
salário-educação 

As belezas da Paraíba serão destaques da Bolsa de 
Turismo de Lisboa, que começou ontem.  PÁGINA 14

destino Paraíba é divulgado na europa
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l águas do são Francisco podem chegar a engenheiro ávidos este ano. Página 4

l Governo apresenta projeto de urbanização dos canais do Bessa. Página 5 

l rede francesa de hotéis vai instalar unidade em campina Grande. Página 13 

l Marinha vai realizar concurso público para preencher 1.340 vagas. Página 14 baixa

baixa
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Governadores do nE 
defendem mudanças

A PRF e o BPTran estão realizando ações para 
evitar a proliferação do inseto mortal.  PÁGINA 5

O Ministério Público Federal fará a mediação 
entre manifestantes e Reitoria da UFPB.  PÁGINA 8

combate ao mosquito em sucatasMPF intermedia fim da greve de fome

FoTo: Edson Matos

FoTo: Reprodução FoTo: Divulgação

FoTo: Ortilo Antônio

FoTo: Marcos RussoFoTo: Marcos Russo

aedes aegypti

O governador Ricardo Coutinho e outros governadores do Nordeste defenderam ontem, em audiência no 
Superior Tribunal Federal (STF), mudanças na atual regulamentação da distribuição do salário-educação.  PÁGInA 3

o cantor Gilberto Gil 
está internado no Hos-
pital sírio-Libanês, 
em são Paulo, com 
quadro hiperten-
sivo arterial. 
PÁGINA 8

Gilberto Gil é 
internado com 
hipertensão

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

CoMoção  Uma multidão participou ontem do enterro de duas das quatro vítimas do acidente entre o trem e um 
ônibus na última segunda-feira na cidade de Santa Rita. O clima foi de comoção no Cemitério de Tibiri.  PÁGINA 7

Últimasesportes

O Bota recebe hoje o Fortaleza, no Almeidão, 
às 21h45, pela Copa do Nordeste.  PÁGINA 17

Belo pega o Fortaleza em casa

Rádio Tabajara de luto com 
morte de Abelardo Menezes

o ex-funcio-
nário da Rádio 
Tabajara, Abe-
lardo Menezes, 
que faleceu na 
última segunda-
feira, foi sepul-
tado  ontem. 

PÁGInA 21

uFPB

20caderno

Turismo
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Deveria existir uma legislação que es-
tabelecesse uma exigência quando da in-
dicação de ministros de Estado pelo pre-
sidente da República. Condição sine qua 
non: o indicado deveria ter experiência e 
conhecimentos técnicos solidificados no 
campo da pasta que iria ocupar. Como se 
exige de um ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), por exemplo, quando é 
escolhido pela Presidência da República 
e passa por uma sabatina no Senado, a 
quem cabe aprovar a sua indicação.

A indicação meramente política para 
cargo tão importante ao funcionamento 
da máquina pública, a rigor, é temerária, 
mesmo que o parlamentar em questão 
seja político ilibado, combatente, trabalha-
dor, atuante, enfim. Mesmo com tais predi-
cados, isso não garante que o indicado terá 
as competências necessárias para a fun-
ção para a qual foi escolhido. Isso é notó-
rio. Por outro lado, sendo parlamentar, um 
ministro com esse perfil tenderá, por força 
das contingências políticos, a não corres-
ponder, de fato, com a imparcialidade que 
o cargo exige no trato com as demandas 
dos entes federados, sobretudo se o gestor, 
governador ou prefeito, não tiver afinida-
de com o projeto político de plantão.

A princípio, a escolha de um minis-
tro-especialista, técnico e não político de 
carreira, com currículo e biografia forja-
dos nos títulos e na experiência profissio-
nal, dá mais qualidade às resoluções que 
a pasta terá de adotar.

Nesse particular – conhecimento 
técnico e experiência profissional – o 

currículo do novo ministro da Justiça, 
Wellington César Lima e Silva, esbanja 
potencial. Ex-procurador-geral de Justi-
ça da Bahia, é conhecido por ter posições 
firmes, ao tempo em que tem perfil con-
ciliador, de acordo com membros do Mi-
nistério Público com os quais trabalhou. 
É mestre em Ciências Sociais Penais e 
Criminologia e faz doutorado em Direito 
Penal em Sevilla, na Espanha.  Outra ca-
racterística do novo ministro é não ter 
hora específica para trabalhar: quando 
ocupou o cargo de procurador-geral de 
Justiça da Bahia, costumava fazer reuni-
ões até de madrugada.

Nos governos FHC e Lula, políticos 
assumiram a pasta da Justiça: Renan 
Calheiros e Tarso Genro, respectiva-
mente, enquanto que nos dois manda-
tos de Dilma, outro parlamentar ocu-
pou o cargo, até a última segunda-feira: 
José Eduardo Cardozo, que, porém, tem 
familiaridade com o segmento: é pro-
curador do município de São Paulo - e 
doutorando em Direito.

As posições do novo ministro con-
vergem com o atual modo de atuação do 
Ministério Público, com independência 
investigativa: “Há um sentimento predo-
minante de que não apenas a polícia, mas 
também o MP, autoridades da saúde e fa-
zendárias, podem colaborar no sentido 
de que a resultante do esforço fique mais 
aperfeiçoado e que não haja uma plena 
hegemonia que eventualmente conspire 
contra o interesse coletivo de ver as infra-
ções convenientemente apuradas”.

Editorial

Conhecimento de causa
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MEnOs RIcOsAlIAnÇA EM cGsEM GRItARIA

A hIstóRIA DE uM ADEus IMInEntE 

O arco de alianças do PSB 
em Campina Grande cres-
ce. O PEN, comandado pelo 
irmão do deputado Branco 
Mendes, Juracy Mendes, 
anunciou que caminhará 
com Adriano Galdino. Bru-
no Régis, que assumiu a 
presidência da comissão 
provisória, disse que o 
partido está “alinhado 
com o PSB do governador 
Ricardo Coutinho”.

A crise econômica e a desvalo-
rização do real são fatores que 
contribuíram para a queda do 
Brasil no ranking mundial de bi-
lionários, apontou a Forbes, on-
tem: perdeu 23 deles, que agora 
são “apenas” milionários. Ainda 
assim, o país tem 31 membros na 
lista, entre os quais Jorge Paulo 
Lemann (US$ 27, 8 bilhões), os 
irmãos Marinho, da Rede Globo, e 
o cofundador do Facebook, Edu-
ardo Saverin.

“Pedi que o debate fosse 
moderado, que se fale mais 
baixo pra que a gente possa 
entender melhor”. Do presi-
dente da Câmara Municipal 
de João Pessoa, Durval Fer-
reira (PP), que ontem reuniu 
vereadores da oposição e da 
situação para exigir mais 
“equilíbrio” nos embates que 
ocorrem na Casa. Ameaçou 
encerrar a sessão se as ocor-
rências se repetirem.

QuAntO ElEs custAM AO sEu ‘bOlsO’
Mais de R$ 1 bilhão por ano. É quanto custa os 513 deputados federais ao contribuinte brasileiro, 
de acordo com levantamento do Congresso em Foco. Para se chegar a esse valor, foi considerado, 
além do salário de R$ 33.763, auxílio moradia, recursos para contratação de até 25 funcionários, 
dinheiro para alimentação, divulgação de atividades parlamentares, aluguel de carros e escritório, 
bem como ressarcimento de gastos médicos.  

Irônico, o vereador Fernando Milanez respon-
deu a Manoel Júnior, que o ‘convidou’ a deixar 
o PMDB. “A única coisa que eu não fiz pelo PMDB 
foi defender Eduardo Cunha”, disse, em refe-
rência ao alinhamento daquele ao presidente 
da Câmara dos Deputados. E completou: “Não 
provoquem. Eu sei o que está acontecendo nos 
bastidores”.

nÃO pROvOQuEM
nÃO ApROvA

A semana mais longa

Ontem pela manhã, fui à Reitoria da UFPB, 
em missão pedagógica do Programa de Pós-Gra-
duação em Jornalismo, na companhia do meu 
colega professor Pedro Nunes. Ali chegados, 
constatamos que não poderíamos levar a cabo 
a nossa missão. Todos os gabinetes da Reitoria 
estavam fechados, e, na entrada principal, acha-
vam-se reunidos dezenas de estudantes, profes-
sores, representantes dos Direitos Humanos e 
diretores de centros.

O processo, que já poderia ter se encami-
nhado para uma solução pacífica, tende a radi-
calizar-se. Era o sétimo dia da greve de fome de 
quatro estudantes, acorrentados em defesa de 
moradia e alimentação para os estudantes do 
interior, além de outras reivindicações. A ocupa-
ção do prédio da Reitoria era ao mesmo tempo, 
um gesto de solidariedade, de manutenção de 
uma vigília permanente ao lado dos estudantes 
em greve de fome. Era também uma tentativa 
para acelerar uma solução vitoriosa para as suas 
reivindicações.

Diria que estamos vivendo uma das sema-
nas mais longas de tensão dentro da universida-
de, e que pode ter consequências nefastas, caso 
fracasse o estatuto do diálogo, da negociação, 
caso seja inviabilizada, pela prerrogativa da ju-
dicialização, a instância do entendimento, tão 
indispensável nos dias que correm.

A luta estudantil sempre foi uma cons-
tante no âmbito da academia. Os movimentos 
estudantis participaram vivamente da luta 
contra a ditadura militar, em favor das elei-
ções diretas, assim como pelo impedimento 
do ex-presidente Collor de Melo. Internamen-
te, em cada universidade, estudantes organi-
zam-se por melhores condições de ensino, ou 
mesmo em defesa de outras causas, legítimas, 

no círculo do debate universitário.
Aqueles que decidem pela greve de fome, 

nunca estão brincando. Apostam no gesto como 
um último grito de alerta, a fim de que suas 
reivindicações sejam ouvidas. É um modo dra-
mático de se fazer avançar o relógio das nego-
ciações, de se apressar a chegada do último mi-
nuto, aquele primeiro minuto de um fim pacífico, 
aquele minuto em que se recomeça de novo, com 
diálogo e com  providências para que se recupe-
re a normalidade, os dias de aulas, os dias de tra-
balho nas instâncias de gestão.

A expansão universitária levada a cabo no 
país, nos últimos dez anos, calcada sobretudo na 
criação de novos cursos, e consequentemente 
na ampliação das vagas, tem colocado a nu, as 
perversas condições do gerenciamento de um 
cotidiano formado por uma superpopulação 
universitária, com orçamentos cada vez mais 
minguados. Os problemas explodem na qualida-
de das salas de aulas, dos laboratórios, e, no caso 
particular, na assistência estudantil, sobretudo 
para os estudantes vindos do interior do Estado 
e de outras regiões. 

A ocupação da Reitoria da UFPB, não deve 
ser tratada como um ato de rebeldia, ou mesmo 
como um ato de disputa política. Essa ocupação 
envolve problemas reais, que devem agora estar 
na agenda de toda a comunidade universitá-
ria, problemas que pedem aos gestores, pressa 
numa solução fundada no diálogo e em prol da 
harmonia dentro do campus 1.

Para além das reivindicações, temos estu-
dantes muito debilitados, entregando seu sacri-
fício para que haja vitória em favor de todos. Que 
os leitores da coluna possam dizer, ao final da 
mesma, que esta notícia é velha, que a semana 
mais longa da UFPB já chegou ao seu término.

para além das reivindicações, temos estudantes muito debilitados, 
entregando seu sacrifício para que haja vitória em favor de todos.”

Artigo joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

O fato político da semana é, 
sem dúvida, a coletiva que o 
deputado estadual Gervásio 
Filho (foto) dará amanhã, às 
10h, na Associação Paraiba-
na de Imprensa (API), para 
anunciar qual será o seu des-
tino partidário. Há evidências 
suficientes para que conside-
remos como iminente a saída 
do deputado do PMDB, cuja 
trajetória na Paraíba está, 
umbilicalmente, ligada à sua 
família, a partir de seu avô, o 
ex-governador João Agripino, 
e do seu pai, o ex- presiden-
te da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia. Três décadas e cinco anos, desde que o primeiro, o 
avô, elegeu-se deputado federal pela sigla.  Desde o ano passado, o peemedebista dizia-se es-
tar “desconfortável” dentro da legenda, depois que lhe foi negada a possibilidade de assumir a 
presidência do diretório municipal de João Pessoa. Acusou o atual mandatário, Manoel Júnior, de 
ter descumprido um acordo, segundo o qual ele, Gervásio, passaria a comandar o partido, após 
o término do mandato de Manoel Junior, ano passado. O pré-candidato a prefeito da capital foi, 
posteriormente, reconduzido à função. Em seguida, diretórios ligados a Gervásio Filho, como os de 
Mataraca e Alcantil, sofreram intervenções da Executiva Estadual, sem que ele fosse consultado. 
“Sinto-me hostilizado”, disse. Sequer era convidado a participar das decisões partidárias. Gervá-
sio, que assumirá a Presidência da Assembleia, a partir de 2017, tem convite formal para se filiar 
ao PSB. Como convocou coletiva para tratar do assunto, não será surpresa que decline sua opção 
pela legenda socialista. Parodiando a máxima popular, o ‘adeus’ a Deus pertence, como o futuro’.  

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“Quem é que aprova? Eu queria sa-
ber”. Do senador José Maranhão, 
numa emissora de TV da capital, ao 
ser indagado se aprovaria a gestão 
de Luciano Cartaxo (PSD). Disse que 
o seu ex-aliado – Cartaxo foi vice-go-
vernador na chapa do peemedebista, 
entre 2009 e 2011 – não cumpre 
prazos e citou a demora na entrega 
da obra da Lagoa.  
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Ricardo defende mudanças na 
distribuição do salário-educação
Audiência no STF foi 
presidida pelo ministro 
Luiz Edson Fachin

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nessa 
terça-feira, 1, de uma au-
diência no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ao lado 
de outros governadores do 
Nordeste, com o ministro 
Luiz Edson Fachin, que é re-
lator da ação que reivindica 
mudança na atual regula-
mentação da distribuição 
do salário-educação. Eles 
defendem que o repasse 
do salário-educação deve 
ter como critério único de 
distribuição de cotas esta-
duais o número de alunos 
matriculados.

O salário-educação é 
uma contribuição social 
voltada para o financia-
mento de programas da 
educação básica. O valor é 
calculado com base na alí-
quota de 2,5% sobre o va-
lor total das remunerações 
pagas ou creditadas aos 
segurados empregados das 
empresas contribuintes.

“Essa contribuição 
vem sendo tratada no Bra-
sil de forma regressiva. Os 
estados que proporcional-

FOTO: Divulgação/Secom-PB
mente têm mais alunos 
na rede pública recebem 
menos, pois as empresas, 
quando têm filiais espa-
lhadas pelo País, recolhem 
isso em função da sua ma-
triz  e não onde elas estão 
localizadas. Isso precisa 
ser revisto, não podemos 
ver os estados com os me-
nores IDHs, com as maiores 
dificuldades tendo que fi-
nanciar estados com maior 
condição econômica. Nós 
acreditamos que isso cum-
pre o preceito constitucio-
nal”, pontuou o governador 
Ricardo Coutinho.

Ricardo adiantou que 
o ministro Luiz Edson Fa-
chin disse que em poucos 
dias estará encaminhan-
do o seu parecer à presi-
dência do Supremo Tri-
bunal Federal para que 
a ação seja incluída na 
pauta de julgamentos até 
o final do mês.

Estiveram presentes 
na audiência, além de Ri-
cardo Coutinho, os gover-
nadores de Pernambuco, 
Paulo Câmara; da Bahia, 
Rui Costa; de Sergipe, Ja-
ckson Barreto; do Piauí, 
Wellington Dias; e o vice-
-governador do Maranhão, 
Carlos Brandão. Governador Ricardo Coutinho participou de audiência no Supremo junto com outros chefes do Poder Executivo no Nordeste

JFPB publica edital 
da inspeção judicial

A Justiça Federal na Paraíba publicou 
na última segunda-feira, 29, o Edital da 
Inspeção Judicial de 2016, com o calendário 
completo, horários e demais informações 
pertinentes. As Varas Federais serão 
inspecionadas em períodos que variam de 04 
a 8 e 11 a 15 de abril, no horário das 9h as 
18h, conforme calendário: 4 a 8 de abril - 1ª, 
3ª, 11ª, 12ª, 14ª Varas e Turma Recursal; 
11 a 15 de abril: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 13ª, 15ª e 16ª Varas

 No período estabelecido para cada 
unidade judiciária, não haverá interrupção 
da distribuição, mas serão suspensos 
o atendimento às partes, os prazos 
processuais e a realização das audiências. 
Serão atendidos somente os casos 
urgentes (pedidos, ações, procedimentos 
e medidas), destinados a evitar 
perecimento de direitos ou assegurar a 
liberdade de locomoção.

Curtas

TCU busca aprimorar 
Manual de Auditoria

O Tribunal de Contas da 
União desenvolve, desde 2011, um 
projeto com vistas ao fortalecimento 
e aprimoramento da auditoria 
financeira naquele tribunal, mediante 
convergência às normas, aos padrões e 
às boas práticas internacionais.

No âmbito desse projeto, o 
TCU elaborou o Manual de Auditoria 
Financeira com o objetivo de orientar 
auditores na realização desses 
trabalhos de forma eficiente e 
eficaz, com alto padrão de qualidade, 
credibilidade e profissionalismo.

Foi iniciado o processo de 
consulta pública com o objetivo de 
colher subsídios para aprimorar o 
manual, cuja versão de consulta 
encontra-se disponível na página do 
TCU, na Internet, podendo ser acessada 
por meio do banner correspondente 
ou do link: http://portal.tcu.gov.br/
fiscalizacao-e-controle/auditoria/
consulta-publica/manual-de-auditoria-
financeira.htm

No período de 10 
a 12 deste mês, João 
Pessoa vai sediar o 
42º Encontro do Co-
légio Permanente de 
Diretores de Escolas 
da Magistratura (Co-
pedem). Esta será a 
segunda edição do 
evento na Paraíba. 
Em 2008, a Escola Su-
perior da Magistra-
tura (Esma) promo-
veu o encontro que 
reúne todos os dire-
tores de escolas da 
magistratura do País 
em três dias de ativi-
dades.

Os últimos deta-
lhes e a programa-
ção do evento foram 
debatidos nessa se-
gunda-feira, 29, pela 
diretora da Escola, 
desembargadora Ma-
ria das Graças Morais 
Guedes, juntamente 
com a equipe admi-
nistrativa da escola. 
A reunião aconteceu 
na sede da institui-
ção de ensino, no 
bairro do Altiplano 
Cabo Branco.

