
Em cinco anos, o Corpo 

de Bombeiros Militar rece-
beu investimentos superio-
res a R$ 31 milhões, recursos 
aplicados na aquisição de 
viaturas operacionais, farda-
mentos, material operacio-
nal, inauguração das Com-
panhias de Bombeiro Militar 
de Pombal e Catolé do Rocha, 
além de investimento em re-
cursos humanos.

Policiais podem fazer a segurança utilizando os veículos individuais em calçadas, vias asfaltadas ou locais de difícil locomoção, como areia

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

Iniciativa tem apoio de moradores de CG

As unidades móveis de 
Polícia Solidária apresenta-
das pelo Comando do 2º Ba-
talhão de Polícia Militar em 
Campina Grande, no início 
da semana, já entraram em 
funcionamento em diversos 
bairros da cidade. Segun-
do o major Gilberto Felipe, 
comandante do 2º BPM,  
estão sendo contempladas 
as áreas onde é maior a in-
cidência de ações crimino-
sas. Moradores de diversos 
bairros campinenses desta-
caram a importância dessa 
iniciativa, como reforço ao 
trabalho de combate à cri-
minalidade na “Rainha da 
Borborema”. As unidades 
são resultado de convênio 
do Governo do Estado com 
a Senasp (Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública) 
do Governo Federal. 

O professor Tiago Rafael 
Oliveira, que mora no bairro 
Malvinas, zona Oeste, disse 
que a iniciativa do Governo 
do Estado poderá contribuir 
com a redução do número 
de assaltos que se registra 
no seu bairro. Segundo ele, 
esse é um dos problemas 
enfrentados por quem mora 
nas Malvinas. O comerciante 
Jomilson Viana de Oliveira, 
que  tem uma venda de peças 
para veículos no Distrito dos 
Mecânicos, comunga com 
a mesma opinião. “Quanto 
mais investimento em segu-
rança pública, melhor para 

UNIDADES MÓVEIS DE POLÍCIA SOLIDÁRIA Mulher acusada 
de tráfico de 
drogas é presa 
em flagrante

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Repressão a En-
torpecentes (DRE) da capital, 
prendeu na tarde da quinta-
-feira (28), no bairro Rangel, 
Lucemar Freitas da Silva, de 45 
anos. Com ela, foram apreendi-
dos um quilo e meio de maco-
nha, uma quantidade de crack, 
além de um revólver calibre 38 
e R$ 11 mil em espécie. 

De acordo com o delegado 
titular da especializada, Tiago 
Sandes, as investigações come-
çaram após a DRE receber de-
núncias da atuação criminosa 
de Lucemar Freitas no bairro 
do Rangel. “Quando recebemos 
informações que a suspeita tra-
ficava drogas e tinha ligações 
com um presidiário da Unida-
de do Sílvio Porto, começamos 
com diligências e conseguimos 
realizar a prisão por tráfico de 
drogas em flagrante”, disse o 
delegado. 

A autoridade policial ain-
da disse que a suspeita tem um 
mandado de prisão em aberto 
pelo crime de homicídio. “Ao 
levantar os dados de Lucemar 
Freitas, encontramos um man-
dado de prisão em desfavor da 
mesma pelo crime de homicí-
dio. No momento do flagrante 
cumprimos também o manda-
do”, revelou Sandes. Lucemar 
vai responder pelo crime de 
tráfico de drogas, homicídio e 
posse ilegal de arma de fogo. 
Ela foi encaminhada para a 
sede da DRE para prestar de-
poimento e em seguida foi sub-
metida às decisões judiciais. 

todos nós que moramos em 
Campina Grande. Outro co-
merciante, Gilvan Florentino, 
morador do bairro de Santa 
Rosa, também espera que 
com as unidades móveis, 
haja uma redução da crimi-
nalidade, principalmente nos 
assaltos à mão armada. Ele 
disse que seu estabelecimen-
to já foi vítima desse tipo de 
crime várias vezes.  

Metodologia 
O comandante disse 

que, num primeiro momen-
to, as duas unidades (dois 
veículos do tipo van) com 
apoio de seis motocicletas, 
vão atender as comunidades 
que solicitarem a presença 
da Polícia Solidária.  “Estare-
mos atendendo toda a área 
do 2º Batalhão”, disse.

Ainda de acordo com o 
major Gilberto Felipe, as uni-

dades móveis estarão refor-
çando as ações de segurança 
pública, cujo objetivo, junto 
com  outras modalidades, é 
o de provocar a redução do 
porte ilegal de arma de fogo, 
tráfico de drogas ilícitas e a 
prática do crime patrimonial.

No que se refere aos 
crimes de homicídio, o ma-
jor Gilberto destaca que em 
Campina Grande foi regis-
trada uma redução em 2015, 
o que já vinha ocorrendo no 
ano anterior.  De acordo com 
o comandante do 2º BPM, 
em 2015 foram apreendidas 
280 armas, o que correspon-
deria a menos 280 homicí-
dios ou assaltos. Ainda no 
ano passado, a PM efetuou a 
prisão de  aproximadamen-
te 1.400 acusados de crimes. 
“É um número que supera a 
atual população carcerária 
do  Presídio do Serrotão. 

Esses números indicam que 
os órgãos operativos de se-
gurança estão trabalhando 
muito e as estratégias estão 
funcionando”, complemen-
tou o oficial.

Legislação
Na avaliação do major 

Gilberto Felipe, vários fato-
res contribuem para a sen-
sação de insegurança que a 
população vem sentindo. Um 
desses fatores, no entendi-
mento dele, é “a  caducidade 
da nossa legislação”. Na ótica 
dele, a legislação deixou de 
priorizar a prisão,  que é a 
maior medida punitiva gra-
vosa,  que possa arrefecer e 
desencorajar pedagogica-
mente o agressor da lei.

“Então, quando vem 
mudar a prisão para pres-
tação de serviços em órgãos 
públicos ou outras áreas, o 
agressor se sente impune, 
porque a liberdade lhe  é 
permitida e nessa liberdade 
ele volta a agredir a socieda-
de”, ressaltou.  

Ele informou ainda, que 
as Unidades de Polícia Solidá-
ria Móvel vão atuar de acor-
do com o mapeamento feito 
pelo NAEC (Núcleo de Aná-
lise Estatística e Criminal). 
Esse mapeamento sinaliza a 
comunidade ou bairro onde 
esteja ocorrendo o maior nú-
mero de ocorrências crimi-
nais.  “Como elas são móveis e 
que tem maior dinâmica para 
atender ao maior número de 
bairros possível”, disse o ma-
jor Gilberto. 

Unidades têm apoio de motocicletas para atender a comunidade

FotoS: Wagner Varela/SECoM-PB
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Ministério Público de 
São Paulo intima Lula 
e Marisa a depor
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FORTALECIMENTO DO GOVERNO

Impeachment perdeu força, diz Temer

“O impeachment perdeu 
força e agora somos parcei-
ros e queremos a pacificação 
do País. Isso, no entanto, não 
impede o partido de ter uma 
candidatura própria”. Foi o 
que afirmou o vice-presiden-
te da República, Michel Te-
mer (PMDB), durante visita 
na manhã de ontem a sede 
do partido em João Pessoa. 
A visita do peemedebista à 
capital faz parte do roteiro 
da campanha para garantir 
as candidaturas majoritárias 
próprias em todas as capitais 
do País.

Quando perguntado so-
bre as últimas providências 
tomadas pela presidente 
Dilma Rousseff (PT) para 
manter o País e “driblar” 
a crise política e financei-
ra que assola o País, Temer 
disse acreditar que a petista 
esteja tomando as medidas 
adequadas. Ele declarou:

“Eu acho que a presi-
dente vem tomando medi-
das adequadas, Ela reuniu 
uma parte da sociedade civil 
por meio do Conselho [Con-
selhão] e fez propostas, até 
convenhamos que essas pro-
postas foram feitas com mui-
ta humildade, com vista que 
todos se unirão para debelar 
a crise que nós estamos vi-
vendo. Nós temos falado nis-

Temer deixou de lado o tom usado em sua carta à presidente Dilma e adotou o discurso mais governista, defendendo a chefe da nação

FOTO: Edson Matos

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Vice-presidente da 
República disse querer 
“pacificar” o Brasil

so há bastante tempo e on-
tem [quinta-feira, 28]  houve, 
por meio da presidente, exa-
tamente a reiteração desse 
fato”.

Durante coletiva de im-
prensa na sede do PMDB em 
João Pessoa, antes de se reu-
nir para discursar ao lado de 
Manoel Junior, pré-candidato 
a prefeito da capital e com 
outras lideranças do partido, 
Temer afirmou a intenção do 
PMDB em ter uma candidatu-
ra própria para as eleições de 
2018. “Estamos passando por 
2016 pelas eleições munici-
pais e vamos chegar com can-

didatura própria nas eleições 
para presidente”, afirmou. 

CPMF
Temer também comen-

tou sobre a Contribuição 
Provisória sobre Movimenta-
ções Financeiras (CPMF), um 
imposto que existiu até 2007 
para cobrir gastos do Gover-
no Federal com projetos de 
saúde. “Eu pessoalmente sou 
contra qualquer tributo novo 
no País, o que tenho proposto 
sempre é uma reformulação 
federativa para que os mu-
nicípios sejam prestigiados, 
acho que os municípios fo-

ram muito desprestigiados 
ao longo do tempo, e daí sim 
nós teríamos uma verdadeira 
Federação. 

Quanto a CPMF nós te-
mos que esperar o que o Con-
gresso vai decidir, agora para 
decidir é preciso haver um 
grande diálogo com a socie-
dade, é preciso revelar quais 
as despesas que serão corta-
das, e, portanto, se forem cor-
tadas as despesas e permitir 
a não aprovação da CPMF, 
será bom. Agora se for inevi-
tável que ela seja pelo menos 
transitória e episódica”.

Hugo Motta

Temer teceu elogios ao 
deputado federal Hugo Mot-
ta, ao ser perguntando sobre 
o recente anúncio da candi-
datura do deputado à lide-
rança do PMDB na Câmara 
dos Deputados. Próximo a 
Eduardo Cunha (PMDB), Mot-
ta foi escolhido para presidir 
a CPI da Petrobras e liderou 
uma articulação com parti-
dos de oposição que evitou a 
convocação de delatores que 
pudessem comprometer o 
presidente da Câmara. 

“O partido não vai inter-
ferir na questão da bancada, 
mas eu quero fazer todos os 

elogios a Hugo Motta. Ele tem 
tido um trabalho incansável 
e excepcional lá no Congres-
so Nacional e exerceu até, 
convenhamos, uma tarefa 
dificílima que foi a presidên-
cia da Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras e 
saiu-se muito bem, de modo 
que o Hugo Motta está pre-
parado para qualquer tarefa 
no Congresso Nacional”.

João Pessoa foi a primei-
ra das três cidades nordes-
tinas incluídas do itinerário 
das viagens de Temer. Na úl-
tima quinta-feira o vice-pre-
sidente esteve em Curitiba e 
Florianópolis.

O governador Ricardo Coutinho 
abriu, na noite dessa quinta-feira, 28, na 
sede do Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa), em Campina Grande, o “Encontro 
de Jovens Rurais do Semiárido Brasilei-
ro”, que tem como tema central “Com-
partilhando e Construindo Novos Sabe-
res sobre Convivência com o Semiárido”. 
O encontro, que vai até este domingo, 
31, tem a participação de mais de 300 jo-
vens rurais de oito estados do Nordeste 
e de Minas Gerais.

Ao falar aos mais de 300 jovens nor-
destinos e do Semiárido de Minas Gerais, 
Ricardo declarou: “é um prazer estar 
aqui compartilhando com vocês um mo-
mento tão rico de troca de experiências, 
mas principalmente de construção de es-
tratégias comuns para um mesmo povo, 

o do Semiárido brasileiro”.
Ricardo frisou que o Governo do Es-

tado tem desenvolvido um trabalho im-
portante de inclusão produtiva no cam-
po, como agricultura irrigada e outras 
ações. “Neste encontro nós queremos 
aprender e compartilhar algumas coisas 
que estão acontecendo aqui na Paraí-
ba”, pontuou.

O governador destacou ainda a 
importância dos jovens, que terão pa-
pel fundamental na construção de uma 
agenda específica para o Semiárido brasi-
leiro. “Uma agenda que não seja apenas 
a inclusão produtiva, a inovação tecno-
lógica, mas que além de tudo isso passe 
pela área artística e cultural, para que as 
pessoas possam viver melhor do que seus 
pais e seus avós viveram”, pontuou.

Ricardo abre Encontro de 
Jovens Rurais do Semiárido

EM CAMPINA GRANDE

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Governador da Paraíba ressaltou que jovens terão papel fundamental no Semiárido brasileiro

O secretário de Estado 
da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento do Semiá-
rido, Lenildo Morais, conce-
deu entrevista em João Pes-
soa nessa quinta-feira, 28, no 
programa “Fala, Paraíba” da 
Rádio Tabajara, onde realçou 
a importância da parceria 
entre o Governo do Estado, 
através da Secretaria e dos 
colegiados territoriais, que 
priorizaram os projetos do 
Proinf, como proponente, to-
talizando investimentos nes-
tes sete convênios, de mais 
R$2,3 milhões diretos, em 
prol dos agricultores familia-
res paraibanos.

“Nós acertamos ainda, 
com a Dra Maria Fernanda 
que é a secretária-executiva 
do ministro Patrus Ananias, 
ontem [quarta-feira, 27], em 
Brasília, a liberação de mais 
dois convênios, que estão em 
fase final de liberação que é 
um de R$ 900 mil que já está 
depositado em conta para a 
produção de algodão agroe-
cológico, nos territórios do 
médio Sertão e da Borbore-
ma e um outro projeto que é 
inclusive uma determinação 
do governador que é para 
viabilizar o programa de se-
mentes e mudas nativas e 
crioulas da Paraíba. 

Na sessão ordinária dessa 
sexta-feira, 29, o desembar-
gador João Alves, presidente 
do TRE-PB, consultou a Corte 
Eleitoral sobre a homologação 
do processo biométrico na Pa-
raíba, que esta semana compu-
tou mais de 82% de eleitores 
cadastrados.

Mesmo ultrapassando o 
percentual de 80% do cadas-
tramento biométrico no geral 
dos 98 municípios, o tribunal, 

por unanimidade, decidiu não 
homologar o processo de bio-
metria neste momento, man-
tendo o atendimento até 18 de 
março de 2016, prazo final para 
os eleitores que não fizeram a 
biometria, se cadastrarem.

Os mais de 163 mil elei-
tores que ainda não compare-
ceram para o cadastramento 
biométrico devem procurar o 
cartório eleitoral ou posto mais 
próximo.

PB anuncia convênios 
na ordem de R$ 2,3 mi

TRE-PB vai homologar 
cadastramento em março

AGRICULTURA FAMILIAR

BIOMETRIA

Assembleia retoma 
legislatura na terça

A reabertura da 2a sessão 
da 18a Legislatura da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
acontece nesta terça-feira, 2, às 
9h30. Na ocasião, o governador 
do Estado, Ricardo Coutinho, fará 
um discurso aos parlamentares 
e ao povo paraibano. A abertura 
dos trabalhos legislativos vai 
ser transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia por meio dos canais 
40.2 da TV digital; 11 da Net 
ou 340.2 da GVT; e pelo site da 
Assembleia Legislativa da Paraíba,  
no endereço al.pb.gov.br. Já os 
trabalhos administrativos da ALPB 
retornam na segunda-feira (1o), a 
partir das 13h.

Curtas

TCE-PB se torna 
100% digital

A partir de março, todos os 
gestores públicos terão que encaminhar 
ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
toda documentação relativa aos seus 
processos pela internet. O presidente do 
TCE-PB, conselheiro Arthur Cunha Lima, 
destacou que com a conclusão dessa etapa 
o uso do papel será abolido e, ao mesmo 
tempo, as informações chegarão com maior 
confiabilidade e a tramitação dos processos 
ganhará mais agilidade. Ele ainda enfatizou 
que haverá uma redução significativa no 
impacto ambiental. Na próxima segunda-
feira, o TCE-PB reúne em sua sede, em João 
Pessoa, gestores públicos de todo o Estado 
para orientações.

“Eu acho que a 
presidente 
vem tomando 
medidas adequadas, 
Ela reuniu uma 
parte da 
sociedade civil 
por meio do 
conselho e fez 
propostas, 
até convenhamos 
que essas 
propostas foram 
feitas com muita 
humildade
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Criminalização das migrações
Em 1980, no contexto da elaboração da Lei 6.815 

(Estatuto do Estrangeiro), havia uma séria preocupa-
ção com a presença de religiosos estrangeiros na Ama-
zônia, como atesta este discurso de um deputado da 
época, conforme pesquisa realizada pela antropóloga 
Márcia Anita Sprandel no banco de dados “Discursos 
e Notas Taquigráficas” da Câmara dos Deputados do 
Brasil:

“(...) Estes homens, representantes da Igreja Cató-
lica, se lançam em campanhas perigosas para a Nação 
brasileira, como no caso da demarcação das terras in-
dígenas no Amajari. (...). Por uma coincidência terrível, 
os padres e bispos envolvidos nesses episódios são 
sempre estrangeiros, como já disse eu em outra oca-
sião, sem nenhum compromisso com este País. Algo 
de muito importante existe comandando essas ações 
constantes e desagregadoras, em detrimento da unida-
de nacional” (BRASIL, 1980 apud SPRANDEL 2015).

Como desdobramento, a autora relata que “passa-
dos pouco mais de três meses da sanção da Lei 8.615, 
foi expulso do país o padre italiano Vito Miracapillo, 
que trabalhava na cidade de Ribeirão, Diocese de Pal-
mares, em Pernambuco” (ibidem).

O sociólogo Eduardo Domenech, num ensaio so-
bre anarquismo, imigração e deportação na Argentina, 
durante a assim chamada “época das grandes migra-
ções” (virada entre o século XIX e XX) chama atenção 
acerca dos processos legislativos de criminalização 
dos imigrantes europeus que ocorreram num contexto 
em que a representação social hegemônica do imi-
grante, enquanto “agente de civilização” ou “força de 
trabalho”, é gradativamente substituída pela repre-
sentação do estrangeiro enquanto “invasor”, “classe 
perigosa”, sobretudo pelo “medo da propagação das 
ideias anarquistas e socialistas por meio do ativismo 
político e sindical que alguns grupos de imigrantes ti-
nham começado a implementar no mundo do trabalho 
urbano” (DOMENECH, 2015).

Os dois exemplos supracitados atestam que 
hoje, assim como outrora, as legislações e as políticas 
migratórias são frequentemente utilizadas como dis-
positivos de repressão e expulsão de seres humanos 
considerados “indesejados”, mediante a espúria “apli-
cação simultânea da lei penal a migrantes (que não 
cometeram crimes) e a aplicação da lei de migração a 
condenados por crimes” (GUIA; PEDROSO, 2015).

As políticas restritivas e os rígidos controles de 
fronteiras, antes que dificultar a entrada de migrantes 
irregulares, visa a produção da vulnerabilidade, da “ir-
regularidade” ou, nas palavras de Nicholas De Genova, 
da “deportabilidade” dos migrantes, obrigados, desta 
forma, a permanecer no país de chegada como invi-
síveis, cidadãos de segunda categoria ou, como diria 
Alessandro Del Lago, “não-pessoas”.

A deportação, mesmo quando não aplicada, 
se torna uma verdadeira espada de Dámocles que 
paira sobre as cabeças de qualquer estrangeiro, 
inclusive daqueles que residem de forma adminis-
trativamente regular.

Este processo de criminalização, na realidade, 
não afeta apenas os imigrantes, mas também a popu-
lação autóctone. O francês Didier Bigo, por exemplo, 
questiona as “políticas paranoicas” que visam cons-
truir “objetos de medo [...] a fim de proporcionar a 
justificativa para uma série de medidas que, de outro 
modo, seriam rechaçadas” (BIGO, 2015).