Conforme a pro-
gramação, no dia 10 
de março o evento 
será aberto a partir 
das 19h pelo pre-
sidente do Colégio 
Permanente, desem-
bargador Antônio 
Rulli Júnior, e pelo 
diretor adjunto da 
Esma, juiz Ricardo 
Vital de Almeida, no 
Auditório “Desem-
bargador Sebastião 

Sinval Fernandes”. 
Em seguida, o de-
sembargador Paulo 
Dimas Mascarretti, 
presidente do Tribu-
nal de Justiça de São 
Paulo, ministrará pa-
lestra sobre “A im-
portância das Escolas 
da Magistratura na 
formação permanen-
te do Juiz”.

Sequência
No segundo dia 

de atividades, na sala 
de conferência do 
Hotel Atlântico Cabo 
Branco, o Copedem 
prossegue com diver-
sas conferências nos 
dois turnos. Já no 
sábado, 12, o evento 
será encerrado com 
a elaboração e divul-
gação da ‘Carta João 
Pessoa’, documento 
que reúne os pontos 
institucionais deli-
berados e aprovados 
por unanimidade 
pelos integrantes do 
Copedem.

A reunião ainda 
contou com a presen-
ça do ex-diretor da 
Esma, desembargador 
Saulo Henriques de Sá 
e Benevides, do ge-
rente administrativo 
e financeiro, Einstein 
Leite, da gerente aca-
dêmica, professora 
Fátima Pessoa, além 
dos magistrados An-
tônio Silveira Neto, 
Antônio Carneiro de 
Paiva Júnior e Silmary 
Queiroga Vita.

Evento em JP vai reunir 
escolas de magistratura 

DIRETORES

Dois apenados que já se 
encontravam em prisão pro-
visória (sendo um deles em 
regime semiaberto) tiveram 
a confirmação de suas conde-
nações em segundo grau na 
manhã dessa terça-feira (1º), 
em sessão da Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB). Os dois foram 
condenados por tráfico de dro-
gas em primeira instância e os 
desembargadores da Câmara 
Criminal julgaram e negaram o 
apelo para que eles respondes-
sem ao processo em liberdade.

Com a confirmação da 
condenação, o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), re-
presentado na sessão dessa 
manhã pelo procurador de 
Justiça Francisco Sagres Mace-
do Vieira, requereu o cumpri-
mento imediato da sentença 
em segunda instância e o enca-
minhamento da decisão ao juiz 
da Execução Penal da capital.

A 2ª Câmara do Tribunal 
de Contas da Paraíba, em ses-
são ordinária nessa 3ª feira, 1, 
julgou irregulares processos 
de pregão presencial realiza-
dos pela Prefeitura de Cam-
pina Grande, e pela Secretaria 
da Administração do mesmo 
município. No primeiro caso, 
o relator enfatizou que a pre-
feitura contratou serviços de 
assessoria jurídica para atuar 
em demandas fiscais, no en-
tanto, ficou constatado que 

nos quadros da municipalida-
de existe um quadro funcional 
com 20 procuradores. Em re-
lação à secretaria, as irregula-
ridades decorrem da falta de 
documentos obrigatórios no 
processo, bem como ausên-
cia de justificativa. Também 
irregular foi julgada uma to-
mada de preços da Prefeitura 
de Santa Terezinha (processo 
13775/11).

A 2ª Câmara agendou 
para julgamento 166 proces-

sos. As sessões acontecem no 
Plenário Adailton Coelho Cos-
ta, sob a presidência do con-
selheiro Arnóbio Alves Viana 
e realizou sua 2800ª sessão 
ordinária. Integraram o cole-
giado os conselheiros Nomi-
nando Diniz Filho, Oscar Ma-
mede Santiago (substituto) 
Melo e Antônio Cláudio Silva 
Santos (substituto). Atua no 
Ministério Público de Contas 
o subprocurador Manoel An-
tônio dos Santos Neto.

Câmara Criminal do TJ realiza 
1ª sessão após mudança do STF

TCE julga irregular pregão 
presencial realizado pela PMCG

CONDENAÇÕES EM SEGUNDO GRAU

SEGUNDA CÂMARA

Essa foi a primeira deci-
são dessa natureza no Estado 
da Paraíba depois que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu, em julgamento no último 
dia 17 de fevereiro, admitir que 
um réu condenado na segunda 
instância da Justiça comece a 
cumprir pena de prisão, ainda 
que esteja recorrendo aos Tri-

bunais Superiores.
De acordo com o STF, bas-

ta a sentença condenatória de 
um Tribunal de Justiça esta-
dual (TJ) ou de um Tribunal 
Regional Federal (TRF) para a 
execução da pena. Até então, 
réus podiam recorrer em liber-
dade ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e ao próprio STF.

Essa foi a primeira decisão dessa natureza no Estado da Paraíba

FOTO: Ernane Gomes
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Políticas

Águas do rio São Francisco podem 
chegar a Cajazeiras ainda este ano
Secretário do Ministério 
da Integração Nacional 
visitou as obras no local

As águas do Projeto 
de Integração do Rio São 
Francisco chegarão à bar-
ragem Engenheiro Ávidos, 
em Cajazeiras (PB), até 
dezembro de 2016 ou no 
primeiro de semestre de 
2017. A afirmação é do se-
cretário de Infraestrutura 
Hídrica do Ministério da 
Integração Nacional (MI), 
Osvaldo Garcia. O gestor 
acompanhou nessa terça-
feira, 1, acompanhado dos 
deputados Jeová Campos 
e Galego Sousa, o segundo 
dia da visita da comitiva da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) às 
estruturas do projeto - tre-
chos em obras e barragens 
que receberão as águas do 
empreendimento.

 “A água que vai chegar 
é suficiente para abastecer 
3 milhões de pessoas. Com 
isso, a possibilidade de que 
elas não disponham desse 
bem natural para consumo 
será zerada. Isso chama 
segurança hídrica. E vai 
permitir que os demais re-
cursos hídricos do Estado 
sejam utilizados para o de-
senvolvimento econômico 
e social da região”, afirmou 
Garcia. A barragem Enge-
nheiro Ávidos vai abaste-
cer o Estado da Paraíba e 

FOTO: Divulgação/MI

suas águas seguirão o cur-
so do Rio Piranhas-Açu até 
o Rio Grande Norte.

Para Jeová Campos, 
essa ação é importantíssi-
ma porque cria uma nova 
agenda em relação ao pro-
jeto da Transposição. “Com 
as obras praticamente 
concluídas, já que mais de 
80% já estão prontas, as 
cidades que vão receber as 
águas limpas do São Fran-
cisco precisam estar pre-
paradas e ainda há muito 
que se fazer. Essa carava-
na vai se voltar para essa 
nova agenda, assim como 
a Frente Parlamentar da 
Água da ALPB”, destaca o 
parlamentar.

Com capacidade de 
acumular até 255 milhões 
m³ de água, o reservató-
rio é um dos 24 para os 
quais o MI, por meio do 
Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas 
(DNocs), tem elaborado 
estudos e projetos-execu-
tivos para recuperação. O 
investimento nos projetos 
é de R$ 22 milhões. “Já o 
valor estimado para recu-
peração dessas 24 barra-
gens é da ordem de 370 
milhões de reais”, disse 
Osvaldo Garcia.

A caravana da CNBB 
é formada por oito bispos 
e outros 100 membros da 
Igreja, pertencentes à Re-
gional Nordeste 2 da insti-
tuição. O objetivo é marcar 

um novo momento de diá-
logo entre Igreja Católica, 
instâncias do Estado bra-
sileiro e comunidades do 

Nordeste. No primeiro dia 
de expedição, na segunda-
feira, 29, os religiosos co-
nheceram as barragens Ar-

mando Ribeiro Gonçalves e 
Oiticica, no Rio Grande do 
Norte, que receberão águas 
do Projeto São Francisco, e 

se reuniram com represen-
tantes de órgãos públicos, 
comunidades e agriculto-
res do Estado.

Fernando Milanez, 
vereador de João Pessoa 
pelo PMDB,  ficou insa-
tisfeito com as declara-
ções do presidente da 
legenda na capital e pré-
candidato ao cargo de 
prefeito da cidade, o de-
putado federal Manoel 
Júnior, que declarou que 
se não fosse apoiado 
pelo vereador, ele po-
deria ficar “à vontade” 
para sair do partido.

Milanez foi incisivo 
em sua resposta e disse 
que ninguém do PMDB o 
mostraria a porta de saí-
da da legenda. Ele ressal-
tou não gostar de atritos, 
mas que se fosse agredi-
do, seu lado “Pessoa” iria 
reagir, se referindo ao 
seu parentesco com João 
Pessoa.

O vereador lem-
brou a eleição de 2014, 
quando mesmo com 
candidatura própria, 
Manoel Júnior resolveu 
apoiar Cássio Cunha Lima 
(PSDB) no pleito que de-
finiu a reeleição de Ricar-
do Coutinho (PSB) como 
governador da Paraíba. 
Ele questionou se os po-
líticos que não votaram 
nos candidatos do parti-
do também deixariam a 
legenda.

Ele ainda estranhou 
a motivação do PMDB 
em se aliar ao PSDB, uma 
vez que em 2012 a le-
genda declarou apoio ao 

atual prefeito, Luciano 
Cartaxo, à época no PT, 
e historicamente o PSDB 
sempre foi oposição ao 
partido.

Gervásio
O deputado estadual 

Gervásio Maia (PMDB), 
que já vinha insatisfeito 
com a sua legenda por 
conta de descumprimen-
to de acordos, anunciará 
amanhã, em coletiva na 
Associação Paraibana de 
Imprensa (API), a desfi-
liação do PMDB e seu 
posicionamento para as 
eleições deste ano.

A expectativa é que 
Gervásio se filie ao PSB, 
uma vez que o deputa-
do faz parte da bancada 
do governador Ricardo 
Coutinho (PSB) na As-
sembleia Legislativa e 
vem mantendo diálogos 
com o mesmo no sentido 
de se juntar ao partido. 
(Com informações do por-
tal ParaíbaJá)

Milanez diz que não 
vai sair do PMDB

INSATISFEITO

A vereadora Eliza Virgí-
nia (PSDB) solicitou que as 
escolas da capital não aceitem 
livros que abordem o tema 
“ideologia de gênero”. Ela ain-
da pediu a suspensão e o re-
colhimento desses materiais 
pela Secretaria de Educação e 
Cultura (Sedec), em pronun-
ciamento, na sessão ordinária 
dessa terça-feira, 1, na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP). O assunto será tema 
de uma audiência pública da 
parlamentar prevista para dia 
15 deste mês.

O requerimento da parla-
mentar diz que a ideologia de 
gênero pregaria três pontos, 

A Prefeita de Patos, 
Francisca Motta (PMDB), 
decretou luto oficial por três 
dias no município em virtu-
de da morte do ex-deputado 
Múcio Sátyro, ocorrida na 
tarde de segunda-feira, 29, 
no Hospital da Unimed, em 
João Pessoa.

Francisca disse que a ci-
dade de Patos está politica-
mente mais pobre e lembrou 
que a família Sátyro tem mui-
tos serviços prestados aos 
patoenses, através de nomes 
como do ex-prefeito Clóvis 
Sátyro e do ex-governador e 

ministro Ernani Sátyro, pai e 
tio, respectivamente, do ex-
deputado. “Múcio foi um ser 
humano e homem público 
que orgulhou e respeitou a ci-
dade de Patos como seu legí-
timo representante”, afirmou 
a prefeita Francisca Motta.

Múcio Sátyro foi deputa-
do estadual por cinco legis-
laturas, sendo o mais votado 
na década de 70, natural da 
cidade de Patos, Múcio nas-
ceu no dia 5 de novembro de 
1941 e foi por muito tempo 
uma das mais respeitadas li-
deranças políticas da região 

das Espinharas. Múcio Sátyro 
foi deputado estadual entre 
os anos de 1971 e 1975; e de 
1979 a 1995. Também foi di-
retor de Operações da Com-
panhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep) e, atual-
mente, exercia a atividade de 
pecuarista. Múcio Satyro dei-
xa a esposa, Elisabeth Sátyro, 
e os filhos Múcio Sátyro Fi-
lho, Maria Olívia e Juliana.

De acordo com a família 
do ex-deputado, o sepulta-
mento será na manhã desta 
quarta-feira, 2, no Cemitério 
São Miguel, em Patos.

Vereadora pede recolhimento de 
livros sobre ideologia de gênero

Prefeita de Patos decreta luto pelo 
falecimento de Múcio Sátyro

“DESCONSTRUçÃO FAMILIAR”

SEPULTAMENTO SERÁ HOJE Raoni diz que 
gestora ficha-suja 
pode assumir 
cargo na SMS

O vereador Raoni Men-
des (PTB) denunciou que a 
gestão do Conselho Munici-
pal de Saúde (CSM) da capital 
está vencida e teve que ser 
prorrogada por decreto. Além 
disso, segundo o parlamentar, 
a ex-prefeita de Sumé, que foi 
cassada e ainda responde a 
processo, Niedja Rodriques 
Siqueira, estaria na iminên-
cia de assumir a Diretoria de 
Atenção à Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

“Ela responde ainda hoje 
a um processo por dano ao 
erário. Uma ex-prefeita cassa-
da é a pessoa adequada para 
assumir a Diretoria de Aten-
ção à Saúde de João Pessoa?”, 
alertou o parlamentar.

Niedja Siqueira foi elei-
ta prefeita de Sumé nas elei-
ções de 2004. Há sete anos, 
o plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) negou 
os recursos dela e de sua co-
ligação, “Por Amor a Sumé”, 
contra acórdão do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), que cassou o seu 
mandato por compra de votos 
em troca de colchões.

Gestão “vencida”
Raoni ainda informou 

que a gestão do CMS está 
vencida. O órgão solicitou, 
desde 29 de janeiro deste 
ano, a publicação de um de-
creto prorrogando a atual 
gestão. O objetivo foi garantir 
que a Capital não tenha des-
continuidade do amparo le-
gal do funcionamento do seu 
colegiado, nem perca verbas 
destinadas à Saúde.

O deputado 
estadual 
Gervásio Maia 
já vinha insa-
tisfeito com 
a sua legenda

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Presidente da Frente Parlamentar da Água, deputado Jeová Campos (D) destacou que ainda há muito o que se fazer pelas cidades

Eliza é contra casais gays

que podem ser observados 
nos livros didáticos aos quais 
ela se refere: a desconstrução 
da família natural; a descons-

trução da heteronormativida-
de; e o direito da criança ao 
prazer sexual.

Sobre a desconstrução fa-
miliar, o documento diz que, ao 
apresentar a família com dois 
pais ou duas mães e com crian-
ças adotivas, famílias bígamas 
e polígamas, “seria quebrado 
o princípio da família natural, 
deixando de ser normal o casa-
mento entre homem e mulher, 
abrindo possibilidades para in-
finitas formas de união, inclusi-
ve de humanos com animais”. 
Sobre a heteronormatividade, 
o requerimento aponta que 
deixa de ser normal ser ho-
mem ou mulher.



Comoção marca enterro 
das vítimas do acidente 
de trem de Varzea Nova
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O lançamento do projeto 
acontecerá às 19h da 
sexta-feira, no Cidade Viva

Estado vai urbanizar canais do Bessa
Projeto Parque Paraíba

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de março de 2016
FotoS: Divulgação

Os moradores do Bes-
sa, em João Pessoa, conhe-
cerão, nesta sexta-feira (4), 
o Projeto Parque Paraíba, 
cujo objetivo é urbanizar as 
áreas marginais aos dois ca-
nais do bairro. O lançamen-
to do projeto acontecerá às 
19h, no Cidade Viva. Com a 
urbanização, o local irá ga-
nhar ciclovias, academia de 
ginástica, estacionamento 
e playground, entre outros 
benefícios. A previsão é que 
a licitação da obra ocorra em 
dois meses. 

De acordo com o secre-
tário de Infraestrutura, Re-
cursos Hídricos, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, a intervenção 
feita pelo Governo do Estado 
irá levar mais qualidade de 
vida aos moradores. “Atual-
mente, a área que margeia 
os dois canais do Bessa está 
tomada por lixo e mato. Com 
esse projeto, iremos levar 
ciclovias, academia de ginás-
tica, enfim, toda a infraestru-
tura que garanta mais digni-
dade aos moradores daquela 

localidade”, afirmou.
O secretário João Aze-

vedo destacou que o Parque 
de Bodocongó, em Campina 
Grande, também passa por 
obras de revitalização. “As 
obras que estão sendo reali-
zadas em Bodocongó trarão 
benefícios idênticos aos que 
as obras do Bessa propicia-
rão. Temos de lembrar que 
são locais de convivência, de 
integração entre as pessoas. 
Portanto, como agentes pú-
blicos, temos o dever de dar 
condições para que esse pro-
cesso aconteça”, pontuou. 

Há 15 dias, o governador 
Ricardo Coutinho fez uma 
visita técnica ao Parque de 
Bodocongó. Ele vistoriou as 
obras que estão sendo execu-
tadas e destacou a importân-
cia do equipamento para os 
campinenses. “O Parque de 
Bodocongó é uma obra que 
trará uma mudança signifi-
cativa no cotidiano dos cida-
dãos de Campina Grande. Ele 
se tornará essencial para a 
cidade, sendo um espaço de 
integração, lazer e um atra-
tivo para o turismo. Estamos 
restaurando esta área e que-
remos entregar esta obra aos 
campinenses ainda este ano”, 
ressaltou. Cerca de 700 veículos estão no pátio do Batalhão de Trânsito, alguns com mais de 15 anos no local, onde homens já atuam na limpeza

A Polícia Rodoviária Fe-
deral e o Batalhão de Poli-
ciamento de Trânsito estão 
integrados na guerra contra 
o mosquito Aedes aegyp-
ti. Os dois órgãos de segu-
rança realizam ações de 
prevenção, entre elas, dis-
tribuição de panfletos du-
rante operações, bem como 
vistorias junto aos veículos 
recolhidos, pontuando pos-
síveis criadouros das larvas 
do transmissor da dengue, 
chikungunya e o zika vírus.

 No Batalhão de Trânsi-
to, onde estão cerca de 700 
veículos, alguns deles com 
mais de 15 anos no local, 
semanalmente é realizada 
uma vistoria na área exter-
na pelo efetivo de serviço 
à procura de focos. E, caso 
seja detectado, toda água 
que possa ser acumulada 
imediatamente é esvaziada. 
O fumacê também periodi-
camente faz dedetização e a 
próxima solicitação de visi-
ta já está em andamento.