Como diria Zygmunt Bauman, o “capital do medo” 
permite implementar e legitimar leis que violam aber-
tamente direitos humanos, inclusive das populações 
autóctones, em nome da luta contra o “inimigo”. Desta 
forma a construção do inimigo – seja ele o migrante 
ou o muçulmano – se torna o eixo central da governa-
mentalidade dos regimes de exceção contemporâneos.

Giorgio Agamben, a este respeito, numa re-
cente entrevista ao jornal italiano “La Repubblica” 
(24.11.2015), sustenta que, na realidade, “as ra-
zões de segurança não estão voltadas à prevenção 
de crimes, mas a estabelecer um novo modelo de 
governo dos homens, um novo modelo de Estado, 
que os politólogos americanos chamam ‘security 
State’, Estado de Segurança. Deste Estado, que está 
tomando, em toda parte, o lugar das democracias 
parlamentares, sabemos pouco, mas, com certeza, 
não é um Estado de direito”.

Hoje, tomar posição em defesa de migrantes e 
refugiados não significa apenas promover a dignidade 
de pessoas vulneráveis, mas também preservar os sis-
temas democráticos e a lógica dos direitos humanos.

(Reproduzido de adital.com.br)

Lula e Marisa são intimados a depor 
como investigados no caso ‘triplex’
Ministério Público de 
São Paulo também 
quer ouvir empreiteiro

O promotor de Justiça 
Cássio Conserino, do Minis-
tério Público de São Paulo, 
intimou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a mulher 
Marisa Letícia e o empreitei-
ro José Adelmário Pinheiro, 
o Léo Pinheiro, ligado à OAS, 
para prestarem depoimento 
no dia 16 de fevereiro sobre o 
triplex do Condomínio Solaris, 
no Guarujá. Segundo o promo-
tor, o ex-presidente e Marisa 
vão depor como investigados. 
A Promotoria suspeita que o 
imóvel pertença a Lula.

Também foi intimado o 
engenheiro da OAS, Igor Pon-
tes, engenheiro da OAS.

Conserino diz ter indícios 
de que houve tentativa de es-
conder a identidade do verda-
deiro dono do triplex 164 A, no 
Guarujá, que seria do ex-presi-
dente, o que pode caracterizar 

Fausto Macedo
Da Agência Estado

Fausto Macedo e
Fernanda Yoneya 
Da Agência Estado

O corte de 30% no orçamento 
do Poder Judiciário Federal provo-
cou inquietação entre os juízes fede-
rais. Nessa quinta-feira, 28, as princi-
pais entidades da classe divulgaram 
um duro manifesto por meio do 
qual alertam que “estarão vigilantes 
às ameaças às suas prerrogativas”.

Eles destacam que “vão acom-
panhar qualquer movimento que 
tenha o objetivo de desestabilizar 
ou atacar a missão constitucional da 
Justiça Federal”.

O “Manifesto em defesa da Jus-
tiça Federal” é subscrito pelo presi-
dente da Associação dos Juízes Fe-

derais, Antônio César Bochenek, e 
por 11 presidentes da entidade em 
Brasília e nos estados.

Os colegas do juiz federal Sérgio 
Moro observam que a independên-
cia do Poder Judiciário Federal “tem 
sido abalada com cortes que atingi-
ram 30% do seu orçamento, além 
do contingenciamento de valores”.

“A atuação eficiente da Justi-
ça Federal mostra de forma clara o 
avanço das instituições brasileiras, 
sobretudo no enfrentamento aos 
crimes de corrupção, que atingem 
a Administração Pública e dilapi-
dam o patrimônio de todos os bra-
sileiros”, ressaltam.

Eles destacam “o senso de res-
ponsabilidade e dedicação dos ma-
gistrados federais que atuam por 

todo o País, principalmente aqueles 
envolvidos em importantes opera-
ções, como a Zelotes e a Lava Jato”.

Avisam, ainda, que não vão ce-
der “a qualquer tipo de intimidação 
ou pressão”. “Diante dessa nova rea-
lidade que começa a quebrar velhos 
paradigmas e transformar a percep-
ção da sociedade sobre a punição 
dos corruptos, os juízes federais sem-
pre defenderão a missão de julgar e 
distribuir justiça”, escreveram

Ao fim do manifesto, os juí-
zes federais afirmam que “esta-
rão vigilantes às ameaças às suas 
prerrogativas e vão acompanhar 
qualquer movimento que tenha o 
objetivo de desestabilizar ou ata-
car a missão constitucional da Jus-
tiça Federal”. 

Juízes reagem a cortes e dizem 
que não vão aceitar intimidações

PROTESTO

crime de lavagem de dinheiro.
Em 2006, quando se ree-

legeu presidente, Lula decla-
rou à Justiça Eleitoral possuir 
uma participação em coope-
rativa habitacional no valor 
de R$ 47 mil. A cooperativa 
é a Bancoop que, com graves 
problemas de caixa, repas-
sou o empreendimento para 
a OAS. A Polícia Federal e a 

Procuradoria da República 
suspeitam que a empreiteira 
pagou propinas a agentes pú-
blicos em troca de contratos 
fraudados na Petrobras.

Em depoimento, o enge-
nheiro Armando Dagre, sócio-
-administrador da Talento 
Construtora, declarou ao Mi-
nistério Público de São Paulo 
que ‘praticamente’ refez o tri-

Foto: Maurício de Souza/Estadão Conteúdo

Promotoria suspeita que Lula seja dono de triplex no Guarujá

O PT vai aproveitar as 
comemorações pelo aniver-
sário do partido, marcadas 
para os dias 26 e 27 de fe-
vereiro, no Rio de Janeiro, 
para fazer um ato em defesa 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Movimentos 
sociais que compõem a Fren-
te Brasil Popular também 
estudam incluir a defesa de 
Lula nas manifestações con-
tra o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff previs-
tas para ocorrer na segunda 
quinzena de março.

O foco da mais recente 
fase da Operação Lava Jato 
- batizada de Triplo X - é o 
condomínio Solaris, no Gua-
rujá, no Litoral paulista, onde 
a mulher de Lula, Marisa Le-
tícia, chegou a ter a opção de 

compra da unidade 164-A. 
Relatório divulgado anteon-
tem incluiu um diagrama com 
imóveis sob investigação do 
condomínio, entre eles o imó-
vel ligado ao ex-presidente. 

Para a Polícia Federal, 
todos os imóveis sob inves-
tigação possuem “alto grau 
de suspeita quanto à sua real 
titularidade”.

Em conversas reserva-
das, petistas e interlocutores 
de Lula sempre repetem que 
nenhum fato novo contra 
Lula surgiu nos últimos dias 
e que o noticiário negativo 
sobre o ex-presidente se deve 
às movimentações da Lava 
Jato, que na quarta-feira, 27, 
deflagrou investigações sobre 
o prédio onde o petista teria 
um triplex, no Guarujá, e o Mi-
nistério Público Estadual de 
São Paulo, que ameaça apre-
sentar denúncia contra Lula 
por ocultação de patrimônio 

no caso do apartamento.

 Estratégia
Depois de divergências 

sobre a estratégia a ser ado-
tada diante da nova ofensiva, 
o Instituto Lula decidiu partir 
para o contra-ataque e não 
deixar Lula “apanhar quie-
to”. Uma nota foi divulgada 
na quarta-feira à noite e uma 
postagem foi feita na quin-
ta, em uma rede social, nas 
quais o ex-presidente refuta 
irregularidades no caso do 
apartamento. Medidas judi-
ciais contra o promotor Cas-
sio Conserino, que ameaça 
denunciar Lula, e outras pes-
soas estão sendo avaliadas 
pelos advogados do petista.

Em outra frente, o PT 
fará uma enfática defesa 
da imagem de Lula O palco 
para isso será o aniversário 
do partido. A comemoração, 
inicialmente, tinha o objetivo 

de ser a largada para as elei-
ções municipais de outubro 
deste ano. 

Reação 
Lula negou novamente, 

na quinta-feira, ser dono do 
apartamento triplex no Gua-
rujá, que é um dos alvos da 
Triplo X. 

“Adquirir cotas de uma 
cooperativa habitacional 
a prestações não significa 
tornar-se proprietário de um 
imóvel. A família de Lula po-
deria ter exercido o direito 
de compra do apartamento 
por seu preço final, comple-
tando o valor necessário, 
mas decidiu não fazê-lo”, afir-
mou o ex-presidente em seu 
perfil no Facebook.

A publicação afirma ain-
da que “parte da imprensa 
insiste em ignorar essas in-
formações em nome de uma 
manchete mais saborosa”.

PT vai aproveitar comemorações de 
aniversário para defender ex-presidente

CONTRA-ATAQUE

Ricardo Galhardo e 
Tonia Machado
Da Agência Estado

plex 164 A. A reforma, contra-
tada pela empreiteira OAS, alvo 
da Operação Lava Jato, custou 
R$ 777 mil, segundo Dagre. Os 
trabalhos foram realizados en-
tre abril e setembro de 2014.

Armando Dagre disse 
que o contrato com a OAS 
para reforma do triplex in-
cluiu novo acabamento, além 
de uma outra piscina, mu-
dança da escada e instalação 
de elevador privativo que 
custou R$ 62,5 mil. Ele disse 
que não teve nenhum contato 
com Lula, mas com a ex-pri-
meira-dama, Marisa Letícia.

Contou que, um dia, es-
tava reunido com o represen-
tante da OAS no apartamento 
‘quando Marisa adentrou o 
apartamento com um rapaz e 
dois senhores’ e que só depois 
soube que os acompanhantes 
da mulher de Lula eram um 
filho do casal, Fábio Luiz, um 
engenheiro da OAS e o dono 
da empreiteira, Léo Pinheiro 
- condenado na Lava Jato a 16 
anos de prisão por corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro.
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STF suspende duas regras sobre 
indexador de dívidas de municípios
Com a decisão, os contratos
não dependem mais de 
autorização legislativa

Beatriz Bullar
Da  Agência Estado

A vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lú-
cia, deferiu de forma liminar 
(provisória) parte dos pedi-
dos feito pelo PT e pelo PPS 
para suspender dispositivos 
do decreto que regulamen-
tou as novas regras sobre 
indexador da dívida, aprova-
das no ano passado. 

 A ministra suspendeu 
trecho do Decreto 8.616, de 
dezembro do ano passado, 
que previa necessidade de 
autorização legislativa para 
que as cidades assinassem 
contratos para repactuar as 
dívidas pelo novo indexador. 

O PT e PPS entraram 
com ações na quinta-feira, 
28, a partir de mobilização 
da Frente Nacional dos Pre-
feitos. A intenção é tornar 
viável a aplicação, a partir de 
fevereiro, das novas regras 
sobre indexador da dívida de 
estados e municípios com a 
União.

Os partidos alegaram, 
entre outras coisas, que as 
Casas Legislativas estão em 
recesso, o que impossibili-
taria a aplicação das novas 
regras para pagamento da 
dívida a partir de fevereiro. 
Pela decisão, os municípios 
ficarão liberados de autori-
zação da Câmara dos Verea-

dores para firmar contratos 
de aditamento da dívida com 
a União. 

Também fica suspenso 
o artigo do decreto que esta-
belece como condição para 
celebração dos contratos adi-
tivos a “desistência expressa 
e irrevogável de ação judicial 
que tenha por objeto a dívida 
ou o contrato com a União”.

Na decisão, Cármen Lú-
cia destacou que as condi-
ções financeiras dos estados 
e municípios pode estar “co-
locando em risco a prestação 

de serviços públicos essen-
ciais”. A ação protocolada 
pelo PT no STF destacava 
“a grave crise orçamentária 
pela qual os estados e mu-
nicípios brasileiros passam 
atualmente”

A vice-presidente do STF 
também entendeu que as 
condições de repactuação da 
dívida não podem ter condi-
ções “menos favoráveis e gra-
vosas ao endividamento pú-
blico, o que poderia conduzir 
aqueles entes federados ao 
descumprimento da respon-

sabilidade fiscal legalmente 
devida”.

Nesse exame prelimi-
nar e precário, próprio deste 
momento processual, pare-
ce-me não poder o Decreto 
8.616/2015, a pretexto de 
regulamentar a Lei Comple-
mentar 148/2014, impor 
condições não explicitadas 
na lei da qual se pretende ex-
trair o fundamento de valida-
de”, decidiu a ministra. 

 O caso está sob relato-
ria do decano do tribunal, 
ministro Celso de Mello, mas 

foi analisado pela vice-presi-
dente em razão do recesso do 
Judiciário. O mérito das ações 
ainda deverá ser levado pelo 
relator para discussão no ple-
nário do STF.

Com as alterações legis-
lativas negociadas e aprova-
das no ano passado, estados 
e municípios conseguiram al-
terar a taxa de juros que pa-
gavam sobre as dívidas com 
a União, passando do IGP-DI 
mais um porcentual (de 6% 
a 9%) para IPCA mais 4% ao 
ano ou taxa Selic. 

Levy assumirá 
diretoria do 
Banco Mundial 
em junho 

Justiça do Rio 
bloqueia conta 
do governo para 
pagar Judiciário

Daniel Lima 
Da Agência Brasil 

O ex-ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, está impossibi-
litado de assumir a Diretoria 
Financeira do Banco Mundial, 
em Washington, antes de com-
pletar seis meses de afasta-
mento da equipe econômica do 
governo. 

A Comissão de Ética Públi-
ca da Presidência da República 
entendeu que há conflito de in-
teresse e que Levy terá de cum-
prir esse prazo para assumir o 
cargo. Joaquim Levy conduziu 
a economia do País entre janei-
ro e dezembro do ano passado. 
A saída dele do Ministério da 
Fazenda foi anunciada no dia 
18 de dezembro.

Em seu voto, o relator do 
processo, ministro Horácio 
Raymundo de Senna Pires, dis-
se que Levy não pode “assumir 
cargo diretivo do Grupo Banco 
Mundial, antes de observar, 
quarentena de seis meses, a 
contar da data de exoneração.

A decisão é baseada na Lei 
12.813, que trata de situações 
que configuram conflitos de in-
teresse envolvendo ocupantes 
de cargo ou emprego no âmbi-
to do Poder Executivo federal 
e os requisitos e restrições aos 
que tenham acesso a informa-
ções privilegiadas.    

 A posse do ex-ministro 
estava prevista para o início 
de fevereiro. Com a decisão, 
Levy só deverá assumir o 
cargo em junho.                   

Douglas Correa 
Da Agência Brasil 

Uma decisão da Justiça do 
Rio determinou nessa sexta-fei-
ra (29) o embargo de R$ 265 mi-
lhões das contas do governo do 
Estado do Rio para pagamento 
dos servidores do Tribunal de 
Justiça do Estado. A medida está 
sendo cumprida e os servidores 
do Judiciário fluminense estão 
recebendo o dinheiro, de acor-
do com o diretor do Sindicato 
dos Servidores do Judiciário do 
Rio, Alzimar Andrade.

“O sindicato tinha ingres-
sado com processo de ação 
cautelar de arresto contra o 
Estado, para cumprimento 
da norma constitucional que 
prevê o repasse das verbas do 
Judiciário até o dia 20. Sabia-
mente, o magistrado determi-
nou que os valores arrestados 
não afetassem verbas da saúde, 
educação e segurança, serviços 
essenciais pelos quais também 
lutamos”, explicou Andrade. 

A decisão é do juiz Bruno 
Vinicius Bodart, da 9ª Vara de 
Fazenda Pública da Capital, e 
foi concedida em favor do Sin-
dicato dos Servidores do Poder 
Judiciário. Em seu despacho, o 
magistrado determinou que os 
recursos fossem retirados das 
contas do Governo do Estado 
do Rio e da Secretaria Estadual 
de Fazenda nos bancos do Bra-
sil, Bradesco, Itaú e Caixa Eco-
nômica Federal.

O juiz mandou que o ofi-
cial de Justiça fizesse o blo-
queio do dinheiro nas agências 
do Banco do Brasil e Bradesco 
instaladas no Fórum Central do 
Tribunal de Justiça do Rio.

No final do ano passado, 
o governador Luiz Fernando 
Pezão alterou o calendário de 
pagamento de todos os servi-
dores públicos para o sétimo 
dia útil. Até dezembro, os de-
pósitos dos funcionários ativos 
eram feitos no primeiro dia 
útil do mês e dos inativos, no 
segundo dia útil. Os servido-
res do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas do Estado 
recebiam no último dia útil do 
mês trabalhado.

Pagamento de médicos
Também nessa sexta-feira, 

o Tribunal Regional do Traba-
lho da 1ª Região determinou 
o sequestro de R$ 1,9 milhão 
das Contas do Estado do Rio 
de Janeiro para o pagamento 
dos salários dos médicos con-
tratados pelo Instituto Data 
Rio (IDR), organização social 
que administra dez unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) no Rio de Janeiro. A 
decisão judicial favorável à 
Ação Civil Pública foi propos-
ta pelo Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro.

De acordo com a nota di-
vulgada pelo sindicato, a deci-
são é uma vitória que faz parte 
da série de ações que a entida-
de ajuizou e diante das quais 
obteve êxito contra a crise da 
saúde estadual. Um exemplo, 
citado na nota, foi a liminar ob-
tida em dezembro que obrigou 
o Governo do Estado a aplicar o 
mínimo de 12% do Orçamento 
no setor de saúde.

Parlamentares da base aliada 
da presidente Dilma Rousseff ouvi-
dos pelo Broadcast, serviço de no-
tícias em tempo real da Agência 
Estado, apoiam a proposta de cria-
ção de uma banda fiscal para 2016, 
desde que os novos limites de piso 
e teto de superávit sejam, efetiva-
mente, cumpridos pelo governo.

Eles querem evitar que se repi-
ta este ano a legalização dos défi-
cits fiscais da administração do PT, 
como aconteceu nos dois últimos 
anos. Já a oposição é frontalmente 
contrária a qualquer flexibilização 
da meta. A sugestão de se adotar 
uma banda fiscal foi apresentada 
na quinta-feira, 28, pelo ministro 
da Fazenda, Nelson Barbosa, na pri-
meira reunião do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(CDES), o chamado Conselhão.

A proposta ocorre logo após a 
administração federal ter atingido 
um rombo recorde de R$ 115 bi-
lhões nas contas de 2015 e não dis-
por de recursos no Orçamento de 
2016 para cumprir a meta de supe-
rávit primário de 0,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) sem deduções.

No encontro, Barbosa disse 
que pretende construir, “rapida-
mente”, uma reforma que englo-
be a adoção de limites mais rígidos 
para o aumento dos gastos públi-
cos e a flexibilização nos parâme-
tros fiscais. Na segunda-feira, os 
deputados e senadores voltam do 
recesso e a discussão sobre o as-
sunto deverá voltar à discussão, 
porque o Congresso poderá ter de 
aprovar tal mudança.

Favorável à proposição, o líder 
do governo na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), o deputado Pau-
lo Pimenta (PT-RS) disse que a ado-
ção da banda daria uma folga à ges-
tão para investir de forma a ajudar 
na retomada do crescimento econô-
mico e absorver eventuais impactos 
com a queda de arrecadação.

Nas discussões no fim do ano 
passado de reduzir a meta de 2016 
de 0,7% para 0,5% do PIB, Pimen-
ta já havia defendido com a equipe 
econômica a adoção da banda. Ele 
afirmou ter comentado com o atual 
ministro da Fazenda, na ocasião mi-
nistro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) ampara mudanças 
em metas nos casos de constantes 
quedas de receita sem a necessidade 
de alterações na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO), a peça que fixa 
esse indicador.

 O terceiro-vice-presidente da 
comissão, senador Walter Pinheiro 
(PT-BA), também se mostra a fa-
vor da banda, ao citar que, desde 
meados de 2015, já tinha proposto 
emendas à LDO de 2016 que pre-
via a flexibilização dos parâmetros 
fiscais, a depender dos resultados 
sazonais da arrecadação e do PIB. 
“Pior para o mercado é dizer que 
vai fazer x e não cumprir nem a me-
tade”, declarou.

 O relator-geral do Orçamento 
da União de 2016, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), tem a mesma preo-
cupação de Pinheiro. “Preocupo-me 
que a meta tenha de ser alterada no 
final do ano, fixar-se abaixo do limi-
te da banda”, disse Barros, citando 
o exemplo do cumprimento das me-
tas de inflação de 2015 - o teto era 

de 6,5%, mas o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acumula-
do foi de 10,65%. 

De acordo com Barros, críti-
co das medidas anunciadas nes-
sa quinta-feira, 28, na reunião do 
CDES, ao lançar essa discussão, o 
governo não está convencido de 
que deve cumprir a meta de 0,5% 
e que só pode reanimar a econo-
mia ao se valer de gastos públicos. 
Ele defendeu que, diante desse ce-
nário, o Congresso comece a discu-
tir uma proposta para que todo o 
Orçamento seja impositivo - só se 
poderá gastar o que arrecada.

 Pimenta discorda da adoção do 
Orçamento impositivo no momento. 
O líder do governo na CMO desta-
cou que, se essa medida for adota-
da, não só a administração federal, 
mas governos de estados, prefeitu-
ras e os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio teriam de se adequar à norma. 

Engano 
O líder da oposição na CMO, de-

putado Domingos Sávio (PSDB-MG), 
garantiu que será contrário a qual-
quer alteração da meta de 2016 “A 
banda fiscal é mais uma sinalização 
de que querem enganar os brasilei-
ros”, disse o tucano, ao rechaçar o 
entendimento, do líder do governo 
na comissão, de que a mudança da 
meta não precisaria ser aprovada, 
primeiro, pela comissão, e depois 
pelo Congresso.

 Para Sávio, Nelson Barbosa si-
naliza com a proposta da banda fis-
cal que não vai cumprir a meta. “O 
governo tem a obrigação de agir 
com austeridade, ser seletivo ao fa-
zer os cortes sem sacrificar progra-
mas sociais e infraestrutura”, disse.

Parlamentares apoiam banda fiscal
PROPOSTA DE CRIAÇÃO

Ricardo Brito
Da  Agência Estado

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil

A vice-presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, atendeu 
pedido dos partidos PT e PPS e 

deferiu  liminar  provisória
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A guarda costeira grega 
informou que entre os 
mortos há 17 crianças

Alemães pedem a saída de Angela 
Merkel por causa dos refugiados

Mundo

Berlim (AE) - A chega-
da de mais de um milhão 
de requerentes de asilo 
na Alemanha durante o 
ano passado abalou a po-
pularidade da chanceler 
do país, Angela Merkel, 
que tem realizado uma 
política de “braços aber-
tos” aos imigrantes desde 
setembro. 

Uma pesquisa publi-
cada nessa sexta-feira pelo 
Instituto Insa mostra que 
40% do alemães querem 
que Merkel renuncie de-
vido à sua política de imi-
gração, enquanto 45% não 
veem razão para uma re-
núncia. No total, foram en-
trevistadas 2.047 pessoas.

Uma outra pesquisa 
mostrou que oito a cada 
10 alemães não acha que 
um acordo entre os países 
ajudaria a reduzir o nú-
mero de imigrantes que 
chegam na Alemanha. No 
entanto, 77% acham que 
a Alemanha sozinha tam-
bém não irá conseguir 
reduzir o número de refu-
giados.

Acordo
Após semanas de dis-

cussões, os partidos que 
formam a coalizão do go-

verno da Alemanha - a 
União Democrata Cristã 
(CDU), o Partido social-
-democrata (SPD) e a 
União Social Cristã (CSU) 
- chegaram a um acordo 
sobre novas mudanças na 
lei de asilo aos refugiados, 
em um esforço para conter 
o número de imigrantes 
que chegam ao país.

Um dos principais 
pontos que eram de dis-
córdia, os partidos con-
cordaram em limitar a 
reunião familiar de refu-
giados que estão na Ale-
manha cujos familiares 
estão em outros países, ou 
seja, os refugiados não po-
derão mais trazer automa-
ticamente seus familiares 
para a Alemanha. Em al-
guns dos casos, os refugia-
dos terão que esperar dois 
anos para poder buscar 
sua família.

 Essa regra vale tam-
bém para aqueles que pos-
suem o chamado “status 
limitado de proteção”, ou 
seja, pessoas não são con-
sideradas refugiadas pela 
Convenção de Genebra ou 
pela legislação alemã, mas 
mesmo assim não podem 
ser deportados por corre-
rem riscos no seu país de 
pena de morte ou torturas, 
por exemplo, disse o vice-
-chanceler Sigmar Gabriel.

 No entanto, o critério 
de reunião familiar passa 
a ter prioridade aos refu-
giados que serão transfe-

Da Agência Estado

ridos da Turquia, Jordânia 
ou Líbano para a Alema-
nha. Segundo o vice-chan-
celer Sigmar Gabriel, cer-
ca de 18% dos refugiados 
sírios se encontram nesta 
situação.

A coalizão do gover-

no também concordou em 
acrescentar o Marrocos, a 
Argélia e a Tunísia na lis-
ta de países considerados 
seguros, tornando mais 
difícil para os cidadãos 
desses países a se torna-
rem refugiados. O governo 

de Merkel tem estado sob 
pressão para mostrar que 
é capaz de agir apesar do 
crescimento divergências 
sobre questões de imigra-
ção entre os partidos no 
poder.

 Além disso, os par-

tidos aprovaram que re-
querentes de asilo que 
concluírem um curso pro-
fissionalizante na Alema-
nha terão o direito de tra-
balhar por dois anos no 
país, independente do seu 
status como refugiado.

Pesquisa divulgada mostra que 40% da população quer a renúncia da chanceler Angela Merkel por causa da sua política de imigração

da Agência Estado 

Pequim (AE) - As equi-
pes de resgate retiraram 
ontem quatro mineiros que 
passaram 36 dias soterra-
dos em uma mina que tinha 
desmoronado em Shan-
dong, na China.

A mina de gipsita des-
moronou no dia 25 de de-
zembro, matando uma pes-
soa e deixando outras 17 
desaparecidas, incluindo 
os quatro sobreviventes. 
Nos dias seguintes, as equi-
pes de resgate detectaram 
as quatro pessoas, que es-
tavam a mais de 200 me-
tros abaixo da superfície.

As equipes consegui-
ram resgatar os trabalha-
dores através de dois tú-
neis de acesso que foram 
perfurados. O canal chinês 

CCTV mostrou o momen-
to em que o sobrevivente 
chegou à superfície. Em 
seguida, ele foi levado ao 
hospital.

Câmeras
Cinco dias depois do 

desabamento, câmeras de 
infravermelho detectaram 
os quatro mineiros acenan-
do. As equipes de resgate 
então começaram a perfu-
rar o solo para salvá-los. 
Durante todos esses dias, 
os socorristas enviaram 
comida e roupas para os 
homens através de quatro 
pequenos túneis.

Dois dias depois do 
desmoronamento, o pro-
prietário da mina, Ma 
Congbo, cometeu suicídio. 
Quatro executivos da mina 
foram demitidos.

Homens são resgatados 
de mina após 36 dias

CHInA

Mineiro chinês é içado durante resgate em mina que desmoronou 

da Agência Lusa 

Pelo menos dez pessoas morre-
ram e dezenas ficaram feridas ontem 
num atentado suicida realizado por 
um jovem em um mercado de Gombi, 
no Estado de Adamawa, no Nordeste 
da Nigéria. As informações são de tes-
temunhas e da polícia local.

“Houve um atentado suicida 
na zona dos cereais no mercado de 
Gombi, informou Adamu Ahmad, 
um policial da cidade, adiantando 
que as suspeitas são de que o ataque 

foi realizado “por um adolescente 
de cerca de 12 anos” e que “causou 
pelo menos dez mortes e numerosos 
feridos”.

Segundo Mustapha Jalo, um co-
merciante que se encontrava no lo-
cal, o atentado provocou “mais de 
dez mortes”.

Adamawa é um dos três estados 
da Nigéria mais afetados pela in-
surreição do grupo radical islâmico 
Boko Haram, que provocou mais de 
17 mil mortes e 2,6 milhões de desa-
lojados no país desde 2009.

Atentado suicida em mercado 
deixa 10 mortos e vários feridos  

nIGÉRIA
Polícia europeia 
divulga relação 
de criminosos 
mais procurados 
da Agência Lusa 

As forças policiais euro-
peias lançaram ontem uma 
página na internet dos crimi-
nosos “mais procurados” na 
Europa. Trata-se de uma lista 
de 45 suspeitos que inclui o 
suposto autor dos atentados 
de novembro em Paris, Salah 
Abdeslam.

“O site vai permitir com-
partilhar informações sobre 
criminosos procurados, que fo-
ram condenados ou são suspei-
tos de crimes graves ou de atos 
terroristas na Europa”, informa 
um comunicado da agência de 
polícia europeia, Europol.

Segundo o comunicado, 
a relação de nomes vai ser 
atualizada regularmente e 
é “a primeira iniciativa eu-
ropeia para apresentar uma 
lista de fugitivos procurados 
em uma plataforma comum”.

O site apresenta uma 
fotografia de cada um dos 
suspeitos, uma descrição das 
acusações de que são alvo e o 
contato da força policial que 
os buscam.

“A partir de hoje, os ci-
dadãos da União Europeia e 
de outros países podem dar 
informações úteis através do 
site de forma anônima”, diz o 
comunicado da agência sede-
ada em Haia.

Salah Abdeslam, por 
exemplo, é descrito como um 
“indivíduo armado e muito 
perigoso”, de 1m75, olhos 
castanhos, procurado por 
terrorismo.

da Agência Estado  

Riade, Arábia Saudi-
ta, 29 (AE) - Um homem-
-bomba se explodiu e outro 
abriu fogo contra pesso-
as que estavam dentro da 
mesquita xiita Imam Reza 
no leste da Arábia Saudita 
quando as forças de segu-
rança impediram eles de 
entrar no local, deixando 
ao menos oito mortos e 18 
feridos, segundo as autori-
dades sauditas.

Não houve reivindica-

ção imediata de responsa-
bilidade pelo ataque à mes-
quita, que fica no bairro 
Mahesen de Al-Ahsa. Este 
foi o segundo ataque contra 
uma mesquita xiita em Al-
-Ahsa, um oásis localizado 
no leste, rica em petróleo 
do país de maioria sunita

No ataque de ontem, 
os homens-bomba foram 
vistos pelas forças de segu-
rança sauditas ao se apro-
ximarem da mesquita, dis-
se o Ministério do Interior. 
Na explosão e no tiroteio 

que se seguiu depois que 
os guardas tentaram pren-
der o par, o atirador sobre-
vivente foi ferido e detido, 
disse o ministério.

Xiitas na Arábia Saudita 
constituem cerca de 10% a 
15% dos ultra-conservado-
res, que governam o reino 
sunita. O grupo minoritário, 
muitos dos quais vivem no 
leste do país, anteriormen-
te tem sido alvo de ataques 
por parte do grupo Estado 
Islâmico, que veem os xiitas 
como hereges.

Explosão de homem-bomba  
em mesquita mata 8 pessoas

ARÁBIA SAudITA

FoTo: Guo Xulei-Associated Press/Estadão Conteúdo

FoTo: Michael Sohn-Associated Press-Estadão Conteúdo
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campeonato paraibano de 2016

Bota estreia no Perpetão
Jogo contra o Paraíba
acontece em Cajazeiras
e começa às 16 horas

Página 24

Doze estaduais atraem 
a presença do torcedor 
neste fim de semana

Um dos jogos mais es-
perados desta abertura de 
Campeonato Paraibano de 
2016 irá acontecer hoje, às 
16 horas, no Estádio Perpe-
tão, em Cajazeiras. O Bota-
fogo, apontado como um dos 
favoritos ao título da compe-
tição, vai enfrentar o Paraíba, 
time que retorna a Primeira 
Divisão do futebol estadual. 
A partida está sendo aguar-
dada com grande expectati-
va, e deverá atrair um grande 
público ao estádio.

Pelo lado do Botafogo, 
o técnico Itamar Schulle não 
gostou nada da atuação da 
equipe diante do Santa Cruz 
de Recife, no amistoso da 
última quarta-feira, quando 
perdeu por 3 a 1. A expecta-

tiva é que ele faça mudanças 
no time titular, mas apesar 
de dizer que já tem a equi-
pe titular em sua cabeça, 
ele não divulgou, preferiu o 
mistério.

A expectativa é que Ita-
mar mude na lateral direita, 
com a entrada de Gustavo, 
e na lateral esquerda, com a 
volta de Jefferson Recife. No 
meio, ele deve manter o ga-
roto Djavan, que veio das ca-
tegorias de base e se firmou 
nos amistosos. No ataque, ele 
ficou muito insatisfeito com 
o rendimento de Jó Boy e 
Daniel Cruz. Segundo o trei-
nador, os atacantes não esta-
vam prendendo a bola, e nem 
criando situações de gol. Mil-
ler e Warley podem ter uma 
chance de começar jogando. 

O Belo não venceu ne-
nhum dos adversários pro-
fissionais que enfrentou 
durante a pré-temporada, si-
tuação que deixou o torcedor 
com uma pulga atrás da ore-

lha. Agora, valendo 3 pontos, 
todos no clube esperam que 
a coisa seja diferente, afinal 
treino é treino e jogo é jogo.

Pelo lado do Paraíba, a 
expectativa da torcida não é 
das melhores. Apesar de ter 
contratado jogadores conhe-
cidos do torcedor paraibano, 
a equipe não conseguiu de-
senvolver um bom futebol 
durante a pré-temporada, 
quando também não venceu 
ningém. A competição nem 
começou ainda, e o técni-
co Pedrinho Albuquerque 
já está ameaçado. Em caso 
de uma derrota para o Belo, 
hoje na estreia, a situação do 
treinador pode se complicar.

Tomando como base o 
último coletivo da Cobra Co-
ral do Sertão, o Paraíba deve-
rá ir a campo com a seguinte 
escalação: Genivaldo, Gilber-
to Matuto, Nilson Paraíba, 
Marcelo e Pintado; Ginho, Al-
godão, Cleitinho e Laninho, 
França e Danúbio.

Foto: ortilo Antônio
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A partida entre Santa 
Cruz (Santa Rita) e Treze 
(Campina Grande), que es-
tava prevista para as 19h 
deste sábado (30), no Es-
tádio José Américo de Al-
meida Filho, o 'Almeidão', 
em João Pessoa, fazendo 
parte da primeira rodada 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol 2016, foi adiada 
para uma nova data ainda 
a ser definida pelos clubes 
e a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF).

A decisão seguiu de-
terminação da Comissão 
de Prevenção e Combate 
da Violência nos Estádios 
da Paraíba, durante reu-

nião realizada na manhã 
de ontem, na Sala de Ses-
sões do Ministério Público 
da Paraíba. 

O jogo entre Santa 
Cruz e Treze faria parte da 
rodada dupla prevista para 
o 'Almeidão' nesse sábado. 
Já a primeira partida dessa 
rodada dupla, programada 
para ter início às 16h entre 
Auto Esporte (João Pes-
soa) e Atlético (Cajazeiras), 
está mantida. O pedido 
de adiamento do segun-
do jogo partiu da Polícia 
Militar, alegando impossi-
bilidade de garantir segu-
rança, já que boa parte do 
contingente da PM estará 

à disposição dos blocos do 
Folia de Rua, que desfilam 
em vários pontos de João 
Pessoa nas prévia carnava-
lescas, iniciadas ontem.

Continuam penden-
tes, sem aprovação dos lau-
dos, o Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Gran-
de; o Estádio Antônio Ma-
riz, o 'Marizão', em Sousa; 
e o Estádio Virgílio Veloso 
Borges, o 'Teixeirão', em 
Santa Rita. Outros dois 
equipamentos de João 
Pessoa, a Graça', em Cruz 
das Armas; e o Ivan Tomás, 
no  Valentina Figueiredo 
– ainda não passaram por 
vistórias.

Jogo Santa cruz x treze é adiado por solicitação da polícia militar
REUNIÃO NO MP

Reunião aconteceu na manhã de ontem na sede do Ministério Público em João Pessoa

Botafogo treinou, fez amistosos e está pronto para iniciar a busca pela reconquista da hegemonia

O Auto Esporte entra em 
campo hoje, sob uma grande 
expectativa do torcedor alvir-
rubro, afinal, a equipe não foi 
testada contra nenhum time 
profissional na pré-tempora-
da. Com um novo treinador, 
Índio Ferreira, e com uma 
equipe toda renovada, o Clu-
be do Povo quer brigar para 
ficar entre os primeiros, e con-
seguir a vaga para disputar o 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D, deste ano. O adversário 
do Auto Esporte será o Atlé-
tico de Cajazeiras, hoje, às 16 
horas, no Estádio Almeidão.

O técnico Índio não tem 
problemas para escalar a 
equipe neste jogo de estreia 
contra o Trovão Azul. Ele la-
menta o pouco tempo de pré-
temporada, mas acredita que 
o Auto Esporte crescerá du-
rante a competição, apesar 
de ter uma equipe muito jo-
vem ainda. “Nós começamos 
depois e tivemos de queimar 
algumas etapas. Isto foi ruim, 
porque a equipe foi toda re-
novada, e tem muitos jogado-

res jovens. Mas já houve uma 
evolução de alguns setores 
da equipe, notadamente na 
defesa. A marcação está bem 
melhor. Falta uma sincronia 
maior entre o meio e o ata-
que, que virá com o tempo, 
com o entrosamento”, disse 
o treinador, que espera fazer 
bem o dever de casa.

Apesar de ter quase to-
dos os jogadores já registra-
dos no BID, e nenhum pro-
blema médico, o treinador 
Índio Ferreira preferiu não 
divulgar a equipe.

Pelo lado do Atlético, a 
confiança em estrear bem na 
competição é muito grande. A 
equipe sertaneja disputou 5 
amistosos na pré-temporada, 
e venceu todos, com 100 por 
cento de aproveitamento. A 
equipe é dirigida pelo técnico 
Paulo Sales, que foi campeão 
da Segunda Divisão do Cam-
peonato Baiano no ano pas-
sado. O elenco foi totalmente 
renovado, e a maioria dos jo-
gadores veio do Fluminense 
de Feira de Santana.

Renovado, o Alvirrubro 
vai enfrentar o Atlético

AUTO ESPORTE

CSP é o primeiro desafio no Amigão hoje
Campinense e CSP fazem 

hoje, às 16 horas, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, o jogo mais equilibrado da 
primeira rodada do Campeo-
nato Paraibano de Futebol. 
A Raposa é o atual campeão 
paraibano, e manteve uma 
base da equipe para tentar o 
bicampeonato. O Rubro-Negro 
é apontado como o grande fa-
vorito ao título da competição. 
O Tigre corre por fora, mas é 
sempre um candidato a termi-
nar entre os primeiros coloca-
dos, todos os anos. 

 O técnico do Campinense, 
Francisco Diá, aproveitou bem 
a pré-temporada longa, para 
testar várias formações e va-
riações táticas da equipe, nos 
vários amistosos disputados. 
Ele já tem o time titular na ca-
beça, mas prefere só divulgar, 
poucos minutos antes do início 
da partida. O pensamento é co-
meçar bem a competição com 
uma vitória dentro de casa.