 Segundo o comando 

do BPTran, o efetivo é bas-
tante vulnerável, tendo em 
vista haver muitos mosqui-
tos por conta da vegetação. 
Sendo assim, a utilização 
de repelentes, ventiladores 
e inclusive raquetes elétri-
cas são utilizadas com fre-
quência. Além disso, é feita 
a conscientização da popu-
lação, através de entrega 
de panfletos em operações, 
bem como às pessoas que 
procuram o batalhão para 
resolverem suas pendên-
cias.

 
Recomendações
Segundo o Núcleo de 

Comunicação da Polícia Ro-
doviária Federal, na Paraíba 
o órgão segue as orienta-
ções e realiza acompanha-
mento das ações de com-
bate ao Aedes aegypti por 
meio das recomendações 
do Governo Federal.

 Seguindo o referencial 
estratégico de indução de 
políticas públicas, diversas 
frentes de trabalhos foram 
acionadas na regional pa-
raibana. Dentro desse pro-
grama foi distribuída para o 

efetivo uma cartilha elabora-
da pelo Governo Federal que 
orienta quais ações devem 
ser tomadas para o combate 
e controle do mosquito.

 O Nucom da PRF infor-
ma ainda que em relação à 
administração predial, não 
somente nas unidades que 
compõem o complexo da 
sede regional, em João Pes-
soa, mas também, de todas 
as delegacias e unidades 
operacionais, os agentes 
realizam trabalhos de ex-
termínio das larvas do mos-
quito transmissor da den-
gue nos prédios e pátios.

 Ações preventivas já 
vêm sendo adotadas, como 
o reforço da limpeza geral 
de toda área, incluindo a re-
tirada do lixo e resíduos e a 
capina do terreno de modo 
a evitar possíveis focos do 
mosquito. Além disso, tam-
bém foi estabelecida uma 
rotina de inspeção e con-
trole de locais que possam 
estar vulneráveis a possí-
veis criadouros do mosqui-
to, como também realizadas 
dedetizações nas instala-
ções externas de algumas 

unidades operacionais na 
tentativa de minimizar o 
problema.

 Na área de gestão de 
pessoas e com o intuito de 
otimizar os resultados, foi 
instituída, no dia 19 de fe-
vereiro, uma comissão com 
a finalidade de promoção 
de ações de sensibilização 
e mobilização dos servido-
res e colaboradores para a 
prevenção e eliminação de 
focos de proliferação do Ae-
des aegypti.

 

Polícia Rodoviária e BPTran estão 
juntos nas ações contra o mosquito

PreVeNÇÃo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Rodoviária Federal 
mantém hoje cerca de três mil veí-
culos recolhidos em seus pátios na 
Paraíba, por diferentes irregulari-
dades. Ao longo de 2015, mais de 
630 veículos recolhidos foram lei-
loados pela PRF no Estado.

 Desde setembro do ano pas-
sado, a PRF passou a cobrar esta-
dia dos veículos recolhidos, o que 
tende a agilizar a retirada deles 
dos pátios por seus proprietários. 
Até então, não havia cobrança al-

guma pela estadia, o que gerou 
um grande acúmulo de veículos 
nos pátios da instituição.

 Vale observar que entrou em 
vigor no final do mês de janeiro 
último uma mudança do Código 
de Trânsito Brasileiro que reduz 
de três para dois meses o perío-
do a partir do qual os veículos re-
colhidos podem entrar na fila de 
leilões. A mudança na lei também 
simplifica todo o processo de lei-
lão, o que deve facilitar o esvazia-

mento dos pátios em todo o País e, 
junto a isso, a eliminação de possí-
veis focos do mosquito.

 A PRF tem adotado medidas 
de aplicação de larvicidas e inse-
ticidas em seus pátios para mini-
mizar os riscos de infestação do 
mosquito Aedes aegypti. Ainda so-
licita, via ofício e contato telefôni-
co, às Secretarias de Saúde, ações 
contínuas de controle e combate 
ao mosquito nas instalações das 
unidades operacionais.

PRF leiloou 630 veículos apreendidos em 2015

A limpeza geral 
de toda área, 
incluindo a 
retirada do lixo 
e resíduos e a 
capina do 
terreno, já é 
realizada pelas 
duas polícias

Um modelo simplificado 
de inspeção e controle de fo-
cos do Aedes aegypti deve ser 
adotado nas ações de comba-
te ao mosquito na Paraíba. O 
novo rito, que leva em conta 
os fatores de risco favoráveis 
à proliferação e mostra pro-
cedimentos para a eliminação 
mecânica de focos, foi apre-
sentado pela Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa) aos inspetores e 
técnicos dos setores de vigi-
lância sanitária.

A capacitação de ser-
vidores municipais foi feita 
por Djanira Lucena e Sérgio 
de Vasconcelos Brindeiro, da 
diretoria de medicamentos e 
alimentos da Agevisa.

O treinamento ocorreu 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, 
onde participaram também 
os profissionais ligados à Re-
gional de Sousa.

Os 170 participantes da 
oficina conheceram o mode-
lo de ficha de comunicação 
da Vigilância Sanitária à Vigi-
lância em Saúde Ambiental. O 
documento será usado quan-
do houver necessidade de in-
tervenção química ou acom-
panhamento, explicou Sérgio 
Brindeiro.

O programa ‘Agevisa Ca-
pacita’ será executado duran-
te o ano, voltado para os ins-
petores sanitários e técnicos 
das Visas municipais. 

Durante o treinamento, 
os agentes sanitários refor-
çaram seu conhecimento 
sobre características e ciclo 
biológico do Aedes aegypti 
e aos fatores de risco à saú-
de pública, e também sobre 
como identificar situações 
propícias ao criadouro do 
mosquito e como adotar as 
medidas educativas ou de in-
tervenção.

Agevisa capacita técnicos
para combate ao Aedes

4ª Conferência de Direitos 
Humanos reúne 200 pessoas

Cerca de 200 pessoas par-
ticiparam da abertura do 4ª 
Conferência Estadual de Direi-
tos Humanos, na noite de se-
gunda-feira (29) no Hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa. O 
evento, realizado pelo Governo 
do Estado, por meio das Secre-
tarias de Estado de Desenvol-
vimento Humano, Segurança 
Pública e Defesa Social, Mulher 
e da Diversidade Humana, em 
conjunto com o Conselho Es-
tadual de Defesa dos Direitos 
Humanos, terminou ontem.

A secretária da Sedh, Cida 
Ramos, e o procurador do tra-
balho, Eduardo Varandas, rea-
lizaram palestra de abertura 
com o tema “Direitos Humanos 
para Todos e Todas: Democra-
cia, Justiça e Igualdade”, tendo 
como mediador o conselhei-
ro Renan Palmeira. Três eixos 
fazem parte da programação: 

afirmação e fortalecimento da 
democracia; garantia e univer-
salização de direitos; promo-
ção e consolidação da igualda-
de.

Antes de iniciar a Confe-
rência, a secretária Cida Ramos 
destacou algumas iniciativas 
do Governo do Estado na luta 
pelos direitos humanos e falou 
da importância do evento. “Es-
tamos unidos em várias lutas, 
seja ela pela democratização 
da terra, a luta LGBT, a causa da 
criança e adolescente, idosos, 
enfim, temos ações em todas 
essas áreas. E essa conferên-
cia se realiza em um momento 
que considero fundamental da 
vida política de nosso País. Nós 
não estamos apenas vivendo 
um momento de crise econô-
mica, mas de crise política, das 
mais graves que já passamos 
no País”, afirmou.   

Foto: Edson Matos
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PM e CDL discutem estratégias 
de segurança no Centro de JP
Uso da tecnologia e das 
redes sociais foi um 
dos pontos debatidos

O Comando da Polícia 
Militar se reuniu ontem com 
a presidência da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP) com o ob-
jetivo de debater estratégias 
conjuntas que possam otimi-
zar as ações de segurança na 
área central da capital.

O encontro aconteceu no 
gabinete do Comando com a 
participação do comandan-
te-geral da PM, coronel Euller 
Chaves, do presidente da 
CDL, Eronaldo Maia, e vários 
representantes de estabele-
cimentos comerciais do setor. 
Além deles, também estive-
ram presentes o comandan-
te do Policiamento Regional 
Metropolitano, coronel Lívio 
Delgado, e o comandante do 
1º Batalhão, tenente-coronel 
Lamark Victor.

“Realizamos essa reu-
nião com o objetivo de ouvir 
as constatações dos lojistas 
e de repassar para eles as 
possibilidades que podem 
ser alcançadas pelo trabalho 
da polícia. Ressaltamos a ne-
cessidade do trabalho inte-
grado entre todos os órgãos 
e organizações que direta ou 
indiretamente fazem parte 
da construção da segurança, 
para que possamos atingir 
resultados cada vez mais efi-
cientes”, destacou o coronel 
Euller Chaves.

Ainda durante o encon-
tro, foram discutidas ações 
que possam estreitar o con-

tato entre os policiais e os lo-
jistas, com estes auxiliando a 
PM, fornecendo informações 
que potencializem a ação po-
licial. O uso da tecnologia e 
das redes sociais também foi 
outro tema debatido, com a 
criação de grupos em aplica-
tivos para interação dos en-
volvidos, e o possível uso do 
drone para monitoramento, 
entre outras questões.

O tenente-coronel La-
mark Victor frisou que esta 
proximidade é benéfica tan-
to para os lojistas quanto 
para a PM. “Apesar de esta 
ser uma fase preliminar de 
conversação, o 1º BPM já 
vem atuando nesta área com 
a intensificação das rondas e 
abordagens e o uso do poli-
ciamento a pé em pontos es-
pecíficos, além de já possuir-
mos alguns contatos através 
de aplicativos de redes so-
ciais com diversos comer-
ciantes do setor. Além disso, 
em fases de maior movimen-
tação comercial, a exemplo 
do fim de ano, também te-
mos empregado recursos 
tecnológicos, como o uso das 
câmeras de vídeomonitora-
mento”, observou.

Ações
Entre as ações realiza-

das periodicamente pelo 1º 
BPM destaca-se a operação 
“Saturação” em dias e horá-
rios previamente definidos, 
conforme dados levantados 
pelo setor de planejamento e 
operações da unidade, com o 
objetivo de aumentar a sen-
sação de segurança e reduzir 
os índices de ocorrências.

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de investigações realizadas 
pela Delegacia de Crimes Contra 
a Pessoa (Homicídios) da capital, 
prendeu ontem três suspeitos de 
terem participado de crimes ocor-
ridos em diferentes bairros de João 
Pessoa. As prisões aconteceram em 
menos de 24 horas e são relaciona-
das a crimes ocorridos nos meses 
de janeiro e fevereiro deste ano.

De acordo com os delegados 
Luiz Cotrim e Maria das Dores 
Coutinho, responsáveis pelos in-
quéritos, foram presos Elânia Mas-
carenhas de Souza, de 24 anos, 
Briene Henrique dos Santos Soa-
res, de 18 anos, e José Eduardo da 
Silva Lima, de 28 anos, por força 
de mandados de prisão temporá-
ria e preventiva, respectivamente.

“Elânia Mascarenhas de Souza 
teve sua prisão temporária decre-
tada por ser suspeita de ter partici-
pação no homicídio de Fabiana de 
Souza, fato ocorrido em fevereiro 
do ano passado durante uma fes-
ta na casa de amigos. Um fato que 
chamou atenção foi que Elânia ficou 
com o celular da vítima e se negou 
a comparecer à Delegacia por várias 
vezes que foi chamada a depor. Ela 
nega o crime, mas seu envolvimen-
to continua a ser investigado e, caso 
necessário, pediremos a prisão pre-
ventiva dela”, explicou a delegada 
Maria das Dores Coutinho.

Já Briene Henrique dos Santos 

Suspeitos de homicídios são presos
crimes na capital

Soares é suspeito de ter praticado 
pelo menos dois homicídios nos úl-
timos meses em João Pessoa. “As 
investigações revelaram que Brie-
ne teve participação no assassinato 
de um deficiente físico conhecido 
como Elvis, fato ocorrido no dia 9 
de fevereiro no Edifício Manacá, 
no Valentina de Figueiredo. No mo-
mento do crime, Briene estava na 
companhia de outro jovem conhe-
cido como Daniel Galado, que tam-
bém veio a ser assassinado no dia 24 
de fevereiro, antes mesmo de pres-
tar qualquer depoimento sobre o 
crime anterior”, relatou a delegada.

José Eduardo da Silva Lima foi 

preso em cumprimento a mandado 
de prisão preventiva por ser suspeito 
de ter assassinado Ricardo Carlos dos 
Santos. Ricardo era funcionário do 
supermercado Bemais do bairro dos 
Bancários e foi morto após cobrar 
uma dívida de R$ 500,00 ao suspei-
to. “As investigações mostraram que 
José Eduardo atraiu Ricardo para um 
terreno no bairro de Quadramares 
com a justificativa de que lhe paga-
ria uma dívida pela compra de uma 
moto. Ao chegar ao local combinado 
para receber o dinheiro, a vítima foi 
surpreendida e acabou sendo assas-
sinada”, finalizou o delegado Luiz 
Cotrim, que presidiu o inquérito.

FOtO: Secom-PB

Os três acusados foram apresentados pelos delegados responsáveis pelos inquéritos

Sob a alegação de prova 
ilícita, a empresa Policlínica 
São Lucas recorreu de uma de-
cisão arbitrada na 1ª Vara do 
Trabalho de João Pessoa, que 
a condenou ao pagamento de 
indenização por assédio sexual 
no valor de R$ 85 mil, reduzido 
para R$ 50 mil pelo relator do 
processo. Na defesa, a empre-
sa disse que a ex-empregada 
apresentou testemunha ten-
denciosa, que tinha deixado a 
empresa antes da reclamante.

A empresa afirmou que o 
valor arbitrado extrapolava os 
parâmetros da legalidade e do 
bom senso. Na ação, a ex-em-
pregada solicitou o pagamento 
de verbas rescisórias e indeni-
zação por danos morais, além 
do pagamento dos honorários 
advocatícios.

A ex-empregada disse ter 
sido vítima de assédio sexual 
do diretor administrativo da 
empresa. Alegou ter o assédio 
ocorrido, inicialmente, atra-
vés de “olhares devoradores” 
e mensagens via aplicativo 
“WhatsApp”, passando o su-
perior hierárquico a fazer-lhe 
propostas indecentes, com 
ameaças de demissão se ela 
não concordasse ter envolvi-
mento afetivo com ele.

Acrescentou que, em vir-
tude da sua recusa às investi-
das do diretor, foi impedida de 
circular na empresa, ficando 
isolada numa sala fechada sem 
o convívio de outras pessoas, 
culminando com sua demis-

são. As mensagens de celular 
confirmaram o comportamen-
to inadequado do diretor ad-
ministrativo, sendo claras as 
investidas agressivas de cunho 
sexual ocorridas, chegando o 
superior hierárquico, inclusi-
ve, a proferir palavras de baixo 
calão e nítido cunho libidinoso.

Para o relator do proces-
so, desembargador Francisco 
de Assis Carvalho e Silva, “não 
há do que se falar em ilicitude 
dessa prova, pois os prints da 
tela do celular foram tirados 
pela própria empregada, do 
seu próprio aparelho celular, 
não havendo nenhuma ilegali-
dade na conduta, já destacado 
pelo magistrado em primeiro 
grau”, disse.

Segundo o magistrado, a 
natureza jurídica é meramen-
te retributiva, com o intuito 
de reparar o dano causado, 
de restabelecer o patrimônio 
do ofendido à situação an-
terior à prática do ato ilícito 
danoso. “Levando em conta 
os critérios citados, sobretu-
do o curto tempo da relação 
de emprego firmada entre as 
partes, que perdurou por sete 
meses, considero excessivo o 
valor de R$ 85 mil fixado em 
primeira instância, reduzindo-o 
para R$ 50 mil”.

A Segunda Turma de Jul-
gamento acompanhou o voto 
do relator, reduzindo o valor da 
indenização por danos morais 
e excluindo da condenação os 
honorários advocatícios.

Policlínica de João 
Pessoa é condenada 

assÉDiO seXUal

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba vai 
realizar, no dia 14 de março, 
consulta pública sobre os 
impactos da poluição do Rio 
Gramame sobre a comunida-
de Mumbaba. O objetivo da 
consulta é prestar esclareci-
mentos à população e ouvir 
as indagações e demandas 
das comunidades afetadas 
pelo problema.

Conforme o edital de 
convocação, o evento trará o 
debate sobre os diversos im-

pactos causados pela polui-
ção da bacia do Gramame e, 
em especial, do riacho Mus-
suré, sobre as comunidades 
existentes no Distrito Indus-
trial, principalmente sobre a 
comunidade Mumbaba.

A consulta pública será 
realizada na Igreja Assem-
bleia de Deus de Mumbaba, 
situada na Rua Almerindo 
Luís da Silva, s/n, próximo ao 
campo de futebol, no Distrito 
Industrial, em João Pessoa, 
com início às 13h30. Promo-

vida pelo Fórum Permanente 
de Proteção ao Gramame, a 
consulta será aberta a toda 
a sociedade e será presidi-
da pelo procurador-regional 
dos Direitos do Cidadão, José 
Godoy Bezerra de Souza.

Tramita no MPF inquéri-
to civil que trata do despejo 
de produtos químicos no lei-
to do Rio Gramame e os im-
pactos produzidos por essa 
agressão sobre as comuni-
dades que se situam em seu 
entorno.

MPF convoca para consulta pública
pOlUiÇÃO DO riO Gramame

Objetivo é prestar 
esclarecimento 
à população e 
ouvir as indagações 
e demandas das 
comunidades 
afetadas pelo 
problema 

Usuários do transporte 
público da Região Metropoli-
tana de João Pessoa (Alhan-
dra, Bayeux, Cabedelo, Conde 
e Santa Rita) deram entrada 
com uma ação no Ministério 
Público da Paraíba para te-
rem o direito de embarcar e 
desembarcar dentro do Ter-
minal Rodoviário Severino 
Camelo, em João Pessoa. 

Segundo Reginaldo No-
bre, que é locatário do Ter-
minal, os usuários que uti-
lizam o transporte público 
nessas cidades descobriram, 
através do Ministério Públi-
co, que eles têm o direito por 

lei de embarcar e desembar-
car dentro do Terminal Ro-
doviário de João Pessoa por 
se tratar de uma viagem in-
termunicipal. 

Quatro mil assinaturas 
dos que necessitam do trans-
porte diariamente foram en-
tregues ao 2º subprocurador 
de Justiça, Walberto Cosme 
de Lira, que irá designar uma 
audiência nos próximos dias. 
“Essa audiência terá partici-
pação de todos os envolvidos 
e também das empresas, a 
administração do terminal, 
porque eu apenas recebi esse 
pedido e tenho que conver-
sar com todo mundo, além 
dos promotores das comar-
cas das cidades abrangidas”, 

explicou Walberto. 
Todos os dias, em média 

9.620 pessoas embarcam e 
desembarcam nos pontos 
de ônibus das calçadas pró-
ximas ao Terminal Rodoviá-
rio. Reginaldo explica que 
orientou e encaminhou os 
usuários desses transportes 
a irem até o Ministério Pú-
blico para reivindicarem os 
seus direitos.

“Os pontos de ônibus es-
tão no meio da rua, eles de-
sembarcam no sol e na chuva 
e todos os dias estão sendo 
roubados por assaltantes 
nesses pontos de ônibus. 
Eles fizeram um abaixo-as-
sinado com quatro mil assi-
naturas que foram enviadas 

ao Ministério Público. Eu sou 
apenas o locatário, eles me 
procuraram para dar uma 
ajuda, para orientá-los. Eles 
fizeram essa reivindicação 
porque eles têm o direito por 
lei de embarcar e desembar-
car dentro do Terminal Ro-
doviário”. 

O Ministério Público da 
Paraíba deverá agendar para 
os próximos dias uma au-
diência pública para tratar da 
ampliação do fluxo de passa-
geiros no Terminal Rodoviá-
rio da capital para atender 
ao embarque e desembarque 
dos ônibus intermunicipais 
das cinco cidades que fazem 
parte da Região Metropolita-
na de João Pessoa.

Usuários da Região Metropolitana
querem utilizar Terminal Rodoviário
Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Comoção marca enterro de vítimas 
do acidente entre trem e ônibus
Motorista do ônibus foi 
ouvido ontem e disse que o 
trânsito estava obstruído

A população do distrito 
de Várzea Nova, em Santa 
Rita, parou na tarde de on-
tem para acompanhar o se-
pultamento de duas das qua-
tro vítimas do acidente que 
envolveu um trem da CBTU e 
um ônibus da empresa Santa 
Rita, na última segunda-feira 
(29), em uma linha férrea lo-
cal. Os corpos da doméstica 
Adriana Castro, de 33 anos, 
e da zeladora Josefa Maria de 
Lima Silva, de 52 anos, foram 
enterrados em clima de mui-
ta comoção no Cemitério de 
Tibiri. 

O delegado da 6ª Dele-
gacia de Polícia Civil de San-
ta Rita, Antônio Farias, res-
ponsável pelo inquérito que 
apura as consequências do 
violento acidente começou 
ontem a ouvir parentes e ví-
timas da tragédia que provo-
cou quatro mortes. Um dos 
envolvidos foi o motorista da 
empresa do Sistema Integral 
Metropolitano, João Batista 
da Silva. Ele afirmou ao dele-
gado que teve medo de dar ré, 
já que poderia atropelar qual-
quer veículo, além de não sa-
ber o que fazer no momento. 

De acordo com Antônio 
Farias, o motorista relatou 
que o trânsito estaria obs-
truído por uma motocicleta 
e dois veículos e temeu ma-
nobrar de macha ré, pois po-
deria causar outro acidente. 
"Ele disse que quando olhou 
para esquerda e voltou a vi-
são, viu que o trem vinha e 
o trânsito estava obstruído. 
Buzinou, buzinou, mas não 
teve jeito", acrescentou o 

A CBTU João Pessoa 
prestou solidariedade aos fa-
miliares e às vítimas do aci-
dente que ocorreu nessa se-
gunda-feira, 29, entre o trem 
e o ônibus, na passagem de 
nível de Várzea Nova, no mu-
nicípio de Santa Rita. Ontem, 
o superintendente da compa-
nhia, Paulo Barreto, esteve no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa acompanhado do co-
ordenador jurídico da CBTU, 
Fábio Firmino, e foram rece-
bidos pelo diretor técnico da 
unidade hospitalar, Edivan 
Benevides. Eles receberam 
notícias sobre os acidentados 
e lamentaram o ocorrido.

A companhia aguarda 
a perícia que será realizada, 
além disso, já abriu uma sin-
dicância para apurar os fatos. 
Contudo, é importante salien-
tar que no local do acidente a 

sinalização ferroviária estava 
adequada – Cruz de Santo An-
dré, placa PARE, OLHE E ES-
CUTE, sinalização luminosa 
e sonora - e que a velocidade 
do maquinista estava dentro 
do limite permitido. Ademais, 
sempre são feitas campanhas 
educativas sobre o cruzamen-
to com a via férrea.

Em todos os anos, inclu-
sive em 2015, várias campa-
nhas de conscientização fo-
ram realizadas pela CBTU nas 
passagens de nível com a fina-
lidade de prevenir acidentes e 
alertar aos motoristas para os 
perigos em desobedecer a si-
nalização de cruzamento com 
a via férrea. Inclusive a PN de 
Várzea Nova foi um dos alvos 
da campanha que tinha como 
slogan: “Cruzamento com a 
via férrea: Você pode parar, o 
trem nem sempre”. 

O Hospital de Trauma de 
João Pessoa acionou o plano 
de gerenciamento de crises, 
catástrofes e múltiplas víti-
mas da unidade de saúde por 
causa do acidente. Dez pesso-
as, todas em estado grave ins-
tável, deram entrada no local 
em menos de uma hora. 

O diretor-técnico, Edvan 
Benevides, explicou a impor-
tância do plano de gerencia-
mento de crises, que torna 
o atendimento ao paciente 
mais preciso, ágil e eficaz. 
“Este plano foi criado para 
atender as situações em que 
se identifique a necessidade 
de esforços extras da equipe 
assistencial do Trauma de 

forma ordenada e planejada. 
Isso garante a qualidade do 
atendimento, assim como a 
continuidade da segurança 
no atendimento ao usuário, 
de forma que seja mantida a 
eficácia na Gestão de Riscos”.

Ele ressaltou que o Plano 
realiza articulações internas, 
bem como com toda a rede 
de Urgência e Emergência do 
Estado, já que em situações 
extremas os atendimentos de 
menor complexidade têm que 
ser direcionados aos outros 
hospitais da rede e os de maior 
complexidade são concentra-
dos no Hospital de Trauma, 
onde são reforçadas as equipes 
médicas e multidisciplinar.

delegado. Logo após o depoi-
mento, João Batista da Silva 
foi liberado, mas responderá 
por homicídio culposo, quan-
do não há intenção de matar.

Conforme o relato do de-
legado, ele deve aguardar o 
andamento do processo em 
liberdade até mesmo para 
voltar a trabalhar. Cinco pes-
soas, todas parentes das víti-
mas, foram ouvidas pela Po-
lícia Civil.   Farias já recebeu 
um pen drive com as imagens 
cedidas de uma empresa que 
fica quase na frente do local, 

onde ocorreu o acidente. “As 
imagens podem esclarecer 
muita coisa. Vou enviar para 
a perícia analisar”, revelou.

Até o final da tarde de 
ontem, segundo boletim mé-
dico do Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, oito víti-
mas do acidente continua-
vam internadas, sendo duas 
pessoas com estado clínico 
considerado grave, ambas na 
Unidade de Terapia Intensi-
va, e outras seis em estado 
regular. As duas pessoas em 

estado grave são um homem 
de 53 anos e uma adolescen-
te de 14 anos.

Um rapaz, identificado 
como o cobrador do coletivo, 
Severino Barbosa dos Ramos, 
foi encaminhado para a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
de Urgência (UPA) do bair-
ro de Tibiri, em Santa Rita 
e depois transferido para o 
Trauma, onde foi atendido e 
liberado. No boletim da ma-
nhã de ontem, o hospital in-
formou a morte de mais uma 
vítima, Clélia Pereira da Silva, 

de 35 anos. 
A Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) já 
se pronunciou sobre o aci-
dente e através de nota in-
formou que vai abrir uma 
sindicância para investigar as 
causas do grave acidente en-
volvendo o trem e um ônibus 
da empresa Santa Rita, que 
fazia a linha com destino a 
Várzea Nova em uma passa-
gem de nível daquele distrito 
de Santa Rita. 

Um representante da 
empresa responsável pelo co-

letivo, Luiz Carlos André, in-
formou que a empresa vai co-
laborar com as investigações. 
Lamentando o acidente, André 
disse que o momento não é de 
procurar culpados e sim ave-
riguar, dar subsídios à polícia 
para descobrir o que causou a 
tragédia. Ele acrescentou que 
a empresa Santa Rita está so-
lidária com os familiares das 
vítimas e revelou que o moto-
rista teve apenas ferimentos 
leves e deixou o local temendo 
sofrer algum tipo de agressão 
por parte da população.

CBTU abre sindicância para apurar

Gerenciamento de crises no Trauma

Multidão acompanhou o sepultamento, no Cemitério de Tibiri, de duas das quatro mulheres que morreram vítimas da colisão entre um trem e um ônibus em Várzea Nova 

Sepultamento da zeladora Josefa Maria de Lima, de 52 anos

Emoção tomou conta dos familiares e amigos das vítimas

Corpo de Adriana Castro, 33, também foi enterrado em Tibiri

 Adriana Castro, 
de 33 anos. Trabalhava 
como doméstica numa 
casa de família em João 
Pessoa e retornava 
para casa. O corpo foi 
reconhecido pelo mari-
do no local do aciden-
te. O corpo foi velado 
na casa dela, em Vár-
zea Nova, e sepultado 
no cemitério de Tibiri. 

 Josefa Maria de 
Lima Silva, de 52 anos, 
trabalhava como zela-
dora. O corpo dela foi 
sepultado no cemitério 
de Tibiri, após ser vela-
do no salão do Reino 
das Testemunhas de 
Jeová.

 Edilane da Silva 
Macedo Alves, de 49 
anos, professora de En-

sino Fundamental ha-
via saído de casa para 
resolver problemas par-
ticulares. Trabalhava 
no período da manhã. 
O corpo dela foi vela-
do na Igreja Batista de 
Várzea Nova, em frente 
ao local do acidente e o 
sepultamento ocorreu 
na tarde de ontem no 
cemitério daquele dis-
trito de Santa Rita.

 Cleia Percila do 
Nascimento Silva, de 39 
anos era atendente de 
farmácia e retornava 
do trabalho, faleceu no 
Hospital de Emergência 
e Trauma. Era casada e 
deixa um casal de filhos. 
O sepultamento ocorre 
na manhã de hoje, às 9h, 
no Cemitério de Bayeux.

Quatro mulheres morreram

FotoS: Ortilo Antônio
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MPF sugere fim da greve de fome 
na UFPB e desocupação da reitoria
Discentes devem protocolar 
documento com pautas para 
discussão com a reitora

A greve de fome de qua-
tro alunos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
começa a tomar novos con-
tornos. Após a ocupação 
da reitoria por estudantes 
apoiadores do movimento, 
ocorrida na segunda-feira 
(29), na manhã de ontem, 
representantes do Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
fizeram o intermédio entre 
os manifestantes e represen-
tantes da reitoria. O MPF-PB 
solicitou que os discentes 
protocolassem em um docu-
mento oficial as pautas de 
seu movimento para que pu-
dessem discutir com a reito-
ra a viabilidade da realização 
das mesmas e sugeriram o 
fim da greve de fome e a de-
socupação da reitoria.

A estudante Camila Pi-
nho, do curso de Ciências 
Sociais, integrante da coor-
denação de comunicação 
do movimento, confirmou 
o contato dos procuradores 

Feliphe Rojas
Especial para A União

do MPF-PB e disse que o do-
cumento já está sendo elabo-
rado. “A proposta do coletivo 
é que a negociação perpasse 
por todos e, com o intermé-
dio deste protocolo, a expec-

tativa é que o movimento ga-
nhe força para que haja esta 
reunião entre a reitoria e o 
coletivo de estudantes”, ex-
plicou. O movimento, que se 
declara independente, exige 

melhorias na assistência es-
tudantil da Universidade e 
uma mudança de atitude da 
segurança na UFPB.

Uma das preocupações 
de um dos procuradores acio-

nados, José Godoy, é com a in-
tegridade física dos estudan-
tes, que estão sem comer há 8 
dias. “Eles demonstraram cer-
ta preocupação, mas vale res-
saltar que o tempo está cor-

rendo, são 7 dias de greve de 
fome (na hora que a entrevis-
ta foi realizada), as pautas já 
foram estudadas, construídas 
e apresentadas. Há uma preo-
cupação de todos para que 
esta situação não perdure e é 
por isso que há a necessidade 
de buscar uma pressão jurí-
dica para que se sente com 
a reitoria e se discuta essas 
pautas”, disse Camila.

Versão diferente 
Camila apresentou uma 

versão diferente da história 
em relação a dos assessores 
da reitora. “Está tudo docu-
mentado em vídeo, quando 
Margareth virou as costas 
para o grupo de estudantes, 
não querendo o diálogo, ela 
foi até o seu gabinete. Os estu-
dantes foram com ela pergun-
tando por que ela estava sain-
do. Eles estavam emotivos e 
falando alto, mas ela chamou 
os seguranças. Inclusive, te-
mos até o vídeo dela saindo, 
todo mundo [do movimento] 
estava sentado para ela sair 
em segurança com sua filha, 
porque nossa questão não é 
pessoal com ela, a questão 
é pública. Ela é uma gestora 
pública e tem que conversar 
com os alunos”, se defendeu.

O procurador do MPF-PB, José Godoy, disse que está preocupado com a integridade física dos estudantes, que estão sem comer há 8 dias

FOTO: Marcos Russo

Em meio a anúncios de 
estímulos econômicos na Chi-
na e a dados fracos nos Esta-
dos Unidos, o dólar teve forte 
queda e fechou no menor valor 
em 20 dias. O dólar comercial 
encerrou o dia de ontem ven-
dido a r$ 3,941, com queda de 
r$ 0,062 (1,56%). A cotação 
está no menor valor desde 9 
de fevereiro (r$ 3,936).

O dia também foi de eu-
foria na Bolsa de Valores de 
São Paulo (Bovespa). O Ibo-
vespa, índice da Bolsa de São 
Paulo, fechou o dia com alta 
de 3,1%, aos 44.122 pontos, 
no maior nível desde 16 de 
dezembro. As ações da Pe-
trobras, as mais negociadas, 

subiram 2,99% (ações ordi-
nárias, que dão direito a voto 
em assembleia de acionistas) 
e 3,31% (ações preferenciais, 
que dão preferência na distri-
buição de dividendos).

De manhã, o dólar che-
gou a operar em alta. Na má-
xima do dia, por volta das 
11h40, atingiu r$ 4,01. Nas 
horas seguintes, no entanto, 
a cotação despencou, princi-
palmente após a divulgação 
de que a produção industrial 
norte-americana caiu em fe-
vereiro. A demora na recu-
peração dos Estados Unidos 
indica que o Federal reserve, 
Banco Central do país, levará 
mais tempo para aumentar 
os juros da maior economia 
do planeta, o que reduz a va-
lorização do dólar.

Dólar cai para R$ 3,94, 
menor valor em 20 dias

BOvespa Fecha em alTa

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O cantor e compositor 
baiano Gilberto Gil, de 73 anos, 
está internado no Hospital Sí-
rio-Libanês, em São Paulo, des-
de a última quinta-feira (25).

Segundo boletim médico 
do hospital, Gil foi internado 
por causa de um quadro de 
hipertensão arterial e deve 
permanecer em observação 
e tratamento clínico, sem pre-
visão de alta. Ele está sendo 
acompanhado pelos médicos 
roberto Kalil Filho e Paulo 
Cesar Ayrosa Galvão.

No dia 25 de janeiro, data 
do aniversário da cidade de 
São Paulo, Gilberto Gil fez uma 

apresentação gratuita no Cen-
tro Esportivo e de Lazer Tietê.

 Além de cantor, compo-
sitor e instrumentista, Gil teve 
participação na vida pública: 
foi ministro da Cultura entre os 
anos de 2003 e 2008, no gover-
no de Luiz Inácio Lula da Silva. 
De 1989 e 1992, eleito pelo PV, 
cumpriu mandato de vereador 
na Câmara Municipal de Salva-
dor, sua cidade natal.

Um dos criadores do 
Movimento Tropicalista nos 
anos 60, Gilberto Gil tem sua 
obra reconhecida tanto no 
Brasil quanto no exterior. Em 
1998, ele recebeu o Grammy 
na categoria melhor disco de 
world music e, em 2003, o 
Grammy Latino.

Cantor Gilberto Gil está 
internado em São Paulo

quadrO de hiperTensãO arTerial

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

PGE promove 
terceiro módulo 
do curso sobre 
NCPC no Iphaep

A Procuradoria-Geral do 
Estado da Paraíba (PGE-PB) 
promoveu ontem, no Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico da Paraíba (Iphaep), 
o terceiro módulo do Curso 
Novo Código de Processo Civil 
(NCPC), ministrado por Lucas 
Buril, que tratou da Teoria dos 
precedentes e recursos, como 
mais uma etapa da capacitação 
destinada aos procuradores, 
assessores jurídicos e demais 
servidores do órgão sobre a 
nova legislação que passará a 
vigorar no dia 17. Lucas Buril 
é doutorando em Direito pela 
USP, mestre em Direito pela 
UFPE, professor de processo 
em cursos de especialização e 
extensão em todo Brasil, mem-
bro da Associação Norte e Nor-
deste de Professores de Pro-
cesso (ANNEP), membro do 
Centro de Estudos Avançados 
em Processo (CEAPrO), mem-
bro da Associação Brasileira de 
Direito Processual (ABDPrO), 
advogado e consultor jurídico.

Buril destacou a impor-
tância do Curso NCPC pela 
PGE-PB, porque com a che-
gada do novo código todo o 
instrumental da Justiça vai se 
modificar e, por isso, é funda-
mental que qualquer corpo 
jurídico esteja bem atento e 
por dentro das modificações, 
tanto para não sofrer prejuízos, 
quanto para largar na frente. 
“O Direito Processual é instru-
mental e sem ele não há como 
se alcançar as finalidades do 
direito material. Por isso é fun-
damental que se conheça bem 
o novo código, que se prepare 
adequadamente para a chega-
da dele, de modo que se possa 
responder as necessidades dos 
seus clientes, que, no caso da 
PGE-PB, são as necessidades 
do Estado da Paraíba”, explicou.