A provável equipe ru-
bro-negra é a seguinte: Gled-
son, Paulinho, Sala, Joécio 
e Ronael; Negretti, Magno, 
Chapinha, Róger Gaúcho e 

CAMPINENSE

Felipe Ramon; Rodrigão. No 
CSP, o técnico Tazinho teve 
menos tempo para trabalhar 
a equipe. O clube fez uma pe-
quena pré-temporada, mas 
nos amistosos que disputou, 
mostrou que vencer o Tigre 
não será uma tarefa fácil, nem 
mesmo jogando em casa. A 
equipe jogou recentemente 
fora de casa contra o Sport de 
Recife e perdeu por apenas 1 
a 0, criando várias chances de 
empatar a partida. Em segui-
da, venceu o Treze jogando 

dentro de Campina Grande. 
Boa parte do elenco disputou 
recentemente da Copa São 
Paulo de Futebol Junior. O 
elenco é bastante jovem mas 
muito entrosado e prome-
te vender caro uma derrota 
para o favorito Campinense.

Esporte x Sousa
Esporte e Sousa, fazem 

hoje o último jogo da primei-
ra rodada do Campeonato 
Paraibano. Por causa do calor 
na Cidade de Patos, a partida 

está marcada para as 17 ho-
ras, no Estádio José Cavalcanti. 
O Sousa, mesmo jogando fora 
de casa, é considerado favorito 
para esta partida. O Dinossau-
ro fez grandes contratações 
para a temporada,.

No Esporte, o técnico Mar-
cos Nascimento espera com-
pensar o pouco tempo de trei-
namento e o desentrosamento 
da equipe, com muita vontade 
e o apoio da torcida. "Dentro do 
tempo que tivemos, a equipe 
está pronta", disse.

O técnico Francisco Diá orienta os jogadores durante o último treino preparativo para a estreia

Foto: FPF/Divulgação



Custo dos Jogos Olímpicos no Rio
já se aproxima de R$ 40 bilhões

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de janeiro de 2016

Montante para organizar 
o evento teve acréscimo
de R$ 400 milhões

A APO (Autoridade Pú-
blica Olímpica) divulgou 
ontem o resultado de uma 
revisão de custos dos Jo-
gos Olímpicos de 2016, que 
serão realizados no Rio de 
Janeiro. O montante total 
necessário para organizar o 
evento foi inflacionado R$ 
400 milhões em relação à 
última estimativa, que havia 
sido divulgada em agosto 
de 2015, e chegou a R$ 39,1 
bilhões. A revisão divul-
gada  agora incluiu custos 
relacionados a arquibanca-
das temporárias e locação 
de equipamento de energia 
temporária, por exemplo. 
Segundo a APO, 60% dos 
recursos necessários para a 
realização dos Jogos serão 
advindos da iniciativa priva-
da. Para se ter ideia, o custo 
da Copa de 2014 no Brasil 
chegou a R$ 27,1 bilhões.

"Antecipamos a con-
clusão de obras importan-
tes, como o circuito de ca-
noagem slalom e a pista de 
mountain bike, (que ficam) 
no Complexo de Deodoro", 
disse Marcelo Pedroso, pre-
sidente da APO, em comuni-
cado oficial.

A última revisão de gas-
tos dos Jogos Olímpicos de 
2016 havia sido apresenta-
da no dia 21 de agosto de 
2015, quando o custo total 
do evento atingiu R$ 38,7 
bilhões. O valor representou 
um acréscimo de R$ 500 mi-
lhões em relação à estimati-
va de 24 de abril do mesmo 
ano (R$ 38,2 bilhões), que 
por sua vez caracterizou um 
salto de R$ 500 milhões des-
de a projeção de 28 de janei-
ro (R$ 37,7 bilhões).

A despeito da escalada 
de R$ 1 bilhão em 2015, o 
orçamento apresentado em 
agosto ainda omitiu gastos 
como os R$ 62 milhões que 
a prefeitura investirá na 
compra de mobiliário para 

as vilas olímpicas, os R$ 14 
milhões necessários para 
obras de saneamento na Ma-
rina da Glória, os R$ 80 mi-
lhões que já foram alocados 
na remoção de moradores 
da Vila Autódromo e os R$ 
100 milhões que o Governo 
Federal anunciou em feve-
reiro que pretendia destinar 
a compra de bolas, redes, 
obstáculos e barcos.

Na época, a justificativa 
da APO para essas lacunas 
no orçamento foi o dinamis-
mo das contas. Marcelo Pe-
droso, presidente do órgão, 
disse que os números são 
atualizados de acordo com 
valores fornecidos por pre-
feitura, Governo do Estado e 
Governo Federal. Além dis-
so, afirmou que os montan-
tes omitidos poderiam ser 
incluídos no futuro.

O custo dos Jogos é uma 
soma entre três pilares: ma-
triz de responsabilidade 
olímpica (obras necessárias 
para o País receber o even-
to), plano de políticas pú-
blicas (iniciativas de legado 
que foram desenvolvidas 
por causa da competição) 
e o orçamento do comitê 
organizador Rio-2016. A 
pasta, aliás, passou por um 
corte no fim de 2015 para 
não incorrer em déficit – a 
previsão inicial era reduzir 
os gastos em R$ 400 mi-
lhões, mas não há um núme-
ro fechado sobre o resultado 
dessa redução.

Em 2009, quando o 
Rio de Janeiro apresentou 
candidatura para sediar os 
Jogos Olímpicos, o dossiê 
estimava que o evento cus-
taria R$ 28,8 bilhões (valor 
da época). Se tivesse ape-
nas mantido esse patamar, 
a competição já seria mais 
cara do que os R$ 27,1 bi-
lhões demandados pela 
Copa do Mundo de 2014. 
Ainda assim, o evento está 
aquém dos 11,15 bilhões de 
libras (R$ 65,3 milhões no 
câmbio atual) consumidos 
por Londres-2012.

O COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) está sendo investigado 
pelo MP-RJ (Ministério Público 
do Rio de Janeiro). Promotores 
fluminenses instauraram um in-
quérito para apurar "desvios" 
na conduta do comitê, especial-
mente quanto aos negócios que 
o órgão manteve com a empresa 
Olympo Marketing e Licencia-
mento, da qual COB é acionista 
majoritário.

O MP quer saber se o Comitê 
Olímpico, que é em parte manti-
do com recursos públicos, contra-
tou a empresa mesmo não tendo 
autorização legal para isso. Vai 
apurar também se esses contra-
tos geraram vantagens tributá-
rias indevidas ao comitê ou mes-
mo à Olympo. A empresa é uma 
sociedade entre o COB (que tem 
99,98% de suas ações), e as Con-

Comitê é investigado pelo Ministério Público

Cinco brasileiros voltam ao octógo-
no do UFC na madrugada deste sábado, 
no evento que terá como luta principal a 
disputa dos meio-pesados Anthony John-
son e Ryan Bader. Apesar de lutarem em 
categorias diferentes, quatro deles pos-
suem uma coisa em comum: três vivem e 
treinam nos Estados Unidos, enquanto o 
quarto já passou um período na acade-
mia de Jon Jones e só não fez sua pre-
paração por lá por conta do aumento do 
dólar em relação ao real.

Em conversa com o ESPN.com.br, os 
quatro lutadores fizeram questão de de-
talhar os motivos que os fizeram trocar 
de País: melhor estrutura, mentalidade 
dos atletas e técnicos americanos e como-
didades nos treinamentos.

O primeiro dos quatro a subir no oc-
tógono é Wilson Reis, que treina na aca-
demia Alliance, junto com Dominck Cruz, 
campeão peso-galo da organização. O 
brasileiro, que enfrenta Dustin Ortiz, está 
há 12 anos nos Estados Unidos, e sua mu-
dança aconteceu pelo mesmo motivo da 
maioria dos lutadores do País: participar 
de treinos mais intensos, com característi-
cas diferentes do Brasil, como, por exem-
plo, no wrestling.

"Treinava no Brasil, mas era muito 
jiu-jitsu e 90% das vezes de quimono. Foi 

Cinco brasileiros voltam ao octógono hoje em categorias diferentes
NOS ESTADOS UNIDOS

em 2004, quando mudei para os Estados 
Unidos, que comecei aperfeiçoar minha 
parte em pé e de wrestling. Na época era 
tudo muito diferente, os sparrings eram 
melhores... Foi onde comecei a me lapi-
dar", contou Reis.

Na sequência do card, entra Rafael 
Natal, que enfrentará Kevin Casey pelos 
pesos-médios, categoria na qual Luke Ro-
ckhold é o atual campeão.

 Sapo, como é conhecido, começou 
a carreira em Belo Horizonte, mas se mu-
dou para os Estados Unidos após sofrer 
um dura derrota em 2008, quando foi 
nocauteado com um chute na cabeça.

"Treinava em Belo Horizonte, onde 
nasci, com meu mestre Vinícius Guima-
rães. Estava bem, com sete vitórias segui-
das, até que sofri a primeira derrota. En-
tão, liguei para ele e disse que precisava 

de alguma coisa para melhorar meu jogo. 
Ele me aconselhou a ir para Nova York, na 
academia do Renzo Gracie. Assim que che-
guei, as portas se abriram. Vim para ficar 
um mês e estou há sete anos", disse Sapo.

Diego Ferreira, que encara Olivier Au-
bin-Mercier pelos pesos-leves, fez o proces-
so inverso: já começou nas artes marciais 
mistas nos Estados Unidos e não demons-
tra vontade de trocar de País. Mesmo dis-
tante, o lutador reconhece a fama das de-
ficiências do Brasil.

"Quando comecei no MMA já morava 
aqui há três anos e nunca tinha feito uma 
luta no Brasil. Apesar de não ter treinado 
muito no Brasil, acompanho muitos treina-
mentos. Vejo que estão melhorando em 
todos os quesitos, mas antes era conheci-
do apenas pelo jiu-jitsu mesmo", afirmou 
Diego. Único brasileiro no card principal do 
evento deste sábado, Iuri Marajó fez sua 
preparação no Brasil, mas admitiu que a 
intenção é voltar aos EUA quando o dólar 
abaixar (a cotação hoje está em torno de 
R$ 4,07) e deu bons motivos para isso.

"Em termo de material humano, lá é 
onde mais tem. Aqui no Brasil tem pouco 
treino. Aqui treino com garotos que foram 
meus alunos, são amigos de treino. Lá fora 
não, todo mundo quer cair para dentro, fa-
zer um treino bom”revelou Marajó.

Atletas brasileiros preferem treinar nos Estados Unidos devido à melhor estrutura oferecida

federações de Esgrima (0,01%) e 
Remo (0,01%).

Na quinta-feira passada (21), 
promotores chegaram a solicitar 
formalmente à Delegacia da Re-
ceita Federal no Rio informações 
e documentos sobre a relação do 
COB com a Olympo. A Receita já 

vinha apurando suspeitas de ir-
regularidades em acordos firma-
dos entre comitê e a companhia, 
criada em 2004.

A Receita investigou, especial-
mente, o fato de o COB ter per-
doado em 2010 uma dívida de R$ 
1 milhão da Olympo com a entida-
de. O "perdão" do COB à Olympo 
tornou-se público em 2015, após 
a ESPN produzir uma reportagem 
sobre o assunto. O ato seria irregu-
lar já que, por ele, o COB transfe-
riria parte dos benefícios a quem 
têm direito à Olympo.

O comitê goza de privilégios 
tributários por conta de sua ati-
vidade. Também recebe recur-
sos públicos vindos do Governo 
Federal. Esse dinheiro não pode 
ser usado para qualquer fim, 
tampouco para o perdão de dí-
vidas de empresas.

Carlos Arthur Nuzamn preside o Comitê

Como funciona o orçamento dos Jogos Olímpicos de 2016:
Arenas ............................... R$ 7,07 bilhões (valor atualizado nesta sexta)
Legado ................................ R$ 24,6 bilhões (estimativa de abril de 2015)
Comitê Rio-2016 ...... R$ 7,4 bilhões (valor atualizado em agosto de 2015)

CUSTO TOTAL – R$ 39,1 bilhões

Valores

Instalações para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro estão bem adiantadas e com custo mais elevado

FOTOS: Reprodução



Militares com 54% das vagas
JOGOS OLÍMPICOS DE 2016

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de janeiro de 2016

Paraibana Andressa 
Oliveira, da Marinha, já 
tem índice para Jogos

A paraibana Andressa 
Morais de Oliveira, cuja famí-
lia mora no conjunto Valenti-
na Figueiredo, em João Pes-
soa, porém, ela está radicada 
há vários anos em São Paulo, 
é uma das 47 militares que 
integram o Programa Atletas 
de Alto Rendimento (PAAR), 
do Ministério da Defesa, em 
parceria com o Ministério 
do Esporte e, ao lado de ou-
tros desportistas,  represen-
ta 54% do total de atletas já 
com vagas nos Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro.

Com base em lista prévia 
divulgada pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), o Minis-
tério da Defesa fez referência 
ontem à paraibana, como 
sendo uma das candidatas ao 
pódio na prova do arremes-
so de disco. Andressa Morais 
integra o corpo de militares 
da Marinha do Brasil. Dos 87 
atletas já com vaga garantida, 
47 são militares do Programa 
Atletas de Alto Rendimento 
(PAAR).

A lista de classificados 
ainda poderá sofrer altera-
ções, dependendo dos resul-
tados da classificatória final 
a ser realizada nos meses de 
abril e julho, respectivamen-
te. A expectativa é de que a 
delegação do País tenha em 
torno de 420 atletas, dos 
quais 100 sejam militares. O 
objetivo do Departamento de 
Desporto Militar (DDM) do 
Ministério da Defesa é passar 
de cinco para 10 o número de 
medalhas conquistadas por 

esportistas ligados às Forças 
Armadas – dobrando, assim, 
as conquistas das Olimpíadas 
de Londres, em 2012.

Além da paraibana An-
dressa Morais de Oliveira, 
ainda integram a lista de 
militares já com vagas asse-
guradas para o Rio 2016, os 
atletas Yane Marques (pen-
tatlo moderno), Iris Tang 
Sing (taekwondo), Martine 
Grael (vela), Felipe Wu (tiro), 
Robson Conceição (boxe), 
dentre outros.

O Programa Atletas de 

Alto Rendimento (PAAR) é 
uma parceria dos Ministé-
rios da Defesa e do Esporte e 
tem o objetivo de fortalecer a 
equipe militar brasileira em 
eventos esportivos de alto 
nível. Os esportistas têm à 
disposição todos os benefí-
cios da carreira militar, como 
vencimentos, plano de saúde, 
férias e assistência médica, 
incluindo nutricionista e fi-
sioterapeuta, além de dispo-
rem de todas as instalações 
esportivas militares adequa-
das para treinamento.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Alguns militares classificados

l ATLETISMO
Feminino*
Adriana Aparecida da Silva (maratona)
Ana Claudia Lemos (100m e 200m rasos)
Andressa Oliveira (lançamento do disco)
Fernanda Raquel Borges Martins (lançamento do disco)
Keila Costa (salto em distância)
Geisa Coutinho (400m rasos)
Rosângela Santos (100m e 200m rasos)
Vitória Rosa (200m rasos)
Masculino*
Aldemir Gomes da Silva (200m rasos)
Bruno Lins (200m rasos)
Hederson Estefani (400m com barreiras)
Julio Cesar Miranda de Oliveira (lançamento do dardo)
Marilson Gomes dos Santos (maratona)
Paulo Roberto de Almeida Paula (maratona)
Solonei Rocha da Silva (maratona)

l BOXE
Robson Conceição (60kg)
LUTAS
Aline Silva (75kg)

l MARATONAS AQUÁTICAS
Poliana Okimoto

l NATAÇÃO
Masculino**
Nicolas Nilo Oliveira (100m livre e 200m livre)
João de Lucca (200m livre)
Leonardo de Deus (200m borboleta e 200m costas)
Guilherme Guido (100m costas)
Henrique Martins (100m borboleta)
João Gomes Junior (100m peito)
Thiago Simon (200m peito)
Henrique Rodrigues (200m medley)
Feminino**
Etiene Medeiros (50m livre e 100m livre)
Graciele Herrmann (50m livre)
Manuella Lyrio (200m livre)
Joanna Maranhão (200m medley e 400m medley)

A Federação de Esportes Aquáti-
cos da Paraíba (FEAP) deve divulgar na 
próxima semana o calendário de com-
petições para a temporada de 2016. Os 
dirigentes estão nos últimos detalhes 
para iniciar as disputas no mês de mar-
ço, quando clubes, treinadores, profes-
sores e atletas estarão em ação. Para 
o presidente da Feap, Antonio Meira, 
os treinamentos começam pra valer, 
após o Carnaval, quando os envolvidos 
estarão sabendo das competições que 
serão realizadas durante o ano.

Além das disputas locais a Paraíba 
estará envolvida nos desafios nordes-
tinos e nacionais, buscando sempre 
as primeiras colocações. “Acredito 
que o ano será de muita emoção e 
adrenalina para os atletas de todas 
as categorias. Depois do Carnaval 
os treinos recomeçam, visando as 
disputas locais e os desafios fora de 
casa”, observou. Sobre o nível do es-
porte no Estado, Meira ressaltou que 
a cada ano novos talentos aparecem 
para fortalecer a natação.

“Vários professores vêm fazendo 
trabalhos maravilhosos, com crianças 
e até adultos na esperança de formar 
talentos. Espero que possamos ter sur-
presas agradáveis em 2016”, disse. O 
dirigente ressaltou que a presença das 
seleções internacionais em João Pes-
soa motiva ainda mais os atletas, que 
se “espelham” nas estrelas mundiais. 
“As garotas servem de inspiração para 
muita gente que deseja praticar e com-
petir. Acredito que teremos muita gen-
te nova nesta temporada”, avaliou.

Federação divulga na próxima semana calendário de atividades
ESPORTES AQUÁTICOS

A Vila Olímpica será palco de várias competições

Andressa Morais, natural de João Pessoa, é forte candidata à medalha no arremesso de disco

As Forças Armadas vão com força máxima para os Jogos Olímpicos Rio 2016 que, além da paraibana Andressa Morais, têm um time de luxo com Yane Marques (pentatlo), Robson Conceição (boxe) e outros

FOTOS: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de janeiro de 2016

Bola rola em diversos 
Estados brasileiros em 
disputas que vão até maio

Doze estaduais começam hoje
CAMPEONATOS

Com dezenove anos de idade, o jovem 
Simpliciano Ferreira Neto, destaque do 
campeonato de juvenis da capital paraibana, 
chegava para integrar o elenco do Botafogo 
Futebol Clube. O ano era o de 1959 e aque-
le jogador magrinho, pequeno e que corria 
muito pela ponta direita iniciava uma relação 
profissional e afetiva bastante duradoura com 
o Alvinegro.

Prince, como ficou conhecido no meio 
futebolístico aquele ponta direita, era um joga-
dor disciplinado, aplicado e que jogava para o 
time, obedecendo e cumprindo as determina-
ções do técnico.

Bastante inteligente, Prince, sabia o 
momento certo de desenvolver as jogadas pela 
extrema direita e cruzar a pelota deixando os 
companheiros em situação privilegiada para 
balançar as redes adversárias.  Também sabia 
marcar seus gols, quando preciso e oportuno.

Aliás, por ter marcado dois gols no Clube 
Náutico Capibaribe, do Recife, em jogo dis-
putado no campinho da Graça, na vitória do 
Botafogo por quatro a dois - os outros dois gols 
marcados pelo volante Marajó - por pouco o 
nosso atleta não foi transferido para o Alvirru-
bro dos Aflitos.

A sua carreira profissional foi relativa-

mente curta e jogada apenas em um único 
clube: o Botafogo da Paraíba. Em 1966 o nosso 
craque, ao ser vice- campeão do Estado com a 
camisa alvinegra, resolveu encerrar a sua gran-
de contribuição dentro das quatro linhas.

Ao pendurar as chuteiras, Prince passou 
a ser funcionário administrativo do clube, 
dedicando-se ao Departamento Amador e 
acompanhando as mudanças de endereço do 
CT – Centro de Treinamento do time. Esteve 
no Olímpico do Boi Só, no Pedro Gondim de 
Tambauzinho e hoje está na Maravilha do Con-
torno, do Cristo Redentor.

Viu garotos surgindo e virando estrelas, 
como Ferreira, Fantick, Marquinhos, Beline, 
Odon... outros que não passaram de promes-
sas.

Vários craques que saíram das categorias 
de base passaram por esse cidadão e patrimô-
nio do clube. Ele passou a ser aquele que faz de 
tudo um pouco em um Departamento Amador.

São mais de cinquenta anos de dedica-
ção e amor ao clube: dentro e fora das quatro 
linhas. Um patrimônio inalienável do Botafogo. 
Hoje, ele tem 79 anos de idade e ao ser abor-
dado sobre   a merecida aposentadoria com 
muita emoção me falou, Serpa: ” Só deixarei o 
Botafogo morto”.

Só deixarei o Botafogo morto
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Os Campeonatos Estaduais 
estão de volta e vão até 8 de maio. 
O final do mês de janeiro marcará 
o reencontro dos torcedores com 
as suas equipes.  Ao todo, 12 Esta-
dos do Brasil darão o pontapé ini-
cial em seus torneios neste final de 
semana. Hoje é dia das torcidas de 
11 Estados se reencontrarem com 
seus times de coração. Já amanhã, 
os clubes mineiros iniciam a luta 
pelo título estadual. 

No Rio de Janeiro, com o Flu-
minense (2012), Botafogo (2013), 
Flamengo (2014) e Vasco (2015) se 
alternando como campeões nas úl-
timas quatro edições, o Campeona-
to Carioca tem seu início marcado 
para hoje com cinco jogos. Em bus-
ca do bicampeonato, o cruzmaltino 
estreia amanhã contra o Madureira, 
às 17h, em São Januário.  O Flamen-
go joga hoje contra o Boa Vista.

Atual Campeão: Vasco
Maior vencedor: Flamengo (33)

Na Bahia, doze clubes, dois gru-
pos e apenas um título. Com o Bahia 
em busca do tricampeonato, o Cam-
peonato Baiano começa hoje com o 
duelo Vitória x Jacuipense, às 16h, 
no Barradão. Abrindo a competição 
ao lado de seu torcedor, o rubro-ne-
gro baiano quer aproveitar o emba-
lo do retorno à Série A do Brasileiro 
para voltar a brigar pelo título esta-
dual.  

Atual Campeão: Bahia
Maior vencedor: Bahia (46)

Com o Gama defendendo o títu-
lo, o Campeonato Brasiliense 2016 
tem início com três jogos hoje. Em 
turno único, a primeira fase será 
disputada por doze clubes que se 
enfrentarão entre si. Oito equipes 
se classificam para as quartas de 
final que, assim como a semifinal e 
final, serão decididas em jogos de 
ida e volta. 

Atual Campeão: Gama
Maior vencedor: Gama (11)

Com a rivalidade em alta, a 
edição do Campeonato Catarinense 
contará com um ingrediente extra: a 
briga pela hegemonia. Ultrapassado 
no número de títulos estaduais pelo 
Figueirense na última edição, o Avaí 
tenta dar o troco. Com 16 conquis-
tas, o Leão da Ressacada quer dar 
fim ao jejum de quatro anos para 
voltar a gritar "É Campeão" e empa-

tar com o rival no ranking. Para acir-
rar ainda mais a briga, Chapecoense 
e Joinville também aparecem como 
candidatos ao título.

Atual Campeão: Figueirense
Maior vencedor: Figueirense (17)

Com domínio colorado nos úl-
timos cinco anos, o Campeonato 
Gaúcho  começa a ser disputada 
hoje com dois jogos. Amanhã, a du-
pla Gre-Nal inicia sua participação 
no Gauchão. Engasgado com os 
dois vice-campeonatos seguidos, o 
Tricolor quer dar fim a sequência 
de títulos de seu maior rival e vol-
tar a levantar o caneco. Em ascen-
são, empolgado com o acesso para 
a Série B, o Brasil de Pelotas quer 
surpreender os favoritos. 

Atual Campeão: Internacional
Maior vencedor: Internacional (44)

Com direito ao clássico Vila 
Nova e Goiás, no Serra Dourada, já 
na rodada de abertura, o Campeo-
nato Goiano promete uma disputa 
emocionante do início ao fim. Com 
dez times divididos em dois grupos, 
a competição tem início hoje com 
dois jogos. Nos últimos dez anos, 
Goiás e Atlético têm se sobressaindo 
com cinco conquistas esmeraldinas 

e quatro para o Dragão. Em 2008, o 
troféu ficou com o Itumbiara.

Atual Campeão: Goiás
Maior vencedor: Goiás (25)

Com quatro títulos nas últimas 
cinco edições, o tricampeão Cuiabá 
é o time a ser batido no Campeona-
to Mato-Grossense 2016. Com 11 
equipes separadas em dois grupos, 
a competição inicia neste sábado 
com o duelo entre Araguaia e Ope-
rário FC, atual vice-campeão. Maior 
vencedor do Estadual, o Mixto es-
treia contra o Operário VG no do-
mingo, às 18h, na Arena Pantanal. 

Atual Campeão: Cuiabá
Maior vencedor: Mixto (24)

A briga pela hegemonia do 
Pará se acirra a cada ano. Na edição 
deste ano do Campeonato Paraen-
se, o bicampeão Remo tem a chance 
de empatar com o Paysandu em nú-
mero de títulos estaduais. Tapajós e 
São Raimundo abrem a competição 
neste sábado, às 18h. No domingo é 
a vez do Leão Azul estrear contra o 
Águia de Marabá, no Mangueirão. Já 
o Papão inicia a caminhada na se-
gunda-feira diante do Paragominas. 

Atual Campeão: Remo
Maior vencedor: Paysandu (45) 

Polarizado nos últimos quatro 
anos entre Campinense e Botafogo, 
o Campeonato Paraibano começa 
com quatro jogos hoje. A primeira 
fase da competição vai até o final 
de março. O atual campeão joga em 
casa contra o CSP e o Botafogo na 
cidade de Cajazeiras contra o Pa-
raíba. 

Atual Campeão: Campinense
Maior vencedor: Botafogo (27)

Em turno único, com 12 equi-
pes se enfrentando entre si na pri-
meira fase, a briga pelo título para-
naense começa hoje com o Coritiba 
recebendo o Cascavel no Couto Pe-
reira. O Coxa, maior vencedor do 
Estadual, quer voltar a conquistar 
o título após o tetracampeonato 
(2010-13). Surpreendendo os fa-
voritos nas edições 2014 e 2015, os 
últimos campeões, Londrina e Ope-
rário, respectivamente, tentam re-
petir os ótimos desempenhos para 
alcançar o topo novamente. 

Atual Campeão: Operário
Maior vencedor: Coritiba (37)

Disputado desde 1902, o Cam-
peonato Paulista se prepara para 
nova edição. Com 20 clubes dividi-

dos em quatro grupos, a competição 
se inicia  hoje com seis confrontos. 
Dominando os últimos campeona-
tos com quatro conquistas em seis 
anos, o Santos, atual campeão, es-
treia na Vila Belmiro contra o São 
Bernardo. O Corinthians, maior 
vencedor da competição, com 27 
títulos, encara o XV de Piracicaba 
amanhã. 

Atual Campeão: Santos
Maior vencedor: Corinthians (27)

Dominantes nas últimas dez 
edições, Atlético-MG e Cruzeiro 
encaram a edição de 2016 como 
um tira-teima. Com cinco con-
quistas para cada lado, os rivais 
buscam confirmar o favoritismo, 
brigar por mais um título regio-
nal e, de quebra, desempatar a 
disputa recente. Correndo por 
fora, o Caldense, atual vice-cam-
peão, tenta surpreender os favo-
ritos novamente. Embalado com o 
acesso para Série A do Brasileiro, 
o América-MG também sonha com 
o troféu, conquistado pela última 
vez em 2001. Com 12 equipes, a 
primeira fase começa amanhã.

Atual Campeão: Atlético-MG
Maior vencedor: Atlêtico-MG (43)

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca hoje contra o Boa Vista, às 19h30, enquanto o atual campeão, o Vasco, só joga amanhã diante do Madureira

FOTOS: Reprodução



Protocolo: 2016 - 005573
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL DOKIMOS
CPF/CNPJ: 011108450/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$237,07
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005450
Responsavel.: ECLIPSE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 001744885/0009-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 13,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005606
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ: 086245944-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005570
Responsavel.: ELEVE CONSTR.INCORPOR.LTDA ME
CPF/CNPJ: 017814408/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005597
Responsavel.: ESMERALDINA ALVES DA SILVA 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 017788707/0001-07
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005607
Responsavel.: FERNANDES QUEIROZ EMPREEDIM 
IMOBILI
CPF/CNPJ: 014309402/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005360
Responsavel.: GEILZA DAMASIO DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ: 021734604/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$298,06
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005463
Responsavel.: JOSE VALTER DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012408508/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$233,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006026
Responsavel.: JOSE JERONIMO LEITE
CPF/CNPJ: 204022104-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.625,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005727
Responsavel.: JOSIANE NETO LUNA
CPF/CNPJ: 021840633/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005354
Responsavel.: LUCINEIDE SANTOS CARNEIRO ME
CPF/CNPJ: 013065637/0001-08
Titulo: DUP PRES SER IN  R$163,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005608
Responsavel.: LUIZA JOSEFA DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 011138578/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$412,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005614
Responsavel.: MARCEL NOBREGA BESERRA
CPF/CNPJ: 041911464-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$732,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005062
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010523569/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005402
Responsavel.: PEDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 000317774/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$893,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005913
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$625,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005683
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ: 010828165/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$358,29
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004990
Responsavel.: TAIZE KEVELLY BARACHO ALVES 
0879366
CPF/CNPJ: 018869230/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.527,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005145
Responsavel.: VISAO CONSTRUTORA IMOBILIARIA 
LTDA-
CPF/CNPJ: 009234451/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.258,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005723
Responsavel.: YURI JOSE BRITO LEITE
CPF/CNPJ: 090659914-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003916

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,  30/01/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

 Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
CPF/CNPJ: 003358941/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.438,99
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075471
Responsavel.: ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
CPF/CNPJ: 003358941/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$997,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075473
Responsavel.: ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
CPF/CNPJ: 003358941/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.401,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075478
Responsavel.: LUNDA DISTR. IMP. E EXP. DE EQ
CPF/CNPJ: 017951640/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$117,35
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075963
Responsavel.: LUNDA DISTR. IMP. E EXP. DE EQ
CPF/CNPJ: 017951640/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,40
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075964
Responsavel.: LUNDA DISTR. IMP. E EXP. DE EQ
CPF/CNPJ: 017951640/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$256,97
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075965
Responsavel.: ALEXANDRE &SILVA CONSTRUTORA 
E INCO
CPF/CNPJ: 014701111/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$643,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005685
Responsavel.: AVS INCORPORACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 015403965/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.445,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005711
Responsavel.: AVS INCORPORACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 015403965/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.290,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005707
Responsavel.: ANA CLAUDIA GOMES ROLIM
CPF/CNPJ: 003118124/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.195,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006161
Responsavel.: ADESIVO M VIS SERV PUB LTDA ME
CPF/CNPJ: 009462032/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$152,36
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004837
Responsavel.: ADESIVO M VIS SERV PUB LTDA ME
CPF/CNPJ: 009462032/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$136,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004826
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$739,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005691
Responsavel.: ALBUQUERQUE & SENA MADEIREI-
RA LTDA
CPF/CNPJ: 015871997/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.356,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004734
Responsavel.: ANTONIO A DE OLIVEIRA MERCADINHO
CPF/CNPJ: 005530630/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005370
Responsavel.: CONFORPE ORTOPEDIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 009602434/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$952,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005398
Responsavel.: CRISTIANO FLORES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009170027/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003979
Responsavel.: CRISTIANO FLORES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009170027/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003980
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ: 002608999/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.497,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006131
Responsavel.: ECLIPSE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 001744885/0009-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$102,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005621
Responsavel.: CLAUDIO MARCELO PEREIRA DA SIL
CPF/CNPJ: 007571612/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.667,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB

Responsavel.: ID EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 017173540/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005344
Responsavel.: JL CONFECCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 005028024/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.491,10
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005256
Responsavel.: JOAO PAULO RIBEIRO COUTINO 
HONORIO
CPF/CNPJ: 055991394-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004704
Responsavel.: JOSILENIA BATISTA LIMA DE SOUSA ME
CPF/CNPJ: 016586874/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$214,44
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004528
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ: 954093604-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.349,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005079
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.645,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004151
Responsavel.: LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 839398064-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004560
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ: 005956054/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.415,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005418
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ: 015618147/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.391,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004807
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FELICIANO 
DE MEDEI
CPF/CNPJ: 086925564-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$862,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001648
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FELICIANO 
DE MEDEI
CPF/CNPJ: 086925564-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$17.774,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001684
Responsavel.: MARIO DEL HIERRO PETINAL
CPF/CNPJ: 015843544-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$402,08
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004542
Responsavel.: ROSHELLIA CHRISTINA COMERCIO 
VEREJI
CPF/CNPJ: 020334162/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.065,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005255
Responsavel.: MASTER MIX COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.962,28
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005539
Responsavel.: MASTER MIX COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.609,45
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005540
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$190,32
Apresentante: ULTRA COM DISTRIBUICAO LTDA
 
Protocolo: 2016 - 005012
Responsavel.: P & B COM VAREJISTA DE COMPO-
NENTES
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$519,38
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004741
Responsavel.: P E B COM.VARJ.COMP.INDLS.LTDA ME
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$960,19
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004904
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJ DE COMP I
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.390,79
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004955
Responsavel.: PEDRO ALVES
CPF/CNPJ: 760183694-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004113
Responsavel.: ROCHA E SILVA  COMERCIO VARE-
GISTA L
CPF/CNPJ: 021970155/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005077
Responsavel.: ROMULO DE VASCONCELOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 003628997-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005095
Responsavel.: SBS SIST.BRASILEIRO DE PROC.
DE SOLI
CPF/CNPJ: 015667448/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$396,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005373
Responsavel.: SYLVIO TORRES FILHO
CPF/CNPJ: 342856104-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005138
Responsavel.: TAYSLANNE PEREIRA DA SILVA 
ARAUJO 0
CPF/CNPJ: 022306946/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$452,03
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004445
Responsavel.: TP D EOLIVEIRA LOPES COMERCIO
CPF/CNPJ: 018555087/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.934,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003319
Responsavel.: TRANSLOG TRANSPORTES E LO-
GISTICA LT
CPF/CNPJ: 000777858/0005-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$870,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004600

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADILSON DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 436522804-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004127
Responsavel.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ: 015917087/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.623,61
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006272
Responsavel.: ALEX BATISTA KELLER
CPF/CNPJ: 043693214-84
Titulo: DUP PRES SER IN  R$252,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004536
Responsavel.: ANA FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 069097614-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005181
Responsavel.: ANTONIO GARCIA DE QUEROZ FILHO
CPF/CNPJ: 095717794-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006399
Responsavel.: ARRUDA COML DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 035488758/0002-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005811
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$162,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006207
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.497,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006243
Responsavel.: AUTO ELETRICA DEMIR LTDA
CPF/CNPJ: 012260723/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$281,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005107
Responsavel.: AVANT CONSTRUTORA E IMOBILIARI
CPF/CNPJ: 009191958/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$743,02
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005505
Responsavel . :  CARLA FERREIRA DA SILVA 
07232001495
CPF/CNPJ: 014946762/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$942,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005065
Responsavel.: CLARA MABEL PEREIRA BARREIRO 
HOFMAN
CPF/CNPJ: 058140444-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006209
Responsavel.: CNI - CONSTRUTORA NIVEL E INCO
CPF/CNPJ: 004288078/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$264,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006394
Responsavel.: CSN CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ: 010981880/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$340,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005041
Responsavel.: DANIEL ALMEIDA RAMOS IMUNIZE
CPF/CNPJ: 805425304-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$114,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005297
Responsavel.: DECK GRAF E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 011461719/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$487,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004348
Responsavel.: EBER HELEN FERNANDES CANDIDO 
008958
CPF/CNPJ: 017034165/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$489,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006225
Responsavel.: ERICA MARQUES DA SILVA PAULINO 
FERR
CPF/CNPJ: 011202135/0001-56
Titulo: C.CRD COMERCIAL  R$50.790,16
Apresentante: BRADESCO LEASING S/A
 
Protocolo: 2016 - 004503
Responsavel.: EVALDO URQUIZA HERCULANO ME
CPF/CNPJ: 004487178/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006267
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 387386004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$828,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005556
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 387386004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$828,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005557
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 387386004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005564
Responsavel.: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 387386004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005565
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.303,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004624
Responsavel.: FT LOG TRANSPORTES E LOGIS-
TICA LTDA
CPF/CNPJ: 008833333/0002-94
Titulo: DUP PRES SER IN  R$400,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004740
Responsavel.: GABRIELA DE LIMA BRAGA XAVIER ME
CPF/CNPJ: 017199007/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005045
Responsavel.: GDS PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 007275115/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$144,78
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004690
Responsavel.: GERMANO DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 188837704-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004224
Responsavel.: HELENO BATISTA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 323183164-49
Titulo: IND CONDOMINIOR$365,85
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGINA 
COELI
Protocolo: 2016 - 005015

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Danielle Mandelli
CPF: 073.950.974-83
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 105771
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 43.861,00
Protestante: CG Locação de Guindastes LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 105829
Responsável: Jucicleide Amancio da Silva
CPF: 085.441.694-30
Título/Valor – DM – R$ 133,33
Protestante: Barrozo Estofados Industria e Comercio de
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 105776
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 1.194,68
Protestante: SABER QUIMICA
Apresentante: Banco Itau
Protocolo:105865
Responsável: Francisca Neta de Andrade
CPF: 033.503.764-01
Título/Valor – NCR – R$ 6.706,20
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105818
Responsável: Francisco Prudêncio dos Santos
CPF: 965.506.274-00
Título/Valor – NCR – R$ 6.494,13
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105817
Responsável: Maria Elieth Dias de Sousa
CPF: 007.207.018-80
Título/Valor – NCR – R$ 5.932,59
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105815
Responsável: Maria Alves
CPF: 032.105.654-06
Título/Valor – NCR – R$ 10.179,28
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105813
Responsável: José Vicente de Sousa
CPF: 061.349.364-80
Título/Valor – NCR – R$ 2.766,93
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105806
Responsável: Francisco José Araujo Silva
CPF: 024.946.294-03
Título/Valor – NCR – R$ 10.843,98
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105805
Responsável: Geraldo Bezerra de Sousa
CPF: 203.697.514-34
Título/Valor – NCR – R$ 460,61
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105801
Responsável: Francisca Louisiana Ferreira da Silva
CPF: 073.349.784-55
Título/Valor – NCR – R$ 4.363,00
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105798
Responsável: Jocilene Barbosa Lopes
CPF: 087.103.004-73
Título/Valor – NCR – R$ 3.072,92
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105800
Responsável: Romana Hermenegilda Lins

CPF: 992.627.114-68
Título/Valor – DMI – R$ 5.797,63
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105795 Responsáve l :  Ana 
Barboza Cavalcante
CPF: 98123254415
Título/Valor – NCR - R$ 1.841,28
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105812
Responsável: Francisco Gomes Machado
CPF: 602.124.114-20
Título/Valor – NCR – R$ 10.762,68
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105811
Responsável: Cicera Emanoela Pires
CPF: 067.579.074-37
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105912
Responsável: Francisca Ilzanide Pereira de Lira
CPF: 027.418.634-90
Título/Valor – NCR – R$ 16.698,64
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105808
Responsável: Francisco Deusdete de Sousa
CPF: 165.200.088-77
Título/Valor – NCR– R$ 1.229,64
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105807
Responsável: Francimar Silva Viana
CPF: 272.725.908-58
Título/Valor – NCR – R$ 9.300,51
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105816
Responsável: Maria Rafaela Gonçalves
CPF: 065.937.744-64
Título/Valor – NCR – R$ 4.668,46
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105814
Responsável: Manuel Duarte Pereira
CPF: 042.591.054-77
Título/Valor – NCR – R$ 12.468,13
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105794
Responsável: Manoel de Souza Maciel
CPF: 674.747.724-34
Título/Valor – NCR – R$ 4.489,31
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo:105804
Responsável: Raimunda Nonata Ferreira Moura
CPF: 451.949.713-20
Título/Valor – NCR – R$ 929,40
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105802
Responsável: Gerson Antonio de Sousa
CPF: 151.026.884-72
Título/Valor – NCR – R$ 12.260,43
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105799
Responsável: Maria de Fátima da Silva Alves
CPF: 022.844.104-80
Título/Valor – NCR – R$ 8.035,76
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 105797
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 29 de janeiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015
AVISO DE JULGAMENTO ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

OBJETO: Pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil para apresentação de 
propostas e subsequente contratação junto ao Banco do Brasil S.A e/ou Caixa Econômica Federal, 
para a Construção de Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura interna, destinada a famílias 
com renda brutal mensal de 03 (três) até 06 (seis) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida, no Loteamento Jardim Atlântico - II, município de Cabedelo-PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, por intermédio da 
Comissão Especial para Chamamento Público, constituída pela Portaria nº 9.679/15 de 12 novembro 
de 2015, comunica aos interessados no Chamamento Público nº 002/2015, Processo administrativo 
nº 002/2015 que, após a análise da proposta técnica, a empresa COINPA - CONSTRUTORA E 
INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA. – EPP, única a entregar seus envelopes na 
data aprazada no Edital nº 002/2015 e ser habilitada no Chamamento Público nº 002/2015, foi 
considerada desclassificada por não atender o Item 7.3.1.1 “c”do Edital nº 002/2015. Contudo, 
conforme faculdade de que trata o §3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, fica concedido o prazo de 8 
(oito) dias úteis, a partir da data desta publicação, para apresentação da referida documentação. 
Após a apresentação da documentação, a Comissão Especial para Chamamento Público concluirá 
o julgamento da proposta técnica, com a respectiva divulgação do resultado na imprensa oficial. 
Informações adicionais na sede da Secretaria de Habitação - SEHAB, situada na Praça Getúlio 
Vargas, nº 49, Centro, Cabedelo – PB, no horário de 08h às 14h. Cabedelo/PB, 29 de janeiro de 
2016. Deborah Araújo B. Queiroz – Presidente.