A votação do proje-
to de decreto legislativo 
(PDC 315), que altera a 
fórmula de cálculo para 
o pagamento das dívi-
das dos estados e dos 
municípios com a União, 
na Câmara dos Deputa-
dos, foi adiada para a 
próxima semana, após 
negociações do governo 
com o autor da propos-
ta, deputado Esperidião 
Amin (PP-SC).

A informação foi 
dada pelo líder do go-
verno, deputado José 
Guimarães (PT-CE). Se-
gundo ele, o adiamento 
foi negociado com o au-
tor do projeto para que 
haja mais tempo para o 
governo concluir a ne-
gociação federativa com 
os estados. “É preciso 
mais diálogo”, disse.

Em relação a outras 
propostas que podem 
ser votadas, o líder go-
vernista disse que o go-
verno quer votar o pro-
jeto que trata do teto 
salarial, mas que é preci-
so ampliar as discussões 
sobre a matéria, para 
que ela seja aprovada 
no plenário da Câmara.

“Estamos amplian-
do a discussão. Está 
havendo um intenso 
processo de negocia-
ção entre o relator [de-
putado Ricardo Barros 
(PP-PR)] e as instituições 
que têm pleitos, emen-
das e ponderações a se-
rem feitas”, informou.

Na reunião de on-
tem dos líderes partidá-
rios com o presidente 
da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha (PMDB
-RJ), ficou acertada a vo-
tação da medida provi-
sória (MP 693), que trata 
de benefícios fiscais para 
a geração de energia 
elétrica durante os Jo-
gos Olímpicos e também 
aumenta o número de 
pessoas habilitadas a te-
rem porte de arma.

Deverá ser votada 
também a MP 694, que 
trata de benefícios fis-
cais. O líder informou 
que vai defender no 
plenário a aprovação 
dos textos das comis-
sões especiais que apre-
ciaram as duas medidas 
provisórias.

Em relação a Pro-
posta de Emenda à 
Constituição (PEC 1/15), 
que aumenta os per-
centuais  mínimos a se-
rem destinados à saúde 
pelo governo, o líder 
governista defende o 
adiamento da votação. 
“O governo é contrário 
não ao seu mérito, mas 
considera inoportuna. 
Queremos desvincular 
mais os recursos. Vamos 
trabalhar para derrotar, 
se os autores quiserem 
votar de qualquer jei-
to”, afirmou.

Hoje, os líderes par-
tidários voltam a se reu-
nir com o presidente da 
Câmara para tratarem 
da formação das 23 co-
missões permanentes da 
Câmara.

Mudança será votada 
na semana que vem

dívidas de esTadOs cOm uniãO iFpB publica novos 
editais do pronatec

O Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
publicou novos editais de seleção para 
o Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (Pronatec). São 
seleções para professores, superviso-
res e apoio às atividades acadêmicas 
e administrativas. Profissionais de fora 
do quadro do IFPB podem se inscrever 
se atenderem ao perfil descrito. A sele-
ção é por análise curricular com base na 
documentação protocolada presencial-
mente. Para supervisor, a remuneração 
é de R$ 36 hora-trabalho e para apoio é 
de R$ 18 hora-trabalho. Para docente, a 
remuneração é de R$ 50 hora-aula.

prF lança FeTran 
2016 hoje na capital

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) lança, hoje, o Festival Estu-
dantil Temático de Trânsito (FE-
TRAN), etapa 2016, no município 
de João Pessoa. As ações serão 
desenvolvidas a partir de uma 
parceria entre a PRF e a Prefeitura 
Municipal, através de sua Secretaria 
Municipal de Educação.

O FETRAN, que é um projeto 
nacional para a educação e cons-
cientização do cidadão quanto às 
questões relacionadas ao trânsito, 
propõe a formação desse cidadão 
a partir da melhor preparação de 
crianças e adolescentes. O lança-
mento acontecerá às 9h.

vii marcha pela vida 
das mulheres

A Marcha pela Vida das Mu-
lheres e pela Agroecologia chegou 
à sua sétima edição em 2016 e re-
unirá cinco mil mulheres em Areial, 
município do Agreste paraibano 
localizado a 35 km de Campina 
Grande, na manhã do dia 08 de 
março. 

A Marcha é realizada desde 
2010, pelo Polo da Borborema e 
pela AS-PTA Agricultura Familiar e 
Agroecologia, em um dos 14 muni-
cípios onde ambos atuam no forta-
lecimento da agricultura familiar 
agroecológica há mais de 20 anos.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil



Síria vai retomar as 
negociações sobre a 
paz no próximo dia 9 
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Novo ministro da Justiça garante
que não haverá mudança na PF 

Indicado para assu-
mir o Ministério da Justi-
ça, o procurador de Justi-
ça do Ministério Público, 
Wellington César Lima e 
Silva, disse ontem que não 
há “indicativo” de alteração 
no comando da Polícia Fe-
deral a curto prazo. Segun-
do ele, a PF continuará tra-
balhando da mesma forma 
como hoje, e ao Ministério 
da Justiça caberá “acom-
panhar e supervisionar o 
natural andamento”. A PF é 
vinculada ao ministério.

Wellington Silva foi 
convidado pela presidente 
Dilma Rousseff para assu-
mir a pasta na segunda-
-feira (29), quando se en-
controu com ela no Palácio 
do Planalto. Nesta manhã, 
ele se encontrou nova-
mente com o atual minis-
tro, José Eduardo Cardozo, 
deslocado para a chefia da 
Advocacia-Geral da União. 
Ambos participaram de 
evento do Conselho Nacio-
nal de Justiça.

“Tive uma reunião pre-
liminar com o ministro José 
Eduardo e com o diretor-
-geral da Polícia Federal 
Leandro Daiello. Tive a 
melhor das impressões, e 
a única palavra é tranqui-
lidade, normalidade, e se-
guirmos nosso caminho. As 
instituições no Brasil estão 
maduras ao ponto de não 
sofrerem variações com 
mudanças dos atores. A 
Polícia Federal continuará 
com seu trabalho como vem 
desenvolvendo até hoje”, 
disse Wellington.

Wellington César disse 
que cabe ao ministério 
supervisionar o trabalho

O ministro indicado 
disse que seu nome contou 
com “entusiasmo coletivo”, 
tanto de Cardozo como do 
ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Jaques Wagner, que foi 
governador da Bahia quan-
do o novo ministro assumiu 
a chefia do Ministério Pú-
blico no Estado.

Ao conversar com jor-
nalistas, quando saía do Mi-
nistério da Justiça, no início 
da tarde, Wellington Silva 
evitou responder direta-
mente se houve pressão 

para que Cardozo deixas-
se o cargo, e disse ver com 
naturalidade as críticas de 
entidades de classe, como 
delegados da polícia à sua 
indicação.

“Estou disposto a co-
laborar com o Ministério 
da Justiça, com o Brasil, e 
tenho certeza que esta é a 
expectativa da população 
brasileira. E eu, como mem-
bro do Ministério Público, 
como indicado para o Mi-
nistério da Justiça, cum-
prirei minhas atribuições 

com absoluto rigor e com 
absoluto respeito à Cons-
tituição. Houve entidades 
favoráveis, outras que reve-
laram natural preocupação. 
Acho que a preocupação é 
compreensível, e verão, em 
pouco tempo, que é injusti-
ficável”, afirmou.

De acordo com Cardo-
zo, a escolha de Welling-
ton não foi uma forma de 
proteger o PT das inves-
tigações feitas pela PF no 
âmbito da Operação Lava 
Jato, que apura denúncias 

de corrupção na Petrobras. 
“O novo ministro é uma 
pessoa que tem forte com-
prometimento com a legali-
dade e com a Constituição e 
com posturas republicanas. 
Além disso, a orientação 
da presidente Dilma é cla-
ra. Sempre foi e continuará 
sendo: cabe o cumprimen-
to da Constituição e da lei. 
O novo ministro se encaixa 
perfeitamente nesse perfil, 
é uma pessoa que eu tenho 
respeito e uma admiração 
profunda, portanto, são crí-

ticas infundadas”, avaliou 
Cardozo.

Na opinião dele, que 
vai substituir Luís Inácio 
Adams na AGU, após cinco 
anos à frente da pasta da 
Justiça, é “legítimo” haver 
uma “fadiga de material”. 
“Muitas vezes você tem crí-
ticas dos aliados, críticas de 
adversários. Recentemente 
eu recebi críticas de todos, 
e há um momento que tem 
que haver uma oxigenação”, 
disse, também na saída do 
ministério.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Delcídio anuncia 
afastamento  
de comissão
no Senado
Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil 

O senador Delcídio do 
Amaral (PT-MS) renunciou 
ontem à presidência da Co-
missão de Assuntos Econô-
micos do Senado. O pedido 
de renúncia foi lido pelo 
vice-presidente da CAE, Rai-
mundo Lira (PMDB-PB), na 
abertura da reunião da co-
missão.

Delcídio ficou mais de 
80 dias preso, após apresen-
tação de uma gravação em 
que ele oferece R$ 50 mil 
por mês e um plano de fuga 
ao ex-diretor da Petrobras 
Nestor Cerveró, para que 
este não firmasse acordo de 
delação premiada com o Mi-
nistério Público no âmbito 
da Operação Lava Jato.

 No pedido de renúncia, 
o senador alega que preci-
sará se dedicar à sua defe-
sa e, por isso, abre mão da 
presidência de uma das co-
missões mais importantes 
do Senado. 

André Richter
Da Agência Brasil

O ministro Teori Zavascki, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), negou 
pedido para adiar o julgamento da 
denúncia apresentada pela Procu-
radoria-Geral da República contra o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha. O julgamento está 
previsto para esta quarta-feira.

Na decisão, o ministro explicou 
que os recursos de Cunha serão ana-
lisados hoje, no início do julgamento 
da denúncia. Zavascki também res-
saltou que a publicação da pauta de 
julgamento foi feita com antecedên-
cia mínima de 48 horas, como prevê o 
regimento interno do Supremo.

“Trata-se, ademais, de inquérito 
que tramita há aproximadamente um 
ano e que tem recebido atento e cons-
tante acompanhamento dos compe-
tentes representantes do acusado sig-
natários das petições. A apresentação 
de memoriais pode ser perfeitamente 
promovida no prazo que antecede o 

julgamento, sendo ainda facultado 
aos defensores a produção de susten-
tação oral”, disse o ministro.

De acordo com Janot, o deputado 
recebeu US$ 5 milhões para viabilizar 
a contratação de dois navios-sonda do 
estaleiro Samsung Heavy Industries 
em 2006 e 2007. O negócio foi feito 
sem licitação e ocorreu por interme-
diação do empresário Fernando Soa-
res e o ex-diretor da área internacio-
nal da Petrobras Nestor Cerveró.

O caso foi descoberto a partir do 
acordo de delação premiada firmado 
pelo consultor Júlio Camargo, que 
também participou do negócio e re-
cebeu US$ 40,3 milhões da Samsung 
Heavy Industries para concretizar a 
contratação, segundo a denúncia.

Em outra acusação, Janot afirma 
que Eduardo Cunha pediu, em 2011, à 
ex-deputada e atual prefeita de Rio Bo-
nito, no Rio de Janeiro, Solange Almei-
da, a apresentação de requerimentos à 
Comissão de Fiscalização e Controle da 
Câmara para pressionar o estaleiro, que 
parou de pagar as parcelas da propina.

STF nega adiamento de sessão e 
julga denúncia contra Cunha hoje

RECEBIMENTO DE PROPINA

Da Agência Estado

O Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, 
presidido pelo procurador-
-geral da República, Rodri-
go Janot, aprovou ontem a 
criação de uma força-tarefa 
para atuar nos casos da Ope-
ração Zelotes que tramitam 
no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). O grupo deve, ini-
cialmente, ficar responsável 
por analisar os pedidos de 
habeas corpus e recursos 
apresentados pela defesa de 
investigados na Zelotes, que 
tramita na Justiça Federal em 
Brasília.

 A corte é responsável 
por julgar ações penais en-
volvendo governadores, inte-
grantes de Tribunais de Jus-
tiça Estaduais, de Tribunais 
de Contas, entre outros.

 Três subprocuradores-
-gerais foram designados 
para atuar somente na ope-
ração. O grupo será coorde-
nado pelo subprocurador-
-geral da República Antônio 
Carlos Pessoa Lins e contará 

com os também subprocu-
radores Carlos Eduardo Oli-
veira Vasconcelos e Marcelo 
Antonio Moscogliato.

 Ao levar para o Conse-
lho Superior a decisão sobre o 
início dos trabalhos da força-
-tarefa, o subprocurador-geral 
da República Mario Bonsaglia 
destacou que a designação 
dos subprocuradores res-
peita o princípio do promo-
tor natural, ou seja, que tem 
competência para conduzir 
as operações, e leva em conta 
a importância da investigação 
para o interesse público.

Atualmente, além de 
investigar a atuação de qua-
drilhas junto ao Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) para reverter 
ou anular multas aplicadas 
pelo fisco a empresas, a Ze-
lotes também apura um su-
posto esquema de compras 
de medidas provisórias 
para favorecer o setor au-
tomotivo. Um dos filhos do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva também é alvo 
da operação. 

MPF cria força-tarefa
para atuar na Zelotes

APROVAÇÃO DE CONSELHO

O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, foi uma indicação de Jaques Wagner (Casa Civil), com quem trabalhou no Governo do Estado da Bahia

FOTO: Manu Dias-Secom



NACIONAL

Começa a campanha nacional de 
vacinação contra a febre aftosa

A campanha nacional de 
vacinação contra a febre afto-
sa de 2016 começou ontem. 
Este mês, apenas o Amazo-
nas (AM) e o Pará (PA) vaci-
nam os rebanhos de bovinos 
e bubalinos. Juntos, os dois 
estados têm 22,17 milhões 
de cabeças, o que representa 
pouco mais de 10% do re-
banho brasileiro, de 212,12 
milhões de animais, segundo 
dados do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa).

De acordo com a coorde-
nadora-geral de Programas 
Sanitários do Departamento 
de Saúde Animal do Mapa, 
Denise Euclydes Mariano da 
Costa, os produtores são os 
responsáveis pela vacinação 
dos rebanhos. Depois de va-
ciná-los, acrescentou, eles 
devem fazer uma declaração, 
contendo informações sobre 

Segundo dados do Mapa, 
o País possui hoje 212,12 
milhões de animais

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de março de 2016

Geral

Recentes pronunciamentos e entrevistas do 
governador Ricardo Coutinho permitem um exercício 
imaginativo sobre ao menos dois eixos que poderiam 
conduzir ações governamentais neste ano eleitoral.

O primeiro confirma um horizonte ideológico: o 
socialismo. Um socialismo, no entanto, que escapa ao 
neopopulismo latino-americano que assumiu o rótulo 
de bolivariano. 

O horizonte observado pelo PSB, ao menos aqui 
na Paraíba, acolhe como estrategicamente relevante a 
ferramenta liberal do empreendedorismo. 

E empreender entre nós significa prioritariamente 
inclusão produtiva como salto redentor para a redução de 
desigualdades e ampliação de oportunidades. 

A perspectiva é a da valorização do trabalho 
para a geração da sustentabilidade econômica. Nada 
a ver e com uma visão de conquista e acumulação de 
propriedades enquanto fetiche a serviço do poder 
aquisitivo de um individualismo narcísico.

 O neopopulismo privilegia políticas 
compensatórias a exemplo do programa Bolsa Família, 
mas sem qualquer condicionalidade como a da 
escolarização no Brasil, produzindo um assistencialismo 
que torna o cidadão dependente do Estado. 

Outro diferencial: ao contrário do neopopulismo 
socialista ao qual nos referimos, sempre em busca 
do maior controle da sociedade pelo Estado, a 
recente criação na Paraíba do Conselho Estadual de 
Transparência Pública e de Combate à Corrupção sinaliza 
para a realização de um inédito controle social. 

A participação no Conselho de entidades como 
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério 
Público (MP), Tribunal de Justiça (TJ), Fórum Paraibano 
de Combate à Corrupção (Focco/PB) e Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) favorece uma visão crítica e 
fiscalizadora das ações do Executivo. 

Pensamos, portanto, na construção permanente de 
um socialismo democrático que identifica, no Estado, 
um agente pedagógico que se refere permanentemente 
à necessidade da construção de consensos. 

Além disso, uma instância social indutora do 
desenvolvimento social, político e econômico, e 
plataforma ideológica que privilegia a participação 
social e a democracia direta enquanto força legítima, 
contra-hegemônica, frente ao elitismo que produz a 
concentração de renda, de riquezas e de poder.

Sobre o tema, socialismo e democracia, reproduzo 
a convicção do cientista político brasileiro Carlos Nelson 
Coutinho, morto em 2012, em seu ensaio essencial 
intitulado “A democracia como valor universal: “A questão 
do vínculo entre socialismo e democracia marcou sempre, 
desde o início, o processo de formação do pensamento 
marxista; e, direta ou indiretamente, esteve na raiz das 
inúmeras controvérsias que assinalaram e assinalam a 
história da evolução desse pensamento”.  

O socialismo como um valor democrático a serviço 
da inclusão e da promoção e geração de direitos é 
prática de sempre capaz de imantar o ano eleitoral. 

O segundo eixo condutor  de ações em período 
eleitoral seria o da imaginação com pragmatismo. E que 
articularia em âmbito estadual conjunto de práticas 
para disseminar o valor político-eleitoral positivo de um 
método para a governança e governabilidade explicitado 
em dois processos  altamente politizados e ideologizados: 
o Pacto Social pelo Desenvolvimento, proposto ainda 
na primeira gestão por Ricardo Coutinho,  e o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Paraíba 2040, lançado 
no ano passado e que prevê ações estratégicas para 25 
anos a partir do seu lançamento.

O mapeamento das obras já realizadas na perspectiva 
do Pacto, a capilaridade das ações em infraestrutura, 
saúde, educação, desenvolvimento social, segurança 
pública, o que inclui programas inovadores em âmbito 
nacional, nas áreas de proteção à mulher e de amparo 
aos idosos, entre outras, além da energia da inteligência 
estratégica empregada no controle de gastos e na gestão 
dos cargos, constituem capital eleitoral significativo.

Capital também político-administrativo que 
dificilmente deixaria de sensibilizar positivamente o 
eleitorado quanto à objetividade de políticas públicas 
que contemplam interesses e necessidades do eleitor e 
da eleitora de qualquer classe social, e como proposta 
adequada aos tempos de crise. Na Paraíba, o socialismo 
vence o atraso. O que mais interessa a todos nós.

Governo e política

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Ação começa pelo Amazonas (AM) e Pará (PA) que vacinam os rebanhos de bovinos e bubalinos

a faixa etária dos animais 
imunizados, e entregá-las nas 
unidades locais de atenção 
veterinária de cada um dos 
dois estados.