Cabedelo/PB, 29 de janeiro de 2016.
DEBORAH ARAÚJO B. QUEIROZ

Presidente da Comissão Especial para Chamamento Público

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CON-
CURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJA-
MENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a abertura de inscrições 
para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,objetivando o preenchimento de vagas no cargo de 
Agente Municipal de Trânsito da estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado 
pelas instruções especiais constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais 
legislação municipal aplicável à espécie. O cargo, as vagas, os requisitos mínimos e a remuneração 
básica, é a seguinte: Atendente de Consultório de Dentista, Assistente de Administração, Assistente 
Social, Assistente Técnico Municipal, Condutor Socorrista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro 
Civil, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Máquinas, Orientador 
Pedagógico, Professor da Educação Fundamental, Psicólogo, Técnico em  edificações e Técnico 
em Enfermagem . O Concurso será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria 
e supervisionado pela Comissão Especial de Concurso Público do Município de AGUIAR.

As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 01 de fevereiro de 2016 
até 23:59 do dia 29 de fevereiro de 2016, exclusivamente no site contemaxconsultoria.com.br.

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

AGUIAR/PB, 28 de janeiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Maranguape/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às dez 
horas do dia vinte e dois de janeiro do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no 
local onde funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 
005/2015, de 02 de janeiro de 2015 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na moda-
lidade pregão presencial do tipo menor preço por item para AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS 
FÚNEBRES COM TRASLADO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.  
Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram empresas 
interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 018/2015. Não ha-
vendo interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA.  A nova 
data da licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
localizada na Rua Duque de Caxias, s/n, CEP: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB.

Mamanguape - PB, 29 de Janeiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros, para atender 
as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no dia 18/02/2016 às 
9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 17/02/2016.

Alagoa Grande(PB), 29 de janeiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.09.029
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 016/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 20 de janeiro de 2016, o qual encontra-
-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a 
Presente licitação para: JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ/MF 
nº 00.860.626/0001-78, em todos os itens do Pregão n.º 016/2015, processo Administrativo n.º 
2015.09.029, no valor total de R$ 196.873,50 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e 
três reais e cinqüenta centavos).

Mamanguape/PB, 29 de janeiro de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
OBJETIVO: Contratação visando fornecimento de Link de Acesso à Internet para Estações de 

Trabalho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB. 
ABERTURA: 18 de fevereiro de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 29 de janeiro de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETIVO: Contratação visando a prestação de serviço de Locação de Horas de Maquinas 

(Trator), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB. 
ABERTURA: 18 de fevereiro de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 29 de janeiro de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
OBJETIVO: Registro de Preços visando contratação para fornecimento parcelado de Reagentes 

Laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Queimadas-PB. 

ABERTURA: 18 de fevereiro de 2016, às 16h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 29 de janeiro de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 003/2016
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 dia  17/02/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Aquisição de Laboratório de Ciências, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº -  16-00055-6
João Pessoa, 29 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 395/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/02/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de material para Banco de Sangue, destinado ao Hospital 
Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 16-00050-6.
João pessoa, 29 de janeiro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2016

Registro CGE Nº 15-00003-0, de 29/01/2016 – Proc. Nº 61/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na 

Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ 
nº 09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, TORNA AO CONHECIMENTO 
PÚBLICO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL, que realizará Leilão 
Público nº 001/2016, objetivando a alienação de 148 (cento e quarenta e oito) animais, distribuídos 
em 14 (quatorze) lotes, dentre caprinos e ovinos, avaliados em R$ 23.521,80 (vinte e três mil, 
quinhentos e vinte um reais e oitenta centavos), relacionados individualmente e por lotes no Anexo 
I  do Edital. O presente Leilão Público será regido com base na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 
e alterações posteriores e pelas Leis Estaduais n° 8.213/91; 9.697/2012, de 04.05.2012 e a de n° 
9.821/2012, de 06.07.2012, sendo declarado arrematante comprador, aquele que ofertar maior 
lance para o lote que estiver sendo leiloado.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: a ser realizado no dia 18 de fevereiro de 2016 às 10 horas, na 
Estação Experimental Pendência, localizada na zona rural do município Soledade-PB. FORMA 
DE PAGAMENTO: Para a hipótese de pagamento “a prazo”, deverão ser obedecidos os seguintes 
critérios: O valor do(s) animal(is) arrematado(s) poderá(ão) ser dividido em 02 (duas) parcelas 
iguais, assim distribuídas: 1ª (primeira) parcela a ser paga pelo comprador no ato do arremate e a 
2ª (segunda) parcela, com  vencimento,  para o dia 19/03/2016.

MAIORES INFORMAÇÕES: site: www.gestaounificada.pb.gov.br  pelos fones: (83) 3218-8100 
(Ramal-238)/3198-0650/3278-1160/3278-1060/99988-0015/99996-1447/99115.8127 98822-3603. 
ou pelo e-mail:gabin@gestaounificada.pb.gov.br  

João Pessoa-PB, 29 de janeiro de 2016.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016

Pregão Presencial nº 016/2015

No dia 20 de janeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque de 

Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 

08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 

Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão presencial nº 

015/2015, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário JM 

VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ.: 00.860.626/0001-78,

com sede na Rua Walfredo Macedo Brandão, Nº 741, BAIRRO: Jardim Cidade Universitária,

CIDADE: João Pessoa – CEP: 58.052-200, representado pelo representante legal o senhor João 

Alves de Carvalho, CPF: 139.336.044-00 e RG: 417.226 SSP/PB, conforme quadro abaixo:

JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 00.860.626/0001-78

ITEM MARCA MODELO PLACA REFERÊNCIA UND QTD PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 CATERPILLAR Motoniveladora
120K 14.00/24 Unid. 08

R$ 2.790,00 R$ 22.320,00

02 CATERPILLAR Retroescavadeira 
416E 19.5L/24 Unid. 06 R$ 3.700,00 R$ 22.200,00

03 CATERPILLAR Retroescavadeira 
416E 12.5/80/18 Unid. 06 R$ 1.524,00 R$ 9.144,00

04 FIAT Uno Mille Fire MNU-9682 175/70/13 Unid. 30 R$ 222,00 R$ 6.660,00

05 FIAT Ducato 15VT MOS-3069 205/70/15 Unid. 10 R$ 492,00 R$ 4.920,00
06 IVECO CityClass 70C16 NQJ-5308 215/75/17.5 Unid. 54 R$ 838,00 R$ 45.252,00

07 MARCOPOLO Volare V8L OGE-6890/OGF-
6117 1000/20 Unid. 15 R$ 1.284,50 R$ 19.267.50

08 M BENZ
Ônibus VW 
15.190 EOD,

Ônibus OF 1318

NQC-7437/OFG-
1687/
OFX-0078
BWH-0549/
BWH-0553/OGE 
6890/
OGF-6117

1000/20 Unid. 30

R$ 1.319,00 R$ 39.570,00

09 VOLKSWAGEN
Ônibus VW 
INDUSCAR 

FOZ
MOR-0995 275/80/22.5 Unid. 12

R$ 2.070,00 R$ 24.840,00

10 YAMAHA YBR 125E MOM-3729 80/100/18 Unid. 20 R$ 135,00 R$ 2.700,00

                                                                          VALOR TOTAL R$ R$ 196.873,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016

Pregão Presencial nº 016/2015
No dia 20 de janeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Du-

que de Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 
Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão presencial nº 015/2015, RESOLVE 
registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E 
ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ.: 00.860.626/0001-78, com sede na Rua Walfredo Macedo Brandão, Nº 
741, BAIRRO: Jardim Cidade Universitária, CIDADE: João Pessoa – CEP: 58.052-200, representado 
pelo representante legal o senhor João Alves de Carvalho, CPF: 139.336.044-00 e RG: 417.226 
SSP/PB, conforme quadro abaixo:

Adjudicação do Objeto: será por unidade adquirida.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro 

de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde 
que autorizado pela Prefeitura de Mamanguape e aceito pelo fornecedor até o limite de 5 (cinco) 
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO
1.1 O prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Mamanguape, e que admite prorrogação nos casos 
previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da emissão da ordem de compras. As despesas 
decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigentes, através de 
Recursos Próprios do Município.

2. DO PAGAMENTO
2.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 dias, contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Mamanguape /PB.
2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição 

bancária da contratante.
2.3 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.

2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (Tx/100)
       365
Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo 

de 05 dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes. 

3.1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da 
classificação do certame, na forma do disposto no artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13, respeitando-
-se, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata. 

3.1.2. O registro a que se refere à condição 3.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 
e 21 do Decreto n° 7.892/13.

3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura 
de Mamanguape.

3.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital, 
bem assim, não mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a 
Prefeitura declarará sem efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas 
condições do primeiro colocado.

3.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a 
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para 
sessão de reabertura do certame.

3.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida, 
procederá conforme o disposto neste edital.

3.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará 
com o licitante subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de proposta com o preço igual ao do primeiro colocado.

3.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o 
disposto no art. 4º, inc. XXIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27, §3º do Decreto 5450/2005.

3.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, 
o Pregoeiro negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do 
licitante mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma 
do artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13 e alterações.

3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante 
vencedor.

3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da 
Ata, bem como durante o período de sua vigência.

3.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação 
no Diário Oficial do Estado.

3.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Mamanguape a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
3.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, obser-

vados as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador.

3.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão geren-
ciador e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a 
autorização do órgão gerenciador, o “carona” deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 
em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata 
de Registro de Preços.

3.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador.

4. DA REVISÃO DOS PREÇOS
4.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- fi-

nanceiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 
de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.

4.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de 
Mamanguape a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando 
os documentos comprobatórios da majoração.

4.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos produtos 
pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

4.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando a negociação para redução 
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.

4.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 
poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento.

4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais 
fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido 
na Ata de Registro de Preços quando:

4.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso.

4.13. A pedido do fornecedor.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, 

sem justificativa aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;
5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou 

no artigo 7° da Lei n° 10.520/02;
5.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados:

5.2.1. Por razão de interesse público; ou 
5.2.2. A pedido do fornecedor.
5.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá 

mediante determinação da Prefeitura de Mamanguape.

6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
6.1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela 

inexecução total ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, 

quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.1) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do 

vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
do produto não entregue;

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do produto não entregue, a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos constantes do instrumento contratual, ou en-
trega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, 
contada da comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, e suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Ad-
ministração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração 
da penalidade.

6.2 – O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não 
sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.

6.3 - As sanções previstas nas cláusulas “a)” a “c)” poderão ser aplicadas cumulativamente, ou 
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

6.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela 
Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 
assumidas.

6.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 
poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades 
cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

6.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos 
decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados 
em lei civil.

6.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais 
e/ou faturas. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante 
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

6.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 
8666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:

a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.
Mamanguape/PB, 29 de janeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Eduardo Carneiro de Brito

JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 00.860.626/0001-78

 
 

                                                   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016

Pregão Presencial nº 016/2015

No dia 20 de janeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque de 

Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 

08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 

Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão presencial nº 

015/2015, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário JM 

VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ.: 00.860.626/0001-78,

com sede na Rua Walfredo Macedo Brandão, Nº 741, BAIRRO: Jardim Cidade Universitária,

CIDADE: João Pessoa – CEP: 58.052-200, representado pelo representante legal o senhor João 

Alves de Carvalho, CPF: 139.336.044-00 e RG: 417.226 SSP/PB, conforme quadro abaixo:

JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 00.860.626/0001-78

ITEM MARCA MODELO PLACA REFERÊNCIA UND QTD PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 CATERPILLAR Motoniveladora
120K 14.00/24 Unid. 08

R$ 2.790,00 R$ 22.320,00

02 CATERPILLAR Retroescavadeira 
416E 19.5L/24 Unid. 06 R$ 3.700,00 R$ 22.200,00

03 CATERPILLAR Retroescavadeira 
416E 12.5/80/18 Unid. 06 R$ 1.524,00 R$ 9.144,00

04 FIAT Uno Mille Fire MNU-9682 175/70/13 Unid. 30 R$ 222,00 R$ 6.660,00

05 FIAT Ducato 15VT MOS-3069 205/70/15 Unid. 10 R$ 492,00 R$ 4.920,00
06 IVECO CityClass 70C16 NQJ-5308 215/75/17.5 Unid. 54 R$ 838,00 R$ 45.252,00

07 MARCOPOLO Volare V8L OGE-6890/OGF-
6117 1000/20 Unid. 15 R$ 1.284,50 R$ 19.267.50

08 M BENZ
Ônibus VW 
15.190 EOD,

Ônibus OF 1318

NQC-7437/OFG-
1687/
OFX-0078
BWH-0549/
BWH-0553/OGE 
6890/
OGF-6117

1000/20 Unid. 30

R$ 1.319,00 R$ 39.570,00

09 VOLKSWAGEN
Ônibus VW 
INDUSCAR 

FOZ
MOR-0995 275/80/22.5 Unid. 12

R$ 2.070,00 R$ 24.840,00

10 YAMAHA YBR 125E MOM-3729 80/100/18 Unid. 20 R$ 135,00 R$ 2.700,00

                                                                          VALOR TOTAL R$ R$ 196.873,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016

Pregão Presencial nº 016/2015
No dia 20 de janeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Du-

que de Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 
Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão presencial nº 015/2015, RESOLVE 
registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E 
ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ.: 00.860.626/0001-78, com sede na Rua Walfredo Macedo Brandão, Nº 
741, BAIRRO: Jardim Cidade Universitária, CIDADE: João Pessoa – CEP: 58.052-200, representado 
pelo representante legal o senhor João Alves de Carvalho, CPF: 139.336.044-00 e RG: 417.226 
SSP/PB, conforme quadro abaixo:

Adjudicação do Objeto: será por unidade adquirida.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro 

de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde 
que autorizado pela Prefeitura de Mamanguape e aceito pelo fornecedor até o limite de 5 (cinco) 
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Mamanguape/PB, 29 de janeiro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Eduardo Carneiro de Brito
JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 00.860.626/0001-78

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 016/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 20 de janeiro de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 016/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 20 de janeiro de 2016, o qual encontra-
-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a 
Presente licitação para as empresas: JM VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, 
CNPJ.: 00.860.626/0001-78, em todos os itens do Pregão n.º 016/2015 processo Administrativo 
n.º 2015.09.029, no valor total de R$ 196.873.50 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta 
e três reais e cinqüenta centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 29 de janeiro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA NOVA - EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA NOVA – município de Alagoa Nova/
Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 08.700.650/0001-51, com endereço à Rua José Saldanha, 
470 – Centro, Alagoa Nova/PB, CEP 58125-000, com Registro Sindical nº 236593, emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, vem, através do seu Presidente Manoel Antonio de Oliveira, CPF 
nº 185.563.294-20, NIT 11440348337, residente na Rua Sebastião Fernando Leite, 244 – Centro 
– Alagoa Nova/PB, CEP 58125-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da cate-
goria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores 
e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais do Município de Alagoa Nova, Estado 
da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA NOVA/PB a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2016, 
na sede do sindicato, no endereço citado acima, com início às 08h00min, em primeira convocação, 
e 10h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para 
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que 
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos 
termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Alagoa Nova/PB; b) alterar 
a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Alagoa Nova / PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no 
item 1. Alagoa Nova/PB, 26 de janeiro de 2016. Manoel Antonio de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUEIMADAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUEIMADAS – município de Queimadas/Estado da Paraíba, 
inscrito no CNPJ nº 00.558.385/0001-07, com endereço à Rua Conego Oscar Cavalcante, 202 – 
Centro – Queimadas/PB, CEP 58475-000, com Registro Sindical nº 126530, emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, vem, através do seu Presidente Maria Anunciada Flor Barbosa Moraes, 
CPF nº 023.426.274-59, NIT 11334226037, residente na Rua João Batista Lopes, 83 – Bairro do 
Castanho – Queimadas/PB, CEP 58475-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da 
categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores 
e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais do Município de Queimadas, Estado 
da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE QUEIMADAS/PB a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, 
na sede do sindicato, no endereço citado acima, com início às 08h30min, em primeira convocação, 
e 09h30min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para 
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que 
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos 
termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Queimadas/PB; b) alterar 
a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Queimadas / PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no 
item 1. Queimadas/PB, 26 de janeiro de 2016. Maria Anunciada Flor Barbosa Moraes – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA – município de Santa Luzia/Estado da Paraíba, 
inscrito no CNPJ nº 11.983.905/0001-45, com endereço à Rua Sabugi, s/n – Bairro São José – Santa 
Luzia/PB, CEP 58600-000, com Registro Sindical nº 302661, emitido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, vem, através do seu Presidente Bivar de Souza Duda, CPF nº 618.327.904-87, NIT 
11334229648, residente na Rua Sabugi, 70 – Bairro São José – Santa Luzia/PB, CEP 58600-000, 
convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e 
assalariadas rurais do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA 
LUZIA/PB a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, na sede do sindicato, no endereço citado 
acima, com início às 14h00min, em primeira convocação, e 15h00min em segunda convocação, 
observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração estatutária 
para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio 
rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, 
ativos e aposentados, no Município de Santa Luzia/PB; b) alterar a denominação do sindicato para 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Luzia / PB; 2) 
Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 1. Santa Luzia/PB, 26 de janeiro 
de 2016. Bivar de Souza Duda – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA - EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO 
SINDICATO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE SANTA TEREZINHA – município de Santa Terezinha/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 
01.795.505/0001-52, com endereço à Rua José Nunes, 57 – Centro – Santa Terezinha/PB, CEP 
58720-000, vem, através do seu Presidente Jonas Rodrigues de Amorim, CPF nº 441.419.474-15, 
NIT 19012660796, residente no Sítio Várzea Alegre – Zona Rural – Santa Terezinha/PB, CEP 
58720-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais do Município de Santa Terezinha, Estado da Paraíba, para par-
ticiparem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE SANTA TEREZINHA/PB a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, na sede do 
sindicato, no endereço citado acima, com início às 08h00min, em primeira convocação, e 09h00min 
em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 
Ratificação de Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Terezinha; 2) Ratificação 
da última eleição e posse dos dirigentes; 3) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares 
proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de 
economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de 
Santa Terezinha/PB; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Terezinha / PB; 4) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores no item 3. Santa Terezinha/PB, 26 de janeiro de 2016. Jonas Rodrigues 
de Amorim – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIEIRÓPOLIS - ATO EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO 
SINDICATO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
VIEIRÓPOLIS – município de Vieirópolis/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 02.840.485/0001-57, 
com endereço à Rua Francisco Joaquim de Assis, s/n – Centro - Vieirópolis/PB, CEP 58822-000, 
vem, através do seu Presidente Joaquim Nunes Gadelha, CPF nº 713.845.964-53, NIT 11682140460, 
residente no Sítio Santa Gertrudes – Zona Rural - Vieirópolis/PB, CEP 58822-000, convocar, pelo 
presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, 
inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas 
rurais do Município de Vieirópolis, Estado da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIEIRÓPOLIS/PB a 
ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2016, na sede do sindicato, no endereço citado acima, com 
início às 14h00min, em primeira convocação, e 15h00min em segunda convocação, observando o 
quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação de Fundação do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Vieirópolis; 2) Ratificação da última eleição e posse dos dirigentes; 3) 
Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas 
atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto 
Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Vieirópolis/PB; b) alterar a denominação 
do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Vieirópolis / PB; 4) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 3. Vieirópolis/
PB, 26 de janeiro de 2016. Joaquim Nunes Gadelha – Presidente.