A maioria das unidades 

da Federação participa da 
campanha no mês de maio, 
conforme o calendário nacio-
nal de vacinação de bovinos 
e bubalinos contra a febre 
aftosa.

Na segunda etapa da 
campanha de 2015, a vaci-
nação contra a aftosa atingiu 
um índice de cobertura de 
98,17% do rebanho bovino e 
bubalino.
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Três vezes por semana, 
Andreia de Andrade, de 24 
anos, pega uma lotação da ci-
dade onde mora, Belo Jardim, 
e percorre 185 quilômetros 
até o Recife para chegar a 
uma das unidades de saúde 
da capital pernambucana, 
onde o filho, João Lucas, de 
6 meses, faz um tratamento 
que vai durar por toda a vida. 
Ele tem microcefalia. A cada 
viagem, ela paga R$ 100 ao 
motorista. Para ajudar nas 
contas, a jovem tenta dar en-
trada no Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), do Go-
verno Federal, mas a espera 

para conseguir atendimento 
no Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) é de meses.

“Logo depois que ele 
nasceu, eu entrei com o pedi-
do. O agendamento da perí-
cia ficou para logo depois do 
Carnaval, dia 11 de fevereiro. 
Quando cheguei na agência 
da minha cidade, disseram 
que não tinha perito especia-
lizado em microcefalia, então 
não era possível fazer o aten-
dimento. Remarcaram para o 
dia 4 de abril”, conta Andreia. 
“Acho que, se lá não tem o 
perito, deveriam me mandar 
para outro canto que tivesse”, 
acrescentou.

O benefício, no valor de 
R$ 880, é concedido a pes-

soas de baixa renda, de qual-
quer idade, com deficiência 
de natureza física ou mental 
que tenham impedimentos 
de longo prazo, mesmo que 
não tenham contribuído com 
a Previdência Social. Por en-
quanto, Andreia só conta com 
o salário mínimo do marido 
para arcar com as despesas 
mensais. Ela era vendedora, 
mas saiu do emprego ainda 
grávida. “Meu chefe falou que 
a vaga era minha, quando eu 
quisesse. Mas, agora, não pos-
so mais voltar. Quem vai cui-
dar do meu filho?”, indagou.

Como os gastos já ultra-
passam os ganhos, Andreia 
conta que só estão conseguin-
do se deslocar com a ajuda fi-

nanceira de parentes. O trans-
porte gratuito da prefeitura 
não tem mais lugar, de acordo 
com a ex-vendedora. “Estou 
aguardando vaga. Não posso 
perder as consultas, então te-
nho que dar um jeito de tra-
zer [para o Recife]. Ficar sem 
atendimento a criança não 
pode. A Secretaria de Saúde 
de lá [Belo Jardim] deveria 
ter uma estrutura lá”, disse. 
“Não tem hospital há mais de 
um ano, porque foi fechado 
para reforma, e a policlínica 
não tem estrutura que atenda 
as necessidades do tratamen-
to”, completou. No município, 
é feito apenas o acompanha-
mento com fonoaudiólogo e 
fisioterapeuta.

Dificuldade para conseguir benefício
mães de bebês COm mICrOCeFALIA

A balança comercial 
teve superávit (exporta-
ções maiores que im-
portações) de US$ 3,043 
bilhões em fevereiro. É 
o melhor resultado para 
meses de fevereiro des-
de o início da série his-
tórica da balança, em 
1989. Além disso, não era 
registrado superávit para 
o mês desde fevereiro de 
2012, quando a balança 
comercial ficou positiva 
em US$ 1,7 bilhão.

Os dados foram di-
vulgados ontem pelo 
Ministério do Desen-
volvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. 
Em janeiro, o superávit 
de US$ 923 milhões da 
balança comercial tam-
bém quebrou um jejum 
de saldos positivos para 

o mês, que já durava 
cinco anos.

O saldo positivo 
do mês passado resul-
tou de US$ 13,348 bi-
lhões em exportações 
e US$ 10,305 bilhões 
em importações. As 
vendas externas cres-
ceram 4,6% sobre feve-
reiro de 2015 e 24,9% 
em relação a janeiro 
de 2016. O cálculo é 
segundo o critério da 
média diária, que mede 
o valor negociado em 
dólares por dia útil.

A comparação com 
2015 representou o pri-
meiro crescimento das 
exportações ante o mes-
mo mês do ano anterior 
em 17 meses. A última 
vez que as vendas exter-
nas haviam subido foi na 
comparação anual entre 
agosto de 2014 e agosto 
de 2013.

Balança tem melhor 
fevereiro desde 89

COm superávIT de us$ 3 bI

A Polícia Federal prendeu 
preventivamente, ontem, o vi-
ce-presidente do Facebook na 
América Latina, Diego Dzodan. 
Ele foi preso enquanto ia para 
o trabalho, no bairro Itaim Bibi, 
Zona Sul da capital paulista.

Segundo a PF, a rede social 
descumpriu ordens judiciais 
que exigiam a liberação de in-
formações presentes na pági-
na. Os dados seriam usados na 
produção de provas de investi-
gações ligadas ao crime organi-
zado e ao tráfico de drogas, que 
tramitam em segredo de Justiça 
no Juízo Criminal da Comarca 
de Lagarto, em Sergipe. O pe-
dido de prisão foi feito pelo juiz 
Marcel Maia Montalvão.

Diego Dzodan é argentino 
e mora no Brasil. Ele prestou 
depoimento na Superinten-
dência da PF em São Paulo, 
onde permanece preso à dis-
posição da Justiça.

Mais cedo, o juiz Mar-
cel Montalvão informou que 

o processo corre em segredo 
de Justiça e a única informa-
ção que pode ser divulgada no 
momento é que se trata de um 
processo de tráfico de drogas 
interestadual, em que a PF so-
licitou ao Juízo a quebra do si-
gilo de mensagens trocadas no 
WhatsApp.

A PF já havia feito três pe-
didos à empresa Facebook, que 
não liberou as conversas soli-
citadas. Diante das negativas, 
o juiz determinou uma multa 
diária de R$ 50 mil. Mesmo as-
sim, o Facebook não atendeu 
ao pedido. A multa diária foi, 
então, elevada para R$ 1 milhão 
e, ainda assim, a empresa não 
cumpriu a determinação judi-
cial de quebra do sigilo das con-
versas do aplicativo WhatsApp.

Como as determinações 
judiciais foram descumpridas, 
Montalvão decretou a prisão 
do responsável pela empre-
sa no Brasil, usando como 
argumento o fato de ele im-
pedir a investigação policial, 
com base no Artigo 2º, da Lei 
12.850/2013.

Vice-presidente é preso 
e empresa critica medida  

FACebOOk NA AmérICA LATINA

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil
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Mundo

Negociações sobre a paz na Síria 
serão retomadas no dia 9 deste mês
O cessar-fogo que vigora 
no país continua sendo 
respeitado, segundo a ONU

Genebra - O enviado es-
pecial das Nações Unidas para 
a Síria, Staffan de Mistura, in-
formou que as negociações 
de paz sobre a Síria serão re-
tomadas no dia 9 de março. 
A princípio, os debates deve-
riam iniciar dois dias antes.   

Em nota, o representante 
afirmou que a demora “ser-
virá para permitir um tempo 
suficiente para enfrentar as 
questões logísticas e práticas” 
de ambos os lados das con-
versas. Apesar de denúncias 
de violações, o cessar-fogo no 
país está sendo respeitado na 
maior parte das regiões que 
são controladas por rebeldes 
que lutam contra o governo e 
em áreas governistas.   

Iniciado no dia 26 de 
fevereiro, o acordo assinado 
por Estados Unidos, Rússia e 
oposição e governo sírio visa 
acalmar os ânimos para ini-
ciar uma nova rodada de ne-
gociações. Durante esse pe-
ríodo, apenas ataques aéreos 
contra os grupos terroristas 
Estado Islâmico (EI, ex-Isis) e 
Frente al-Nusra estão “libera-
dos” pela ONU.   

Para mostrar boa von-
tade, o presidente do país, 
Bashar al-Assad, afirmou que 
está disposto a dar “anistia 
plena” aos opositores que 
lutam contra seu governo se 
eles depuserem suas armas.   

“Simplesmente, desis-

tam de suas armas. O fato de 
quererem participar de um 
processo político ou que, ao 
contrário, não estão interes-
sados nisso, ou que não se-
guem uma agenda política, 
não me interessa. Para mim, é 
importante do ponto de vista 
jurídico e constitucional, no 
interesse do povo sírio é que 
não haja o direito de andar 
por aí com armas e blindados 
e direcioná-los aos cidadãos 
e aos seus bens”, disse Assad 
à emissora alemã “ARD”.   

 Jihadistas 
Ao menos oito cidadãos 

holandeses que lutavam ao 
lado do EI foram mortos por 
membros do próprio grupo 
na província de Raqqa, sob 
a acusação de terem se rebe-
lado e tentado abandonar a 
luta, informaram grupos ati-
vistas sírios.   

Segundo um deles, as 
execuções ocorreram no dia 
26 de fevereiro e acontece-
ram contra oito dos 75 jiha-
distas holandeses que estão 
na Síria.

Da Ansa Brasil

Idomeni, Grécia (AE) - A po-
lícia grega informou que mais de 
10 mil pessoas que desejam seguir 
rumo aos países da Europa Oci-
dental, a maioria refugiados sí-
rios e iraquianos, estão presos na 
passagem de Idomeni, na frontei-
ra entre Grécia e Macedônia, em 
condições deploráveis.

Centenas de tendas preen-
chem os campos que se estendem 
em direção à fronteira, que é pa-
trulhada no lado macedônio por 
dezenas de policiais. Ontem, a 
Macedônia permitiu a passagem 
de apenas 30 refugiados.

A passagem de Idomeni se 
tornou uma questão chave na 
crise de imigrantes na Europa. Di-
versas nações europeias, lideradas 
pela Áustria, impuseram restrições 
de fronteira e criaram campos de 
refugiados ao longo dos últimos 
dez dias, gerando uma reserva de 
imigrantes enorme na Grécia. Es-
sas ações unilaterais enfureceram 
Grécia e ameaçam prejudicar a 
unidade da União Europeia.

Alguns imigrantes esperam por 
autorização de passagem em Idome-
ni há mais de uma semana. O campo 
de refugiados está lotado e mais e 
mais pessoas chegam diariamente. 
Durante a noite, a chuva atingiu 
várias famílias, que colocaram suas 
roupas para secar pela manhã.

Imigrantes estão presos em fronteira
crise migratória

A ONU disse que 

a demora “servirá 

para permitir um 

tempo suficiente 

para enfrentar 

as questões de 

ambos os lados”

Da Agência Estado

 Jasmin Rexhepi, chefe do gru-
po de ajuda humanitária Legis, 
que tem voluntários trabalhando 
na fronteira da Macedônia com a 
Grécia e a Sérvia, disse à Associa-
ted Press que as autoridades mace-
dônias restringiram a passagem de 
imigrantes porque a Sérvia permi-
tiu a entrada de apenas 30 pessoas 
no país ontem entre as 410 que 
estavam em um trem e buscavam 
passagem. Segundo ele, a mace-
dônia aguarda a Servia abrir sua 
fronteira para liberar passagem.

Cerca de 70 pessoas, incluindo 
crianças, que a Macedônia afirma 
serem na maioria do Paquistão, 
estão presas entre as cercas de 
arame farpado na fronteira do 
país por três dias. Rexhepi diz que 
as autoridades da Macedônia es-
tão tentando mandá-los de volta 
à Grécia, porque eles cruzaram a 
fronteira ilegalmente, mas a Gré-
cia se recusa a recebê-los.

“Estamos fornecendo água, co-
mida, sacos de dormir e capas de chu-
va para o grupo”, afirmou Rexhepi.

A situação dos imigrantes se agrava na Europa, necessitando de medidas urgentes
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A ONU Mulhe-
res, em parceria com o 
portal PapodeHomem, 
lançou ontem no Brasil 
a pesquisa Precisamos 
Falar com os Homens. 
Feita pela internet e 
viabilizada pelo Grupo 
Boticário, a pesquisa é 
aberta a todas as pes-
soas e aborda temas 
como machismo, femi-
nismo e violência entre 
parceiros.

O objetivo é enten-
der como os homens 
podem participar do 
diálogo pela igualdade 
de gênero e identificar 
como as mulheres per-
cebem o papel dos ho-
mens na sua vida e na 
sociedade hoje, apon-
tando as principais 
tensões culturais que 
geram sofrimento e de-
sigualdade.

A pesquisa é a se-
gunda etapa de um 
processo que começou 
com entrevistas com 
especialistas e pessoas 
comuns, no Recife, Rio 
de Janeiro e em São 
Paulo, em busca de his-
tórias inspiradoras. A 
pesquisa e as entrevis-

tas resultarão em um 
documentário sobre o 
tema, que será divulga-
do mundialmente ain-
da este ano.

O trabalho é parte 
da campanha ElesPorE-
las (HeForShe), lançada 
pela ONU Mulheres em 
2014. A iniciativa con-
voca os homens a re-
fletir e a participar ati-
vamente da defesa dos 
direitos das mulheres, 
enfrentando estereóti-
pos machistas que per-
petuam a desigualdade 
de gênero.

No site da campa-
nha, qualquer pessoa 
pode assinar o compro-
misso ElesPorElas. Mais 
de 680 mil já assinaram 
em todo o mundo. O 
ranking dos países que 
mais participaram in-
clui os Estados Unidos, 
o Reino Unido, Equa-
dor, México e Canadá.

Mais de 22 mil bra-
sileiros já participaram 
da campanha. Entre os 
que assinaram o com-
promisso, 21.353 são 
homens. Temas como 
violência e mercado de 
trabalho são apontados 
pelos brasileiros como 
prioritários na igualda-
de de gênero.

ONU Mulheres lança 
pesquisa no Brasil

igUaLDaDe DO gÊNerO

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Washington (AE) - Em 
um testamento escrito a 
mão, o líder da Al-Qaeda, 
Osama Bin Laden, afirma ter 
cerca de US$ 29 milhões em 
fortuna pessoal que gostaria 
que fossem utilizados “na 
jihad, para o bem de Allah”.

O testamento foi divul-
gado ontem juntamente com 
mais de 100 outros docu-
mentos capturados em maio 
de 2011, no ataque que re-
sultou na morte de Bin La-

den no complexo de Abbotta-
bad, no Paquistão. O líder da 
Al-Qaeda pretendia dividir 
sua fortuna entre parentes, 
mas queria que a maior parte 
dela fosse gasta na condução 
dos trabalhos de extremistas 
islâmicos após os atentados 
de 11 de setembro.

A ameaça de morte re-
pentina estava em sua mente 
anos antes do ataque fatal no 
Paquistão. “Se eu for morto”, 
escreveu em 2008 em carta 
para seu pai, “reze muito por 
mim e faça caridade conti-

nuamente em meu nome, 
que estarei em grande neces-
sidade de apoio para alcan-
çar a casa eterna”.

Os documentos foram 
divulgados pelo escritório do 
diretor de Inteligência Na-
cional dos EUA. Eles revelam 
diversos assuntos, incluindo 
desentendimentos entre a Al-
Qaeda e a Al-Qaeda no Iraque, 
que se tornou o que conhe-
cemos agora como o Estado 
Islâmico; e a preocupação de 
Bin Laden sobre a imagem 
pública da organização.

Bin Laden deixa fortuna de 
US$ 29 milhões para ‘jihad’

testameNtO

Da Agência Estado

A destruição de mauso-
léus em Tombuctu, no Mali, 
em 2012, é um crime de guer-
ra, atribuído a um jihadista lo-
cal, afirmou a procuradora do 
Tribunal Penal Internacional 
(TPI), Fatou Bensouda.

Em audiência de confir-
mação das acusações, para 
determinar se as provas da 
procuradora são suficientes 
para iniciar um processo, 
Fatou Bensouda disse que 
a destruição constituiu um 
“ataque contra uma popu-

lação inteira e contra a sua 
identidade cultural”.

Bensouda apresentou 
uma única acusação contra 
Ahmad al-Faqi al-Mahdi, afir-
mando que cabe ao tribunal 
punir os responsáveis pela 
destruição de antigos templos 
em Tombuctu, declarado pa-
trimônio da humanidade pela 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco) em 1988.

Os nove mausoléus e 
mesquita destruídos pelo 
jihadista, também conheci-
do como Abu Turab, “são as 

principais vítimas deste crime 
e, por isso, merecem justiça”, 
disse a procuradora.

Nascido em 1975, em 
Agune, a cerca de 100 quilô-
metros a oeste de Tombuctu, 
Al-Mahdi é o primeiro acusa-
do de crimes de guerra pela 
destruição de patrimônio da 
humanidade. Ele foi transferi-
do para Haia em setembro do 
ano passado.

Ele também é acusado 
pela Procuradoria de perten-
cer ao grupo radical Ansar 
Dine, que significa Defensores 
da Lei, ligado  à Al-Qaeda.

TPI afirma que destruição de 
mausoléu é crime de guerra
Da Agência Lusa

Partido tenta 
formar novo 
governo na 
Espanha

Madri - O líder do Partido 
Socialista da Espanha, Pedro 
Sanchez, espera persuadir a 
maioria dos deputados na Câ-
mara a tentar a formação de 
um novo governo, mas a falta 
de suporte de outros partidos 
sugere que ele não terá suces-
so. O discurso de ontem de 
Sanchez será seguido de de-
bate e de uma votação hoje, 
na qual ele irá precisar da 
maioria dos 350 parlamenta-
res para ser bem-sucedido.

Mas os socialistas, que 
conquistaram 90 assentos na 
Câmara na eleição de 20 de 
dezembro, têm o apoio apenas 
do partido de centro Ciudada-
nos, que detém 40 cadeiras. 
Tanto o conservador Partido 
Popular, com 123 assentos, 
quanto o partido de extrema 
esquerda Podemos, com 49 
posições, disseram que irão 
votar contra a proposta.

Sanchez terá uma nova 
chance na sexta-feira, quando 
será necessário apenas mais 
votos a favor do que contra. 
Mas, a menos que vários par-
tidos mudem de tática e o 
apoiem, ou ao menos se abste-
nham, é provável que ele não 
vença nessa tentativa também.

Se ele falhar nas duas 
votações, o Parlamento terá 
dois meses para escolher um 
governo ou convocar novas 
eleições em 26 de junho.

Da Agência Estado
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Marinha quer 
preencher 1.340 vagas 
por meio de concurso
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Rede francesa vai se instalar em Campina Grande
AccorHotels

O diretor-presidente da 
rede francesa AccorHotels 
para  América do Sul, Patrick 
Mendes,  em entrevista coletiva 
via aplicativo Periscope, infor-
mou que, em 2017, vai aportar 
em Campina Grande a marca 
Ibis Styles por meio do Hotel 
Ibis Styles, que promete ser 
um hotel diferenciado para 
região e tematizado. “Sim, 
vamos chegar a Campina 
Grande, a terra do Maior São 
João do Mundo, e abraçar 
essa gente paraibana e hos-
pitaleira”.

O Ibis Styles de Campina 
Grand é fruto de uma con-
versão utilizando a estrutura 
de um empreendimento in-
dependente que já funciona 
no município. O contrato de 
conversão foi assinado du-
rante o último dia da Equi-
potel - Feira de Hotelaria e 
Gastronomia, que terminou 
no Pavilhão do Anehmbi, em 
São Paulo.

Atualmente, o empreen-
dimento de Campina Grande 
dispõe de 90 apartamentos. 
Com a mudança de bandei-
ra haverá um retrofit e uma 
ampliação. Depois disso a 
unidade passa a oferecer 116 
quartos. Há oito anos a Ac-
corHotels já está em solo pa-
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raibano, no comando do Ibis 
João Pessoa, do empresário 
Frederico Farias, informou 
a gerente  Irineia Maranhão. 
“A rede administra também 
o Ibis de Mossoró e, até o fi-
nal deste ano início de 2017, 
o Ibis de Natal, ambos de 

Frederico Farias, informou 
Irineia.

Desde julho passado, que 
a rede AccorHotels está no co-
mando dos empreendimentos    
Mercure Recife Atlante Pla-
za,  Mercure Recife Mar Hotel 
Conventions e Grand Mer-

cure Summerville, este em 
Porto de Galinha, hotéis que 
há muito recebem famílias 
paraibanas desde suas insta-
lações pela Rede Pontes, do 
empresário Guilherme Pon-
tes. “Muito nos orgulha saber 
que os paraibanos fazem dos 

hotéis da bandeira AccorHo-
tels a casa deles em Pernam-
buco. O Nordeste é uma das 
regiões, que a AccorHotels 
pretende mapear cada vez 
mais oportunidades de em-
preendimentos. Estamos fa-
lando de uma área com for-

te potencial para o turismo 
de lazer, mas que também 
se fortalece em desenvol-
vimento, o que favorece os 
hóspedes corporativos. Em 
Pernambuco, onde já temos 
11 hotéis em operação do 
grupo, só temos que nos or-
gulhar por ser uma das cida-
des da região Nordeste onde 
temos uma operação cada 
vez mais fortalecida”, afirma 
Patrick Mendes.

Ainda focado no Nordes-
te, mais especialmente no Es-
tado de Pernambuco, Patrick 
lembra que mais três hotéis 
vão se estabelecer até 2019, 
ou seja, o “Ibis Vitória de San-
to Antão e dois no Recife, o 
Ibis Budget Recife Piedade e o 
Ibis Budget Recife. Estes três 
estabelecimentos somam 
mais 586 apartamentos em 
solo penambucano.

Presidente da rede AccorHotels para América do Sul, Patrick Mendes, anunciou o novo empreendimento na Equipotel, em São Paulo  

Há oito anos, a 
rede já está 
em solo 
paraibano, no 
comando do 
Ibis João Pessoa, 
no Cabo Branco

O lançamento da pedra 
fundamental de reconstrução 
da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz foi realizado na  
última segunda-feira. 

A base brasileira ocupa-
rá o mesmo local da estação 
anterior, destruída em um in-
cêndio em 2012, e dará novo 
impulso às pesquisas cientí-
ficas desenvolvidas pelo Pro-
grama Antártico Brasileiro 
(Proantar). Em cerimônia na 
cidade de Punta Arenas, no 

Chile, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Celso 
Pansera, agradeceu os esfor-
ços de todas as instituições 
envolvidas no projeto. 

Com uma área de apro-
ximadamente 4,5 mil metros 
quadrados, a nova estação 
contará com 17 laboratórios, 
ultrafreezers para armaze-
namento de amostras e ma-
teriais usados nas atividades 
científicas, setor de saúde, bi-
blioteca e sala de estar. 

Base de pesquisa será 
reconstruída na Antártica

O edital para o programa 
de aceleração para startups, 
o InovAtiva Brasil, será apre-
sentado hoje, em Campina 
Grande, e amanhã, em João 
Pessoa, para empresários e 
empreendedores. A iniciativa 
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), em parceria 
com Sebrae, oferece mento-
rias, conexão com investido-
res brasileiros e estrangeiros, 
além de cursos gratuitos e está 

com inscrições abertas até o 
dia 14 deste mês. Em Campi-
na Grande, os detalhes sobre 
o edital serão apresentados a 
partir das 10h, no Centro de 
Inovação e Tecnologia Telmo 
Araújo (Citta). 

Já em João Pessoa, as in-
formações serão repassadas 
às 19h, no Centro de Educação 
Empreendedora do Sebrae, 
no Bairro dos Estados. A ins-
crição pode ser feita gratuita-
mente pelo site startpb.com.

br/inovativa. De acordo com a 
gestora do projeto StartPB do 
Sebrae Paraíba, Danyele Rapo-
so, o InovAtiva Brasil é direcio-
nado aos empreendedores da 
área de tecnologia e inovação. 
“Haverá orientações de como 
captar recursos e conquistar 
clientes, além de informações 
de como se inscrever no edital, 
aumentando as  chances de 
aprovação”, destacou. No dia 8 
de março, haverá a “Mentoria 
para Inscrições”, com o consul-

tor e especialista em inovação, 
Leo Uchôa, também às 19h, no 
Sebrae Paraíba, na capital. 

O InovAtiva é gratuito e 
estimula negócios inovadores, 
que atende empresas de todo 
o Brasil, atuantes em qualquer 
setor. Segundo a gestora do 
projeto de Economia Digital 
(Sow) do Sebrae em Campina 
Grande, Ivana Sena, o InovAti-
va representa mais uma opor-
tunidade para os empreende-
dores que precisam evoluir.

Programa será apresentado em CG
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enso num coração que derruba 
poemas.

Então, tenho o leve delírio-desejo 
de escrever textos nesta página de “Di-
versidade” que fossem como poemas, 

sem a preocupação de escolas e patrulhismos 
literários herdados da competição-nossa-de-cada-
dia em que entrou o jornalismo brasileiro desde 
a tal da “Nova República”. Foi algo como um teste: 
quem do Quarto Poder teria mais com a promul-
gação da Constituição de 1988.

A cobertura das primeiras eleições diretas 
após a ditadura foi encarada como um teste 
para a imparcialidade da maioria dos jornais. 
A “Folha de S. Paulo” - que está completando 
95 anos de existência - investigou, durante as 
primeiras Diretas, a vida política de todos os 
candidatos e provocou a ira de Fernando Collor. 
Eleito e empossado, Collor mandou a Polícia 
Federal invadir a sede da “Folha” em 1990, sob 
pretexto de suposta irregularidade na cobrança 
de anúncios.

Era a realidade. Hoje a realidade é outra. 
Mas a atualidade, hoje em dia (ou sempre?), con-
fronta a realidade; por cima dela passa.  O que 
vale é o atual. Foi justamente a atualidade que 
causou a queda de Collor. Nesse jogo, não vale o 
real. O pragmatismo obriga a isso. Esse pragma-
tismo é político, econômico, cultural, sensual, 
social. É uma “doença” que atacou geral, sem pre-

cisar da picada de um mosquito.
Como enfrentar os adversá-

rios incluindo - e principalmente - 
os de linguagem e comportamento 
sem a coragem de entrar no seu 
terreno? Seu terreno? O que é 
deles? O que é nosso? O que é de 
alguém e de ninguém? 
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Cantou Cauby Peixoto: “Nin-
guém é de ninguém, na vida tudo 
passa. Ninguém é de ninguém, 
até quem nos abraça”. Juntamente 
com Ângela Maria, Cauby faz um 
grande show em São Paulo durante março (foto). 
Depois sairão em turnê.  Por que não trazem 
para o Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, 
esses dois entre os maiores intérpretes da músi-
ca brasileira?
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Metafísica por metafísica, fico com a ciência 
do espírito. Espírito científico, claro, aberto, 
limpo, disposto até a concessão na hora exata de 
saber que isso produzirá frutos (mesmo mani-
festados bem depois, pois o tempo é uma ilusão 
tão grande quanto a carne em que agora habito, 

Percorrendo as margens dos rios alternativos

P

e você também).
Quando concessões são discutidas, até me 

lembro daquela coisa leninista de um passo atrás 
para que sejam dados dois à frente. O problema 
é que os intelectuais paramarxistas do Brasil e 
os radicais partidários do governo petista que 
completará 13 anos no Planalto são empulhados 
e empulhantes demais, alguns até politicamente 
desonestos, e vivem dando vinte passos atrás 
para conseguir um passo à frente. Quando conse-
guiremos juntar a atualidade com a realidade até 
por cima de aquela passar?

Será que a gente, além de (re)aprender a 
(re)ver o luar, vai ter de (re)considerar a possi-

bilidade de ir ao Japão, num car-
gueiro do Lloyd lavando o porão, 
como Gilberto Gil anotou musical-
mente no “Oriente” do “Expresso 
2222”? Afinal, nós, percorrendo 
as margens dos rios alternativos, 
também não fazemos as nossas 
concessões, sabendo que isto tudo 
é um aprendizado?

Gostaria, por exemplo, de 
escrever diariamente neste jornal 
para os leitores que escutam Bob 
Dylan dos anos 1960 a 90, que 
leem, leram ou lerão “Rumo à 
Estação Finlândia”, que acreditam 
numa saída geral suprapartidária, 

que sabem misturar a “Bíblia” com Paul Brunton 
e Jack Kerouac, que não têm preconceitos de tipo 
qualquer (e como é difícil para nossa raça huma-
na não ter preconceitos...).

No íntimo, gostaria de escrever somente 
para esses leitores. Não que fosse uma atitude 
discriminatória com outras realidades plane-
tárias e paraibanas. Seria apenas uma questão 
de marcar identidade com esse universo - a que 
chamássemos, talvez e ainda, de “cultura alter-
nativa”.

Um universo que, para minha ética e 
a de outras pessoas, anônimas ou não, é o 
melhor.
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Inscrições vão até o dia 28 
desse mês para a Escola de 
Aprendizes de Marinheiros

Marinha vai preencher 1.340 vagas
ConCuRso
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Da Agência Brasil

Jovens que queiram in-
gressar na carreira militar 
podem se inscrever, até o 
dia 28 de março, no con-
curso público de admissão 
às Escolas de Aprendizes
-Marinheiros. São 1.340 
vagas para homens, soltei-
ros, entre 18 e menos de 22 
anos no dia 1º de janeiro 
de 2017, com Ensino Médio 
completo na data prevista 
para verificação dos docu-
mentos.

A inscrição pode ser 
feita pela internet; a taxa 
é de R$ 20. Quem preferir 
poderá comparecer nas or-
ganizações militares da Ma-
rinha para se inscrever, nos 
dias úteis, das 8h às 16h. O 
candidato deverá escolher 
uma entre três áreas para 
se especializar: apoio, ele-
troeletrônica ou mecânica. 
De acordo com a classifi-
cação no concurso, a opção 
escolhida será seguida.

O concurso será fei-
to por meio de provas ob-

Pesquisas abordarão 
desigualdades

A Fundação Carlos Chagas, com 
apoio da Fundação Ford, lançou on-
tem o primeiro edital para selecionar 
pesquisas sobre as desigualdades 
raciais nas áreas das Ciências Exatas, 
Biológicas, da Saúde e Tecnológicas da 
fundação. Os selecionados receberão 
até R$ 30 mil e deverão finalizar a 
pesquisa até 15 de novembro. A meta 
é produzir estudos sobre a presença 
e atuação de negros tanto como pro-
fessores quanto como alunos na gra-
duação e na pós-graduação nas áreas 
das Ciências Exatas;  entre outras 
questões da área.

Iggy Pop posa nu em 
uma aula em nova York

Iggy Pop posou nu em uma aula 
de desenho na New York Academy of 
Art, no dia 21 de fevereiro. A sessão 
foi organizada pelo Brooklyn Museum 
e concebida pela artista britânica Je-
remy Deller, de acordo com a revista 
americana Pitchfork. Os desenhos 
resultantes do projeto, criados por ar-
tistas de 19 a 80 anos, serão mostra-
dos no segundo semestre de 2016 no 
museu, numa exibição chamada Iggy 
Pop Life Class. “Como o fundamento 
do ensinamento e da história da arte, 
o desenho anatômico ainda é o melhor 
jeito de entender o corpo. Para mim, 
faz todo o sentido que Iggy Pop seja o 
tema de uma aula como essa; o corpo 
dele é central para o entendimento do 
rock e o seu lugar na cultura ame-
ricana”, disse a artista.

Dois são achados 
mortos em Bauru

Sorocaba - Após uma de-
núncia anônima, policiais militares 
localizaram o corpo da estudante 
universitária Dayane Mozer, de 24 
anos, assassinada com um tiro na 
nuca, numa estrada de terra na 
Zona Rural de Bauru, interior de 
São Paulo, às 23 horas de segunda-
feira, 29. Seis horas depois, já na 
manhã dessa terça-feira, os poli-
ciais acharam o corpo do motorista 
Lucas Matheus Franco Lima, de 26 
anos, com marca de tiro na cabeça. 
Os dois eram namorados e estavam 
rompidos havia duas semanas.

Jundiaí procura 
milionário da Mega

Sorocaba - O apostador que 
ganhou R$ 17 milhões na Mega 
Sena sorteada no dia 4 de feve-
reiro não tinha se apresentado 
para sacar a bolada da aposta, 
feita em uma lotérica de Jundiaí, 
no interior de São Paulo, até a tar-
de dessa terça-feira, 1º. Na cida-
de, a ausência do felizardo quase 
um mês depois do sorteio causa 
expectativa. “Muita gente acha 
que ele esqueceu de conferir o bi-
lhete, mas há quem diga que ele 
só vem no último dia do prazo”, 
conta a comerciante Célia Regina 
Sonoda, dona da lotérica Jundiaí 
da Sorte, onde foi feita a aposta.

Rio Verde é a 1a do 
País com sinal digital

O Ministério das Comunica-
ções concluiu nesta quarta-feira 
o processo de desligamento da 
transmissão  analógica de televi-
são no município de Rio Verde, em 
Goiás. Com isso, todas as emisso-
ras que operam em Rio Verde pas-
sam a transmitir apenas o sinal 
digital. Rio Verde é a cidade-piloto 
no processo de implantação do 
Sistema Brasileiro de TV Digital. 
Depois do desligamento, a pro-
gramação das emissoras deixa de 
ser exibida na cidade pelo sistema 
analógico, que apresenta qualida-
de de som e imagem inferiores. Em 
seu lugar, as geradoras vão conti-
nuar transmitindo, por 30 dias, 
uma cartela fixa informando ao 
telespectador como proceder para 
ter acesso ao sinal digital.

jetivas com questões de 
ciências (física e química), 
matemática e português. 
As outras etapas são as 
verificações de dados bio-
gráficos, de documentos, a 
inspeção de saúde, o teste 
de aptidão física (natação e 
corrida), a avaliação psico-
lógica e o curso de forma-
ção.

O curso de formação 
será realizado em duas 
etapas nas Escolas de 
Aprendizes Marinheiros 
de Florianópolis, Fortaleza, 
Recife e Vila Velha durante 
48 semanas. Durante esse 
tempo, o aluno recebe uma 
bolsa-auxílio de R$ 790.

Quando se formar, ele 
será nomeado Marinheiro 
Especializado e será incor-
porado ao Corpo de Praças 
da Armada, permanecendo 
três anos nessa graduação. 
No terceiro ano, o militar 
fará o curso de especializa-
ção escolhido com duração 
de um ano e será nomeado 
Cabo, recebendo diploma, 
reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), de 
formação técnica dentro 
da área escolhida. A remu-
neração será de cerca de 
R$ 2,5 mil.

O Destino Paraíba será um dos des-
taques no estande da Embratur - Institu-
to Brasileiro do Turismo durante a rea-
lização da Bolsa de Turismo de Lisboa, 
que começou ontem e segue até sábado 
(6), em Portugal, conforme afirmou o 
próprio presidente da instituição, Viní-
cius Lummertz. Segundo ele, os exposi-
tores do Estado apresentarão os roteiros 
do Estado e projeção de investimentos a 
mais de 400 profissionais internacionais 
presentes no evento.

A BTL é uma das principais vitrines 
da Paraíba para o mercado europeu e a 
aposta da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur) é no aumento do fluxo de turis-
tas portugueses na próxima temporada 
de verão, tendo em vista o forte investi-
mento na divulgação naquele mercado, 
mas, sobretudo, em virtude da valoriza-
ção do euro em relação ao real.

De acordo com a presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, o turismo no Brasil para 
os europeus ficou bastante atrativo por 
conta da queda do real em relação às 
outras moedas, como o euro e o dólar. 
Acrescenta-se nisso,  os atrativos naturais 
e o potencial do Destino Paraíba, que 
tem sido um ponto forte para incentivar 
a vinda de mais portugueses para o Esta-
do. “O fluxo de turistas portugueses tem 
crescido nos últimos anos na Paraíba”, 
atesta a executiva.

O aumento desse fluxo, segundo 
Ruth Avelino, está também diretamente 
ligado às ações de divulgação que a PBTur 
tem feito no mercado português, em 
parceria com o trade turístico - em espe-
cial a Federação do Comércio e a hotela-

ria. A executiva aponta a realização de 
workshops promovidos nas cidades de 
Lisboa, Porto, Coimbra e Albufeira, por 
meio da operadora SolFérias, uma das 
mais conceituadas da Europa.

“Também realizamos famtour - fa-
miliarização do destino - com agentes 
de viagens das operadoras SolFérias e 
Exótico, quando apresentamos a infraes-
trutura de João Pessoa e da hotelaria”, 
enfatiza a executiva. Essa ação contou 
com apoio da TAP - Transporte Portugal, 
e a Associação Brasileira da Indústria Ho-
teleira da Paraíba. 

Ainda como parte de divulgação da 
Paraíba, a TAP estará promovendo João 
Pessoa juntamente com Recife, Maceió 
e Natal, para incrementar as vendas de 
pacotes para o Nordeste. A companhia 
aérea tem voos diretos para as principais 
capitais da região. Ruth Avelino destaca 
que a revista de bordo da TAP veiculou 
quase 40 páginas sobre a Paraíba, o que 
despertou um forte interesse dos portu-
gueses pelo destino.   