EDITAL
O Diretor- Presidente da BASE Interativo de Habitação de Interesse Social do Estado da Paraíba 

sito a Av.: Epitácio pessoa nº 1776 sala 3 1º andar de acordo com seu Estatuto art.14º parágrafo 
único, convoca assembléia geral ordinária, PAUTA: a)reformulação estatutária b)Eleição da diretoria, 
a se realizar na sede da entidade no dia 1 de fevereiro do ano de 2016 em 1º convocação as 18 
hs. Com 50% mais um dos associados em dias com suas atribuições associativas e as 19 hs. em 
2º convocação com qualquer número de associados.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2016.
Francisco de Assis Cordeiro

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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 01 (um) veículo, 
sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especificada no Termo de Referência (anexo) I do processo 
editalício, para atender as Unidades Básica de Saúde, Francisco Ferreira Santiago e Manoel Alexandre 
da Silva localizadas no Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 22 de Janeiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis 
e lubrificantes destinados ao abastecimento da frota de veículos, e GLP para as secretarias e escolas da 
rede municipal de Poços Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: POÇO DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 591.137,00.

Poço Dantas - PB, 22 de Janeiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE, 
ACOMPANHAMENTO E ADEQUAÇAO DE PROJETO PARA VIABILIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE 
CONVÊNIOS JUNTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 29 de Janeiro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Expedi-

cionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES COMPLETAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 314/2015. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031 Email: licitacao@caraubas.pb.gov.br  

Caraubas - PB, 14 de Janeiro de 2016
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 0003/2016
OBJETIVO: Aquisição de medicamentos não constantes no rol da Farmácia Básica destinados a 

doação no Município de Catingueira/PB, conforme especificações constantes no Edital. ABERTURA: 
16 de FEVEREIRO de 2016 ás 10h30min na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de Catingueira- Estado da Paraíba, no Setor de Licitações, em todos os dias úteis, no horário 
de 08h00min as 13h00min, Informações pelo telefone (83)3427-1028

Catingueira - PB, 29 de Janeiro de 2016.
SUÊNIA FÉLIX LEITE BELMONT

PREGOEIRA OFICIAL/PMC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 0004/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de consumo administrativo e de expediente, destinados 

as atividades da Prefeitura Municipal de Catingueira/PB, conforme especificações constantes no Edital. 
ABERTURA: 16 de FEVEREIRO de 2016 ás 14h30min na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMA-
ÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, centro, – Prédio da 
Prefeitura Municipal de Catingueira- Estado da Paraíba, no Setor de Licitações, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min as 13h00min, Informações pelo telefone (83)3427-1028

Catingueira - PB, 29 de Janeiro de 2016.
SUÊNIA FÉLIX LEITE BELMONT

PREGOEIRA OFICIAL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº099/2015

Tomada de Preços NºTP004/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: RavyLtda, 
CNPJ 15.168.739/0001-84.Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido por mais 
90 (noventa) dias. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste passou de 07/11/2015 a 
07/02/2016, para 07/02/2016 a 07/05/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Data 
da ass.: 21/02/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Pascoal A. A. R. de Lima.

Livramento - PB,21 de janeirode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa–Prefeita

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 100/2015
Tomada de Preços Nº TP005/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:RavyLtda, 

CNPJ 15.168.739/0001-84. Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido por mais 
90 (noventa) dias. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste passou de 07/11/2015 a 
07/02/2016, para 07/02/2016 a 07/05/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data 
da ass.: 21/01/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Pascoal A. A. R. de Lima.

Livramento - PB, 21 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 
Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min do dia 17.02.2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: contratações de Veículos diversos destinados ao transporte de 
Profissionais da Saúde, Lixos e Metralhas produzidos no Município de Mulungu. Recursos financeiros 
próprios e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 29 de Janeiro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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

Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de consultoria pessoa 
jurídica especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, na elaboração 
de editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de imprensa e alimentação 
das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Especifico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 29 de Janeiro de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Odilon 

Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de consultoria pessoa 
jurídica especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, na elaboração 
de editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de imprensa e alimentação 
das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Especifico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 29 de Janeiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São 

José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 29 de Janeiro de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE EDITAL – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública, chamamento de 
interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COM-
PLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO 
MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, a ser realizada no dia 22/02/2016, às 08:30h. Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00007/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de confecções de fardamentos 
escolares e camisas padrão destinado à manutenção das atividades do Município de Aparecida. 
Data e Local: 12 de Fevereiro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00008/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material para kit escolar, destinado aos 
alunos do Ensino Fundamental do Município de Aparecida. Data e Local: 12 de Fevereiro de 2016 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00009/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições e serviços de 
hospedagem destinados a servidores de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e 
Local: 12 de Fevereiro de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudan-
tes da Zona Rural para a Sede do Município de Aparecida. Data e Local: 16 de Fevereiro de 2016 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Epitácio Pessoa, s/n - Centro – Cachoeira dos Índios- PB, as 15h30min horas do dia 15 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa destinada a locação de 1 (um) veículo tipo passeio, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios. 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.

Cachoeira dos Índios - PB, 26 de Janeiro de 2016
Matheus Bignon de Oliveira

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de empresa para locação e manutenção mensal de softwares na área 
publica, destinados a manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Aparecida. 
Data e Local: 12 de Fevereiro de 2016 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

João Pessoa, 63 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
(GASOLINA) E DERIVADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE REMIGIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641511.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 29 de Janeiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ASSINADO NO DIA 07.04.2014 – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00001/2014, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS 
ARTÉRIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CELEBRADO ENTRE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA 
DE AGUIAR - ASALA.

1.0 -  Partes Contratantes:
         CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
                                            CNPJ nº  08.939.944/0001-30
                                            Rua  Irineu Lacerda, s/nº -  Aguiar – PB.
           CONTRATADA:  ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA
                                            CNPJ nº  18.251.434/0001-20
                                            Rua Irineu Lacerda, s/nº –  Centro   
                                            Aguiar  -   PB.
2.0 -  Motivo do aditamento:  Alteração de prazo.
3.0 -  Cláusula  Terceira:   Da Vigência.
4.0 -  A Cláusula Terceira do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
4.1.- O prazo para prestação dos serviços ora aditada, fica prorrogado até o dia 31.12.2016. 
5.0 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam por este instrumento os termos do Contrato 

em epigrafe, assinado em 07.04.2014, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas O 
presente Aditivo opera seus efeitos aplicam ao presente termo. 

6.0 - O presente Aditivo opera seus efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2016.
7.0 - Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Aguiar - PB, 29 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR                      
Manoel Batista Guedes Filho-Prefeito

CNPJ  nº  08.944.076/0001-87
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR  -  ASALA  

Contratada              
CNPJ  nº 18.251.434/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ASSINADO NO DIA 07.04.2014 – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00001/2014, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS 
ARTÉRIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CELEBRADO ENTRE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA 
DE AGUIAR - ASALA.

1.0 -  Partes Contratantes:
          CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
                                            CNPJ nº  08.939.944/0001-30
                                            Rua  Irineu Lacerda, s/nº -  Aguiar – PB.
           CONTRATADA:  ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA
                                            CNPJ nº  18.251.434/0001-20
                                            Rua Irineu Lacerda, s/nº –  Centro   
                                            Aguiar  -   PB.
5.0 -  Motivo do aditamento:  Alteração de Valor.
6.0 -  Cláusula  Quinta:  Valor do Contrato, Pagamento,  Dotação e Encargos Financeiro.
7.0 -  A Cláusula Quinta do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
4.1 – Os preços propostos ficará com o valor mensal de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e 

duzentos reais) e valor global de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil e duzentos reais), 
ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.  

8.0 -A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam por este instrumento os termos do Con-
trato em epigrafe, assinado em 07.04.2014, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas 
O presente Aditivo opera seus efeitos aplicam ao presente termo. 

9.0  - O presente Aditivo opera seus efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2016.
7.0-Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Aguiar - PB, 29 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR                      
Manoel Batista Guedes Filho-Prefeito

CNPJ  nº  08.944.076/0001-87
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR  -  ASALA  

Contratada              
CNPJ  nº 18.251.434/0001-20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento da 

frota de veículos, e GLP para as secretarias e escolas da rede municipal de Poços Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: FMS,FUNDEB,FPM
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00001/2016 - 22.01.16 - POÇO DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 591.137,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2016.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especi-

ficada no Termo de Referência (anexo) I do processo editalício, para atender as Unidades Básica 
de Saúde, Francisco Ferreira Santiago e Manoel Alexandre da Silva localizadas no Município de 
Poço Dantas - PB.

ABERTURA: 22/01/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 22/01/2016.  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE - PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA 
ME - R$ 462.167,00.

São João Rio do Peixe - PB, 29 de Janeiro de 2016
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de consultoria pessoa jurídica 
especializada na área de gestão publica, para apoio aos processos de licitação, na elaboração de 
editais, avisos de licitações e avisos de resultados, publicações nos órgãos de imprensa e alimentação 
das informações apuradas pela Comissão de Licitação em Sistema Especifico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 29 de Janeiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto 

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações 
futuras, para: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados as Secretarias deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 28 de Janeiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto 

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 16 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 materiais de limpeza diversos, destinados as Secretaria deste município. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 28 de Janeiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios, cuja abertura será 
no dia 16.02.2016 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 28 de janeiro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00005/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza, cuja abertura será 
no dia 16.02.2016 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 28 de janeiro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00006/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de expediente e escolar, cuja 
abertura será no dia 16.02.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu 
Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 28 de Janeiro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para a locação de softwares, de acordo com o Pregão Presencial  nº  
00003/2016.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: PUBLIC SOFTWARES INFORMATICA LTDA ME, CNPJ Nº 07.553.129/0001-76. 
 VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais).  
VALOR  GLOBAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).  
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 28 de Janeiro de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO - Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 0051/2014 TOMADA DE PREÇO 
N.° 002/2014.

PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 
ESCOLAS EMEF ANTONIO MIGUEL LEITÃO.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 17 DE ABRIL DE 2016.
VALOR CONTRATUAL: Ao valor inicial do Contrato n.° 0051/2014, que importa em R$ 295.404,48, 

(duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), fica acrescido 
o valor de R$ 6.365,54 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), 
passando o valor final do Contrato para R$ 396.076,27 (trezentos e noventa e seis mil setenta e seis 
reais e vinte e sete centavos), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que 
passa a fazer parte integrante do Contrato n.° 0051/2014, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da 
Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS 
E POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

São José do Sabugí/PB, 28 de Janeiro de 2016.
IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00001/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: SC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ 05. 

475.312/0001-75
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados 

ou a disposição deste município, para abastecimento na cidade de Ibiara-PB.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 621.550,00 (seiscentos e vinte e um mil e quinhentos e cinquenta reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 27 de Janeiro de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS, 

ÓLEOS E LUBRIFICANTES EM GERAL, PARA O ANO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00003/2016 - 21.01.16 - NGC COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - R$ 1.583.450,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GPL E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS 

AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE S. S. DE LAGOA DE ROÇA: 

02010.04.122.1001.2002-02030.04.122.1003.2005-02050.12.361.1006.2013- 02050.12.361.2002.2015-
02050.12.361.2002.2016-02050.12.361.2002.2017- 02050.12.365.2004.2019-02070.15.122.1007.2034-
02070.15.452.2010.2036- 02070.26.782.2009.2035-02080.20.122.1008.2038-02080.20.605.2012.2041- 
02090.08.122.1009.2042-02110.10.301.2007.2024-02110.10.301.2007.2025- 02110.10.302.2019.2066-
02110.10.304.2007.2032-02120.08.243.2017.2043 02120.08.244.2016.2045 - 02130.13.392.2006.2065 
- VIGÊNCIA: 31/12 / 2016

PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DE LAGOA DE ROÇA E: CT Nº 
003/2016 - 25.01.16 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA - R$ 618.430,00 CT 
Nº 004/2016 - 25.01.16 - RP COMERCIO DE GÁS LTDA ME - R$ 21.510,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Programa de Licitação..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02030.04.122.1003.2005 3390.39.000 FONTE 000
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00005/2016 - 18.01.16 - IMPORT INFORMATICA LTDA. - R$ 7.740,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCE-
LADA DE CARNES E DERIVADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA EPP - R$ 316.826,04.

Pedra Lavrada - PB, 29 de Janeiro de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente 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 16 de fevereiro de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição 
parcelada de Urnas fúnebres com traslado, destinados à Prefeitura de Mamanguape. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 29 de janeiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa para fins de Permissão de direito real de uso da área denomi-

nada “Terreiro do Forró” para realização do evento “Festival de Folclore Junino 2016 (São João de Patos 
2016)”, que terá realização com o mínima de 03 (três) dias e máxima de 06 (seis), podendo o período 
de realização do evento ser ampliado a critério da permissionária, com direito de exploração econômica 
e publicitária do perímetro do evento, garantindo o acesso gratuito a população em geral nos espaços 
comuns, de conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital.

ABERTURA: 02/03/2015, às 09h00min.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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, 28 de janeiro de 2016.
Meryelle D´ Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2015

CONTRATO Nº 006/2016 - Contratado(a): SOS Gás Ltda - ME. Objeto: Aquisição parcelada de gás 
GLP, destinados  às diversas secretarias da administração municipal. Valor Contratado: R$ 339.000,00.  
Recursos: Próprios, MDS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Material de Consumo. Vigência: 
12/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015

CONTRATO Nº 007/2016 - Contratado(a): SOS Gás Ltda - ME. Objeto: Aquisição parcelada de gás 
GLP. Valor Contratado: R$ 127.250,00.  Recursos: Próprioi e SUS. Classificação: Fundo Municipal de 
Saúde - Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015

CONTRATO Nº 015/2016 - Contratado(a): BJ Comércio de Alimentos Ltda. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de gêneros alimentícios diversos, destinados às diversas secretarias da administração. 
Valor Contratado: R$ 787.964,70.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas 
Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 016/2016 - Contratado(a): Distribuidora Brazmac Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de carnes e derivados, destinados às diversas secretarias da administração. Valor 
Contratado: R$ 1.045.844,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas 
Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 017/2016 - Contratado(a): Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de polpas de fruta diversas, destinados às diversas secretarias da administra-
ção. Valor Contratado: R$ 223.870,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: 
Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 018/2016 - Contratado(a): Jean Alisson da Silva Correia - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de polpas de fruta diversas, destinados às diversas secretarias da administra-
ção. Valor Contratado: R$ 199.920,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: 
Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 019/2016 - Contratado(a): José Lucena da Silva - ME. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de carnes e derivados, destinados às diversas secretarias da administração. Valor Contratado: 
R$ 1.093.093,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias 
- Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 020/2016 - Contratado(a): Pandel Panificadora Ltda - ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de pães e lanches destinados às diversas secretarias da administração. Valor 
Contratado: R$ 694.854,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas 
Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 021/2016 - Contratado(a): Raimundo Adelmar Fonseca Pires - EPP. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos, destinados às diversas secretarias da 
administração. Valor Contratado: R$ 3.201.628,70.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. 
Classificação: Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 022/2016 - Contratado(a): Santa Clara comércio Varejista Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos, destinados às diversas secretarias da adminis-
tração. Valor Contratado: R$ 251.226,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: 
Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 19 de janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2015

CONTRATO Nº 023/2016 - Contratado(a): BJ Comércio de Alimentos Ltda. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 49.253,98.  Recursos: Próprios e 
SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 024/2016 - Contratado(a): Distribuidora Brazmac Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de carnes e derivados. Valor Contratado: R$ 39.520,00.  Recursos: Próprios e SUS. 
Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 025/2016 - Contratado(a): Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 23.877,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 
a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 026/2016 - Contratado(a): Jean Alisson da Silva Correia - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 15.552,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 
a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 027/2016 - Contratado(a): José Lucena da Silva - ME. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 25.242,00.  Recursos: Próprios e SUS. 
Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 028/2016 - Contratado(a): Pandel Panificadora Ltda - ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 75.150,00.  Recursos: Próprios e 
SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 029/2016 - Contratado(a): Santa Maria Comércio Varejista Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos. Valor Contratado: R$ 114.233,82.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 19/01/2016 
a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 19 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015

CONTRATO Nº 008/2016 - Contratado(a): Aldrin Coutinho de Araújo ME. Objeto: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiro diversos, destinados às deversas secretarias da administração. Valor Contratado: 
R$ 229.800,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - 
Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 009/2016 - Contratado(a): Jean Alisson da Silva Correia - ME. Objeto: Aquisição 
parcelada de hortifrutigranjeiro diversos, destinados às deversas secretarias da administração. Valor 
Contratado: R$ 106.860,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas 
Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 010/2016 - Contratado(a): Maria de Fátima Silva Souza. Objeto: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiro diversos, destinados às deversas secretarias da administração. Valor Contratado: 
R$ 384.505,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - 
Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 011/2016 - Contratado(a): Nort Frut Ltda - EPP. Objeto: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiro diversos, destinados às deversas secretarias da administração. Valor Contratado: R$ 
91.940,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - Material 
de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 012/2016 - Contratado(a): Nova Hortifrutigranjeiro Comércio Ltda - EPP. Objeto: 
Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiro diversos, destinados às deversas secretarias da administra-
ção. Valor Contratado: R$ 241.228,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: 
Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015

CONTRATO Nº 013/2016 - Contratado(a): Jean Alisson da Silva Correia - ME. Objeto: Aquisição 
parcelada de hortifrutigranjeiro diversos. Valor Contratado: R$ 82.935,60.  Recursos: Próprios e SUS. 
Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 12/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 12 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015

CONTRATO Nº 014/2016 - Contratado(a): Juarez Barbosa Pequeno - ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de urnas funerárias diversas, destinados à Secretaria do Trabalho e Ação Social. Valor 
Contratado: R$ 58.100,00.  Recursos: Próprios, FMAS e MDS. Classificação: Secretaria do Trabalho e 
Ação Social, Manutenção de serviço funeral a família carente - Outros serviços de terceiros - Pessoa 
Jurídica. Vigência: 15/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 15 de janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux, através de seu Pregoeiro, torna público o Resultado de Julgamento 
da Impugnação do Pregão Presencial nº 012/2006, cujo objetivo é a eventual Aquisição parcelada de 
curativo biológico, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Foi julgado PROCEDENTE o recurso 
interposto pela empresa Expansão Médica Ltda. Fica CANCELADO o Pregão Presencial nº 012/2016 
para que seja feita as correções necessárias.

Bayeux, 29 de janeiro de 2015
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 001/2016

CONTRATO Nº 014/2016 - Contratado(a): Laboratório Farmaceutico do Estado de Pernambuco 
Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE. Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos diversos 
da farmácia básica, destinados as unidades básicas de Saúde. Valor Contratado: R$ 627.165,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 
21/01/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 21 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO N° 006/2015

A Prefeitura de Bayeux através da CPL, constituída através da Portaria nº 001/2016 datada e pu-
blicada no Diário Oficial do Municipio em 04/01/2015, comunica aos interessados, que após exame da 
documentação da referida Tomada de Preços nº 006/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para construção de uma Creche Proinfância tipo 2 Convencional no município de 
Bayeux. ForamINABILITADAS: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP, não atendeu aos itens do edital: 
7.4.1; 7.4.2; 7.4.2; 7.4.2.2; 7.5.5; 7.6. HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME, não atendeu 
aos itens do edital: 7.3.1; 7.5.1; ADCRUZ CONSTRUÇÕES E INDUSTIA E COMERCIO EIRELI EPP, não 
atendeu aos itens do edital: 7.2 c); 7.3.2; 7.5.1;7.5.5.1.SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
não atendeu aos itens do edital: 7.5.3; 7.5.5; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.8; 7.6.10. PRIIMEE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, não atendeu aos itens do edital: 7.2 c); 7.3.5.2; 7.3.5.3; 7.4.2.1; 
7.5.3; 7.5.5; 7.6. J.F SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, não atendeu aos itens do 
edital: 7.2 c); 7.3.5.2; 7.3.5.2; 7.3.5.4; 7.5.5.1; 7.6.5.LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI 
ME, não atendeu aos itens do edital: 7.4.1 a); 7.5.1. Licitantes HABILITADAS:Berta Construções e 
Impermeabilização Ltda; Cedro Engenharia Ltda; EDCOL ED Construção Ltda; Poligonal Projetos e 
Construções EIRELI Ltda; RTS Construções e Serviços Ltda; SM Construções e Comercio EIRELI 
EPP.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/02/2015, às 
14:00 horas. A integra deste julgamento poderá ser obtida no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_lici-
tacao. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 –S.Bento– Bayeux/
PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux, 28 de janeiro de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA N° 003/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do Centro de Inicia-
ção ao Esporte CIE - Modelo II.Diante do recebimento das razões de recurso administrativo apresentado 
pela Empresa Cedro Engenharia Ltda, foi JULGADO IMPROCEDENTE a petição,continuandoinabilitada 
a empresa, mantendo-se os resultados dela advindos. Consideradas as observações apontadas durante 
o processo e analisados os elementos apresentados: Foi considerada - LICITAÇÃO FRACASSADA. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. 
Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 29 de janeiro de 2015.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL
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28 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviço de Construção de Praça, localizada 

a Rua Tabelião Antônio Joaquim Lisboa.
LICITANTES HABILITADOS:
- ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.
- LORENA & ADRIA CONTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- VW Construção Civil LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- BELIRARDO FERREIRA SILVA.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
- MAXICASA COMERCIO COSTRUÇOES E SERVIÇOS - ME.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/01/2016, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 11 de Janeiro de 2016

ELZA MORAIS DANTAS - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

RESULTADO FASE PROPOSTA E HABILITAÇÃO TECNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 

DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZA A NA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO/PB, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS 
E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

LICITANTE DECLARADO HABILITADO FASE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA: CONTEMAX - CON-
SULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - Valor: R$ 42.875,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Francisca Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 28 de Janeiro de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 02 Salas de Aula em uma 
Escola da Educação Básica no Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 29 de Janeiro de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: prefeituradamiao@gmail.com

Damião - PB, 29 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de São José do Sabugí/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 
00001/2015. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIAN-
TE REQUISIÇÃO. Onde se lê: Pregão Presencial n.° 001/2015 Leia-se Pregão Presencial n.° 0003/2016.

Alixandre Assis Ramos. Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de São José do Sabugí/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 

00001/2015. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIAN-
TE REQUISIÇÃO. Onde se lê: Pregão Presencial n.° 001/2015 Leia-se Pregão Presencial n.° 0003/2016.

Alixandre Assis Ramos. Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades 

de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 
09:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2016.

São José da Lagoa Tapada - PB, 29 de Janeiro de 2016 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes 

da Zona Rural para a Sede do Município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 
10:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2016.

São José da Lagoa Tapada - PB, 29 de Janeiro de 2016 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPOAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 104/2016 de 19 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, vem através deste AVISO tornar público 
para os interessados, o resultado de julgamento do  Pregão Presencial nº 001/2016, cujo objeto é a 
Locação de veículos novos, semi-novos e usados, sem condutor, destinados ao uso dos PSFs e diversas 
Secretarias Municipais deste município, de acordo com os critérios e descrições contidas no ANEXO 
I – Termo de Referência do Edital de certame.

VENCEDOR:
MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.152.692/0001-07.
R$ 357.060,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e SessentaReais).

São José de Piranhas - PB, 29 de Janeiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº 7/0001/2016
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados a diversas secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 24, IV.  
AUTORIZAÇÃO: Prefeito Constitucional 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 28/01/2016.

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 7/0001/2016.
CONTRATADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA e a firma José Gomes Neto 

Gas - EPP
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados a diversas secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Exposição de Motivos nº. 7/0001/2016
VALOR: 51.660,00 (Cinquenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta Reais)
VIGÊNCIA:  28/03/2016

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n°178/2016 em João Pessoa, 26 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Alhandra.  Na(o) NA 
CIDADE - Município: ALHANDRA - UF: PB: Processo: 2015-006640/TEC/LI-4460.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 177/2016 em João Pessoa, 26 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de:Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Conjunto Cidade Verde e no Bairro de 
Mangabeira –João Pessoa/PB. Na(o) CIDADE VERDE, MANGABEIRA Município: JOÃO PESSOA- UF: 
PB. Processo: 2015-006580/TEC/LI-4455.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 138/2016 em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro de Padre Zé na cidade de João Pessoa-PB. 
Na(o) BAIRRO PADRE ZÉ Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. Processo: 2015-007671/TEC/LI-4549.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 137/2016 em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro Jardim Cidade Universitária, na cidade 
de João Pessoa-PB. Na(o) JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. 
Processo: 2015-007669/TEC/LI-4547.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n° 136/2016 em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa, no Conjunto Cidade Verde. Na(o) CIDADE VERDE. 
DISTRITO INDUSTRIAL Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. Processo: 2015-007668/TEC/LI-4546.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 135/2016 em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Guarabira-PB. Na(o) ALTO DA BOA 
VISTA, CENTRO Município: GUARABIRA- UF: PB. Processo: 2015-007665/TEC/LI-4544.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 843/2014/PROC. Nº 13-007654–Sistema de Abastecimento 
de água do município de Cajazeiras- SAA-  da cidade de Cajazeiras.  IT = R$ 3.428.228,69 Sistema 
Existente há mais de sete anos = AC 0,18 ha  = NE: 30 =L/AT – Município –Cajazeiras UF: PB: Processo: 
2016-000539/TEC/LO-1536.

ANTONIO BRITO REGO – CNPJ/CPF Nº 048.348.794-53 Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 198/2016 em João 
Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo:  365 dias. Para a atividade de: Extração de Areia no Leito 
do Rio Bodocongó, numa área de 4,95 há, referente ao processo DNPM 846.278/2015. Na(o)  ZONA 
RURAL – SÍTIO MALHADINHA, S/N Município: BARRA DE SANTANA – UF: PB. Processo:  2015-
007691/TEC/LI-4553

ASCEND CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 21.541.744/0001-93 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 183/2016 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO DE 04 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS  02 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 201,00 M² Na(o) RUA MARIA DAS NEVES ALMEIDA CAVALCANTE. QD-
13, LT-47 JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000032/TEC/LO-1362

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 003/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, torna 

público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 
11:30 horas (horário de Brasília) do dia 16 de Fevereiro de 2016, para registro de preços, consignado 
em ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de materiais diversos 
de consumo e de expediente, destinados a suprir as necessidades da administração municipal. Fun-
damento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras 
informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 29 de Janeiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 09:30 horas (horário de Brasília) do dia 18 de Fevereiro de 2016, para registro de preços, 
consignado em ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de bens 
de uso comum, destinados a adequação das funções administrativas do município. Fundamento legal: 
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 29 de Janeiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 005/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 11:30 horas (horário de Brasília) do dia 18 de fevereiro de 2016, para contratação de empresa 
especializada para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de lençóis e 
batas hospitalares, bem como artigos do vestiário, destinados a suprir as necessidades da administração 
Municipal. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, 
anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 29 de Janeiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2016

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Ecoplan Contabilidade Pública e Softwares 
Ltda, CNPJ Nº 05.905.065/0001-08. Objeto: Prestar serviços parcelado especializados de contabi-
lidade, assessoria técnica contábil, administrtativa e financeira no município de Desterro/PB. Valor 
contratado: R$ 72.000,00, pelos 12 (doze) meses. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. 
Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 29/01/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Rogério 
Lacerda Estrela Alves.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2016
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Rogério Lacerda Estrela Alves-ME CNPJ 

11.103.448/0001-57. Objeto: Prestar serviços especializados de assessoria contábil ao setor pessoal, 
com a individualização da GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento da regularidade da empresa 
junto a Receita Federal, Previdenciária e Caixa Econômica Federal, da Prefeitura de Desterro/PB.. Valor 
contratado: R$ 18.000,00, pelos 12 (doze) meses. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. 
Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 29 de janeiro de 2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) 
e Rogério Lacerda Estrela Alves.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2016

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Ecoplan 
Contabilidade Pública e Softwares Ltda, CNPJ Nº 05.905.065/0001-08. Objeto: Prestar serviços parcelado 
especializados de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrtativa e financeira, destinado ao 
Fundo Municipal de Saúde do município de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais) pelos 12 (doze) meses. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: QDD/2016. 
Data da ass.: 29/01/2016. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário de Saúde) e Rogério L. E. Alves.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2016
Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Rogério 

Lacerda Estrela Alves-ME CNPJ 11.103.448/0001-57. Objeto: Prestar serviços especializados de asses-
soria contábil ao setor pessoal, com a individualização da GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento 
da regularidade da empresa junto a Receita Federal, Previdenciária e Caixa Econômica Federal, da 
Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 12.000,00, pelos 
12 (doze) meses. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: QDD/2016. Data da 
ass.: 29 de janeiro de 2016. Partes ass.: Rubens Marques das Neves (Secretário de Saúde) e Rogério 
Lacerda Estrela Alves.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO MATERNIDADE E HOSPITAL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA EVENDA N.º FDM001/2016

Contratante: Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB. Contratada: Farmaguedes Ltda - ME, 
CNPJ 08.160.290/0001-42. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Lt. I, material 
Medico hospitalar Lt. II, destinado a Fundação. Total contratado: R$ 145.600,50, (Lote I). Total contra-
tado: R$ 128.681,40, (Lote II). Fontes de Recursos: Fundação e dos Convenios firmado com o Governo 
do Estado da Paraíba e a Prefeitura de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: Orçamento de 
2016. Data da Ass.: 11/01/2016. Partes Ass.: Antônia C. de Lima (Pres. da Fundação) e o Sr. Marcelo 
Guedes de Araújo (Proprietário).

Desterro/PB, 11 de janeiro de 2016.
Antônia Cassimiro de Lima - Presidente da Fundação

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 11:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
prestação de serviços de Apoio Administrativo, Elaboração, Assessoria e Acompanhamento de Projetos, 
Preenchimento de Planos  de Trabalho e programas governamentais, acompanhamento de projetos 
através de editais e sistemas do governo estadual  e federal como também proposta e inadimplência, 
retirada de licenças e autorizações dos órgãos competentes pelas aprovações dos Projetos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
003/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 29 de Janeiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVOS E CORRENTIVOS EM GELADEIRAS, BEBEDOUROS, AR CON-
DICIONADO TIPO SPLIT, AR CONDICIONADO TIPO JANELA E VENTILADORES ESPECIFICADOS 
NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO, ATENDENDO 
AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO RIO DO PEIXE.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito 20.10 / 04.122.1001.2003, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; 

Procuradoria Geral do Município 20.11 / 04.122.2011.2008, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; 
Secretaria de Administração 20.20 / 04.122.2002.2009, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secre-
taria de Finanças e Planejamento 20.30 / 04.122.2011.2011, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; 
Secretaria de Educação 20.40 / 12.122.2005.2014, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secretaria de 
Saúde 20.50 / 10.122.2008.2039, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secretaria de Obras, Serviços 
Urbanos e Infraestrutura 20.60 / 04.122.2010.2056, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secretaria de 
Agricultura e meio ambiente 20.70 / 20.122.2013.2068, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secretaria 
de Assistência Social 20.90 / 08.122.2014.2073, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; Secretaria de 
Comunicação e Tec. Da Informação 21.00 / 24.131.2002.2095, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01; 
Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo 21.10 / 27.122.2007.2096, no Elemento da despesa 
3.3.90.39.01; Secretaria de transportes 21.11 / 26.122.2010.2098, no Elemento da despesa 3.3.90.39.01;

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00005/2016 - 29.01.16 - LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 68.089,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Fornecimento de forma parcelada 
de GPL e  combustíveis destinados ao abastecimento da frota de veículos oficiais; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA 
DE ROÇA - R$ 618.430,00; RP COMERCIO DE GÁS LTDA ME - R$ 21.510,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Janeiro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2015, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA OU FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZA A NA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE JOCA CLAUDINO/PB, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO 
LTDA - ME - R$ 42.875,00.

Joca Claudino - PB, 28 de Janeiro de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2016

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 DV00001/2016, que 
objetiva: Locação do Programa de Licitação.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: IMPORT INFORMATICA LTDA. - R$ 7.740,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Janeiro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

OBJETO: Contratação de empresa ou instituição especializada para planejamento, organização 
e execução de serviço técnico especializado na realização de seleção de pessoal para provimento 
de cargos integrantes do quadro permanente de servidores da prefeitura municipal de Mataraca/PB, 
conforme descrição, quantitativos e especificações contidas no anexo I do presente edital.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - Valor: R$ 293.333,33.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

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

Mataraca - PB, 29 de Janeiro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Presidente da Comissão

VAP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  - CNPJ Nº 09.229.650/0001-88 Torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente das Licenças prévia e instalação para o Empre-
endimento Residencial VAP Situado a Rua CAP. Eustáquio Alves Bezerra QD.33 LT.108 GRAMAME 
– JOÃO PESSOA –PB.

ROBINSON FRAZÃO DE MEDEIROS – CPF Nº 219.889.944-20 Torna público que requereu a  SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Edificação Multifamiliar, com 04 Apartamentos, 
com área  total 175,27M². Situado à Rua Nelson Roberto Amorim, 49 – CASTELO BRANCO – JOÃO 
PESSOA – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0088/2014. Objeto: prorrogação da vigência por 
mais 07 (sete) meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado 
de 15/06/2015 e com termino de vigência em 27/01/2016, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a executar serviços na construção de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de 
aula, de conformidade ao Termo de Convênio 402/2014 - (Pacto Educação), celebrado entre o Estado 
da Paraíba por meio da Secretaria de Estado da Educação, com Interveniência da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e Prefeitura Municipal de Arara. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Arara – Eraldo Fernandes de Azevedo – Prefeito. Contratado: Construtora 
Estrela Lima Ltda - ME - CNPJ: 13.069.659/0001-46 - João de Deus Ferreira de Lima. Justificativa: 
Atrasos nas liberações dos recursos oriundos do Governo Estadual e conforme justificativa técnica. 
Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 26/01/2016. Nova vigência 
do contrato com 2º Termo Aditivo: 28/08/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo de supressão de valor ao contrato 0088/2014; Licitação: Tomada de Preços 

002/2015; Contratada: Construtora EdfficarLtda - ME; CNPJ: 17.440.965/0001-06; Objeto do Contrato: 
executar serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste Município. Objeto do Aditivo: 
Supressão de Valor do Contrato original conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Obras e Serv. 
Urbanos deste Município. Prazo: Será utilizado o prazo de vigência do Segundo Termo Aditivo de 
Prazo do referido Contrato, contando a partir de 03/12/2015 até 03/03/2016. Valores: O valor global 
do Contrato original é de R$ 592.726,67 (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e seis 
reais e sessenta e sete centavos). Supressão de Valor: Após a Supressão de R$ 116.608,26 (cento 
e dezesseis mil, seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos), o valor global passará a ser R$R$ 
476.118,41 (quatrocentos setecentos e seis mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos). 
Ratificação: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas, e são pelo 
presente Termo Aditivo, ratificadas. Fundamento: O presente aditivo encontra embasamento legal 
na Cláusula Décima Segunda do referido contrato, bem como no Artigo Art. 65, § 1ºda Lei 8.666/93 
e suas alterações. Solicitante: Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Município. Prefeitura 
Municipal: Arara/PB, 13 de janeiro de 2016.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE 
SOUZA - EPP - R$ 903.510,00.

Arara - PB, 18 de Janeiro de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos pertencentes 

e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS, SAMU, PAB FIXO e OUTROS: 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00001/2016 - 19.01.16 - AHISIMACH FERREIRA 
DE SOUZA - EPP - R$ 903.510,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios 
destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais 
setores da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 11h30min do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de cateter uretral. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h30min do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para Locação de 
Impressoras a Laser e Copiadoras Multifuncionais, para atender as necessidades das Secretariais 
Educação e Administração deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 15h00min do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de carnes, frango e 
peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal e demais setores da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 26 de Janeiro de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
compra de peças originais e compatíveis para os veículos da Prefeitura Mun. de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com
Juru - PB, 30 de Janeiro de 2016

SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
compra de produtos de padaria, carnes, derivados de leite e hortifrutigranjeiros para PMJ. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3484-1245.

E-mail: licitacaojuru@hotmail.com
Juru - PB, 30 de Janeiro de 2016

SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETIVO; Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frutas e verduras) 

destinados a merenda escolar municipal e demais atividades das secretarias conforme termo de 
referência em anexo I do edital

A reunião dia 15 de Fevereiro de 2016, ás 08:00HS,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes destinados as ativi-

dades das secretarias do município conforme termo de referência em anexo I do edital.
ABERTURA: as 09:30hs do dia 15 de Fevereiro de 2016;
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da 

Costa, 7, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia – PB, 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINOPregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a merenda 

escolar e as atividades das demais secretarias do município conforme termo de referência em 
anexo I do edital.

ABERTURA: 15 de fevereiro de 2016  as 11:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da 

Costa, 7, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia – PB, 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
OBJETIVO: contratação dos serviços parcelados   de confecção de impressos gráficos destinada 

as atividades do município e seus programas , conforme termo de referencia em anexo.
ABERTURA: 13:00 hs no dia 15 de Fevereiro de 2016.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia- PB, 26 de Janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Aquisição parcelada material médico hospitalar, laboratorial, odontológico, destinado as atividades 

da secretaria de saúde do município de Matureia conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA; 18 de Fevereiro de 2016 as 08:00 horas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da 

Costa, 7, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia- PB, 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial /PMM.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2016
OBJETO:  Aquisição de forma parcelada de medicamentos destinados as atividades da farmácia 

básica do município de Matureia conforme termo de referencia em anexo I do edital
ABERTURA: Dia 18 de Fevereiro de 2016 as 13:00 Horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves 

da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Matureia- PB, 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ DANIEL DANTAS FELINTO AQUINO
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  002/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:30 horas (horário de Brasília) do dia 16 de fevereiro de 2016, para contratação de 
empresa especializada, para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de 
gás liquefeito de petróleo, destinados a suprir as necessidades da administração municipal. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras 
informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 29 de Janeiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
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