Festival 
No estande da Paraíba na BTL tam-

bém haverá a apresentação do Festival 
do Turismo de João Pessoa, que em ou-
tubro chega à sua 6ª edição. A represen-
tação do evento estará incrementando a 
divulgação da capital paraibana para os 
agentes de viagens europeus. De acordo 
com Cláudio JS Junior, um dos diretores 
do Festival, a intenção é ampliar o pro-
cesso de internacionalização do evento 
e, ao mesmo tempo, promovendo o Des-
tino Paraíba na Europa.

Paraíba reforça divulgação de 
pontos turísticos na Europa 

BoLsA DE TuRIsMo DE LIsBoA

Desenvolver o potencial 
empreendedor desde muito 
cedo pode fazer toda a dife-
rença no futuro de crianças e 
adolescentes. No Sertão pa-
raibano, alunos de 10 escolas 
da rede pública de ensino re-
ceberão noções de empreen-
dedorismo em sala de aula. A 
ação faz parte das atividades 
do Plano Nacional de Educa-
ção Empreendedor (PNEE) 
na região, que teve início em 
2014. A estimativa é que 300 
estudantes do Ensino Médio 
da região sejam contemplados 
pela iniciativa ao longo do ano.

O gerente do Sebrae em 
Cajazeiras, Samuel Mayer, 
disse que entre os dias 14 e 
18 de março, 30 professores 
da cidade serão capacitados 
no auditório do 9º Núcleo de 
Educação do Estado, no cen-
tro da cidade, para o repasse 
do conhecimento para os alu-
nos.  “Formamos um grupo de 
gestores de Escolas do Sertão, 
onde escolas de Cajazeiras, 
São João do Rio do Peixe, Ca-
choeira dos Índios, Uiraúna, 
entre outras, foram seleciona-
das”, disse.

A consultora do PNEE 
e analista técnica do Sebrae 
Paraíba, Socorro Vasconce-
los, destacou que o Sebrae 
Paraíba vem desenvolvendo o 
plano no Sertão desde 2014, 
onde foram capacitados 40 
professores da rede munici-
pal de ensino (1º ao 9º ano) 
e alcançados 543 alunos em 
2015.  “Cajazeiras foi a pri-
meira cidade onde o JEPP foi 
aplicado, em 2014. Na épo-
ca, os alunos no Ensino Fun-
damental montaram quatro 
Feiras de Jovens Empreende-
dores Primeiros Passos. Já os 
estudantes do Ensino Médio, 
promoveram sete Feiras de 
Jovens Empreendedores”. 

Ela disse que promo-
ver a educação e a cultura 
empreendedora nas esco-
las é um desafio. “Tanto no 
programa Jovens Empreen-

dedores Primeiros Passos 
(JEPP) quanto no programa 
de Formação de Jovens Em-
preendedores (Despertar), os 
professores aprendem como 
passar o conceito de empre-
endedorismo e os estudantes 
põem em prática com tarefas 
e até criação e negócios. Além 
de estimular o surgimento e 
desenvolvimento de peque-
nos negócios, apresentamos 
uma perspectiva de cultivar 
o empreendedorismo que se 
articula com cidadania, coo-
peração e responsabilidade 
social”, ressaltou.

Até o final do ano, as ações 
do PNEE para o Ensino Funda-
mental e Médio também che-
garão às escolas Bananeiras e 
terão continuidade em Guara-
bira e em Cajazeiras, além das 
12 turmas de sete projetos do 
Desenvolvimento Territorial 
(DET). No mês passado, cerca 
de 60 professores do Ensino 
Fundamental e Médio das ci-
dades de Monteiro e Prata, no 
Cariri, também foram capaci-
tados. Nestes dois municípios, 
mais de mil alunos da rede 
pública receberão noções de 
empreendedorismo. 

Há dois anos o Sebrae 
Paraíba vem desenvolvendo 
o PNEE. Além de Cajazeiras, 
Monteiro e Prata, já recebe-
ram atividades do programa 
os municípios de São Benti-
nho, no Sertão, Coxixola, no 
Cariri, e Guarabira, no Brejo. 
Nesse grupo de cidades, no to-
tal, foram capacitados 97 pro-
fessores da rede municipal de 
Ensino Fundamental.

Estudantes de escolas 
públicas são capacitados

EMPREEnDEDoRIsMo

Terminam nesta sexta-
-feira (4) as inscrições para 
o processo seletivo do Pré-
-Vestibular Social do Governo 
do Estado da Paraíba (PBvest) 
2016. Estão sendo oferecidas 
5 mil vagas nos polos presen-
ciais, onde serão entregues 
materiais físicos de acompa-
nhamento das aulas. 

Até agora, das 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GRE), apenas a 4ª (Cuité), 
a 6ª (Patos) e a 10ª (Sousa) 
preencheram 100% das va-
gas. A Secretaria de Estado de 
Educação (SEE) alerta para o 
fim do prazo das inscrições, já 
que as aulas começam neste 
sábado (5).  É importante res-
saltar que as aulas ocorrerão 

aos sábados, das 7h às 12h45, 
até o dia 29 de outubro, e esta-
rão disponibilizadas no portal 
(pbvest.pb.gov.br), sempre a 
partir da segunda-feira sub-
sequente a cada sábado, com 
acesso para o público em ge-
ral. Além de cursar o 3º ano do 
Ensino Médio ou ser egresso 
das escolas públicas, os alunos 
interessados em se inscrever 
devem informar RG e CPF.

O PBvest objetiva refor-
çar e ampliar os conhecimen-
tos dos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio e egressos das 
escolas da rede pública do 
Estado da Paraíba que pre-
tendem concorrer às vagas 
dos cursos de graduação por 
meio do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) ou de 
outros processos seletivos.  
Para se inscrever o candida-
to deve acessar o site pbvest.
pb.gov.br, preencher a ficha 
de inscrição, optando por sua 
situação de enquadramento 
em 3º ano do Ensino Médio 
Regular, 3º ano do Ensino 
Médio Integrado à Educação 
Profissional, 3º ano do Ensi-
no Médio da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) ou egresso. 

Ao final da inscrição, o 
candidato concorrente às va-
gas nos polos presenciais deve 
imprimir um recibo a ser tro-
cado pelo material didático 
cuja entrega ocorrerá na insti-
tuição polo escolhida.

Inscrições para edição 2016 
terminam nesta sexta-feira

PRoCEsso sELETIVo Do PBVEsT

Professores do 
Alto Sertão e do 
Cariri recebem 
treinamento
do Sebrae
Paraíba

Atrativos naturais da Paraíba têm sido um gancho forte para atrair portugueses ao Estado

FoTo: Marcos Russo
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Conta de luz dos consumidores fica mais barata 

Energia elétrica
Economia

Foto: Reprodução/Internet
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Começou ontem o des-
ligamento das 21 usinas 
termelétricas com preço 
de geração de energia su-
perior a R$ 250 por me-
gawatt-hora (MWh). Com 
isso, as contas de luz pas-
sarão a adotar a cor amare-
la, reduzindo o custo extra 
para R$ 1,50 a cada 100 
quilowatt-hora (kWh) con-
sumido. Essa taxa deixará 
de ser cobrada a partir de 
abril, quando será adotada 
a bandeira verde.

O sistema de bandeiras 
foi criado com o objetivo 
de informar mensalmente 
ao consumidor se a ener-
gia consumida por ele está 
mais cara ou mais barata. 
Com a melhora da situa-
ção dos reservatórios das 
hidrelétricas e a entrada 
de energia nova no siste-
ma – caso, por exemplo, da 
fornecida pelas usinas de 
Belo Monte, Jirau e Santo 
Antônio – foi possível ini-
ciar os desligamentos das 
termelétricas com custo 
mais caro de geração.

A decisão levou em 
conta também o compor-
tamento de carga, influen-
ciado pela redução de con-
sumo. Apesar do cenário 
mais favorável, a Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel) mantém o alerta 
para que os consumidores 
façam uso eficiente de ener-
gia, de forma a combater os 
desperdícios e a evitar um 
futuro retorno às bandei-
ras vermelha ou amarela – 
o que implicaria a volta da 
taxa extra.

Ao fazer, em 25 de abril, 
o anúncio do desligamento, 
previsto para abril, das ter-
melétricas com custo acima 
de R$ 211 por MWh, o mi-
nistro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, disse que a 
adoção da bandeira verde 
deverá resultar em redução 
média entre 6% e 7% na 
conta de luz.

Até o final de abril, 5 
mil MW gerados pelas tér-
micas terão sido desligados 
do sistema, o que represen-
tará economia total de R$ 
10 bilhões ao ano. Segundo 
Braga, mantida a previsão 
positiva da situação hidro-
lógica, mais 2 mil MW ge-
rados em usinas térmicas 
poderão ser desligados nos 
próximos meses.

Também entram hoje 
em vigor as novas regras 
da resolução que estabe-
lece o Sistema de Compen-
sação de Energia Elétrica. 
Por meio desse sistema, é 
possível que o consumidor 
instale pequenos geradores 
(painéis solares fotovoltai-
cos, microturbinas eólicas, 
entre outras fontes renová-
veis) em sua unidade con-
sumidora e troque energia 
com a distribuidora local, 
de forma a reduzir os gastos 
com energia elétrica.

Ao simplificar a norma, 
a Aneel estima que até 2024 
mais 1,2 milhão de consu-
midores passem a produzir 
sua própria energia – o que 
equivaleria a uma potência 
instalada de 4,5 gigawatts.

A produção brasileira de 
cerveja caiu 2,91% em feve-
reiro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
de acordo com dados prévios 
do Sistema de Controle de Pro-
dução de Bebidas (Sicobe), da 
Receita Federal. No mês, foram 
produzidos 1,125 bilhão de 
litros de cerveja. A queda no 
ritmo de produção foi maior 
do que a registrada em janeiro 
deste ano, quando houve recuo 
de 0,66% também na compa-
ração anual. O setor tem sido 
afetado pela retração no con-
sumo e maior sensibilidade a 
preços dos consumidores num 
período em que os custos da 
fabricação da bebida aumen-
tam em função da deprecia-
ção do real. No acumulado do 
primeiro bimestre de 2016, a 
produção atingiu 2,419 bilhões 
de litros, queda de 1,72% ante 
os mesmos meses de 2015. Já a 
produção de refrigerantes em 
fevereiro foi de 1,116 bilhão de 
litros, queda de 6,08% na com-
paração anual. 

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

Álvaro Campos
Da Agência Estado

Dayanne Sousa
Da Agência Estado

Da Agência Brasil

Massa salarial na indústria apresentou queda de 2% e as horas trabalhadas diminuíram 11,6%, segundo pesquisa divulgada pela CNI

Produção de 
cerveja tem 
queda de 2,91% 
em fevereiro

Centrais protestam 
contra juros altos

Centrais sindicais fizeram 
nessa terça-feira um protesto 
contra os juros altos em frente à 
sede do Banco Central, na Avenida 
Paulista, região central da capi-
tal paulista. Durante o protesto, 
realizado de manhã, os manifes-
tantes distribuíram bananas aos 
participantes do ato e às pessoas 
que passavam pelo local. Segundo 
as centrais, o ato foi marcado para 
essa terça-feira, porque  neste dia 
o Comitê de Política Monetária (Co-
pom) inicia a reunião na qual será 
decidida a taxa básica de juros, que 
será divulgada hoje.

Receita recebe 
120.372 declarações

A Receita Federal anunciou 
que recebeu 120.372 declarações 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
2016 até as 11 horas dessa terça-
feira, primeiro dia do prazo para o 
envio dos dados. O prazo de entre-
ga da declaração termina no dia 29 
de abril. “Houve um pequeno pro-
blema nos três minutos do início da 
entrega, quando algumas pessoas 
não conseguiram enviar a declara-
ção, mas o problema foi logo solu-
cionado”, informou o supervisor do 
Imposto de Renda, Joaquim Adir.

IPC-S sobe 0,76% 
em fevereiro

São Paulo, 29 (AE) - A infla-
ção medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor - Semanal (IPC-S) 
recuou mais de um ponto porcen-
tual entre janeiro e fevereiro, ao 
desacelerar de 1,78% para 0,76%, 
informou nessa terça-feira, dia 1, 
a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Na terceira quadrissemana do mês 
passado, o IPC-S havia ficado em 
1,10%. O indicador acumula altas 
de 2,56% no ano e de 10,37% nos 
últimos 12 meses. O IPC-S de feve-
reiro ficou abaixo do piso das es-
timativas apuradas pelo AE Proje-
ções, que iam de 0,79% a 1,10%, e 
que tinham como mediana 0,85%.

Empresários veem 
cenário regular

Os empresários do setor de 
materiais de construção acredi-
tam que as vendas devem mostrar 
comportamento regular no mês de 
março. Entre os entrevistados pela 
Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat), 
15,8% estimam bons resultados no 
mês, enquanto 63,1% disseram que 
o período deve ser regular e 15,8% 
assinalaram o mês como ruim. Outros 
5,3% apontam março como muito 
ruim. A leitura para o mês que vem é 
melhor que a avaliação de fevereiro, 
quando a observação “bom” contou 
com 5,3% dos entrevistados. 

Magazine Luiza 
tem prejuízo

O Magazine Luiza reportou 
prejuízo líquido de R$ 52,4 milhões no 
quarto trimestre de 2015, revertendo 
o lucro de R$ 39,3 milhões no mesmo 
período de 2014. No acumulado do 
ano, o prejuízo da rede alcança R$ 65,6 
milhões ante um lucro de R$ 128,6 
milhões em 2014. O Ebitda (lucro an-
tes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) entre outubro e dezem-
bro atingiu R$ 100,4 milhões, retração 
de 42,8% na comparação com os mes-
mos meses do ano anterior. A margem 
Ebitda passou de 6,3% para 4,0% no 
quarto trimestre de 2015. 

O emprego na indústria 
caiu em janeiro pelo décimo 
segundo mês consecutivo e 
registra recuo de 0,8%. As 
informações são da pesqui-
sa Indicadores Industriais, 
divulgada nessa terça-feira 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O indi-
cador está dessazonalizado 
(excluídas as influências do 
período). O índice está 9,6% 
abaixo do registrado em ja-

neiro do ano passado. De 
acordo com a CNI, as horas 
trabalhadas cresceram 2,9% 
e o faturamento da indústria 
teve alta de 1% em janeiro na 
comparação com dezembro, 
na série livre de influências 
sazonais. “Esses dois resulta-
dos positivos não combinam 
com o quadro geral, mas a 
gente tem que lembrar que 
em situações de turbulên-
cia, em um momento ou ou-
tro, tivemos um crescimento 
pontual, mas que não se ca-

racterizou como mudança de 
ritmo”, disse Flávio Castelo 
Branco, gerente executivo da 
CNI. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, as 
horas trabalhadas diminuí-
ram 11,6% e o faturamento 
foi 13,9% menor.

A massa salarial, com 
queda de 2% em relação a 
dezembro, recuou pelo séti-
mo mês consecutivo e está 
10,3% inferior à de janeiro 
de 2015. O rendimento mé-
dio dos trabalhadores dimi-

nuiu 0,9% em janeiro frente 
a dezembro, informou a CNI.

A indústria operou, em 
média, com 75,9% da capa-
cidade instalada. O valor é 
1,1 ponto percentual infe-
rior ao de dezembro e 5,2 
pontos percentuais abaixo 
do registrado em janeiro 
de 2015. “Essa comparação 
com janeiro de 2015 mostra 
a profundidade da contração 
que se abateu sobre o setor 
industrial”, ressaltou Flávio 
Castelo Branco.

Emprego na indústria cai pelo 
décimo segundo mês consecutivo

Com a forte crise econô-
mica em 2015 e a desvalori-
zação do real, o Brasil per-
deu 23 bilionários, segundo 
o novo ranking mundial 
divulgado nessa terça-feira, 
1º de março, pela revista 
norte-americana Forbes, e 
agora tem 31 integrantes na 
lista. O brasileiro mais rico 
é Jorge Paulo Lemann, com 
uma fortuna estimada em 
US$ 27,8 bilhões. Ele subiu 
sete posições na atualização 
de 2016, alcançado a marca 
de 19º maior bilionário do 
mundo. Já o banqueiro An-
dré Esteves despencou 493 
degraus, para a 1.121ª colo-
cação, com um saldo de US$ 
1,6 bilhão.

A Forbes aponta que 
Lemann, de 76 anos, deve 
sua fortuna à participação 
na Anheuser-Busch InBev, 
maior cervejaria do mundo, 
além de fatias nas redes de 
restaurante Burger King e 
Tim Hortons e na marca de 

catchup Heinz. “Lemann é 
um ex-campeão brasilei-
ro de tênis que já jogou em 
Wimbledon. Ele vive na Su-
íça desde 1999, após uma 
tentativa de sequestro de 
seus filhos”, diz o perfil do 
bilionário na revista.

No caso de Esteves, 47 
anos, a Forbes lembra que o 
acionista controlador do BTG 
Pactual foi preso em novem-
bro do ano passado, no âmbi-
to da operação Lava Jato, da 
Polícia Federal, que investiga 
acusações de corrupção en-
volvendo a Petrobras. 

“Ele foi libertado três se-
manas depois, alegando ino-
cência à imprensa brasileira 
através de seu advogado”, 
afirma o texto. 

A revista lembra que ele 
começou como estagiário na 
área de tecnologia da infor-
mação do Pactual e sua car-
reira decolou graças ao perfil 
de trader ousado durante o 
período em que o Brasil vi-
via a hiperinflação. Entre os 
bilionários brasileiros apa-
recem ainda o banqueiro Jo-

seph Safra; o cofundador do 
Facebook, Eduardo Saverin; 
integrantes da família Ma-
rinho, dona da Rede Globo; 
o empresário Abilio Diniz; e 
membros da família Moreira 
Salles, do Itaú Unibanco.

No mundo, o número 
total de bilionários caiu para 
1.810 na lista de 2016, ante o 
recorde de 1.826 no ano an-
terior. A fortuna combinada 
deles soma US$ 6,48 trilhões. 
O homem mais risco do mun-
do continua sendo o funda-
dor da Microsoft, Bill Gates, 
com US$ 75 bilhões. 

Amâncio Ortega, da es-
panhola Zara, subiu para a 
segunda posição, com US$ 
67 bilhões. O terceiro é o 
magnata norte-americano 
Warren Buffett, da Berkshi-
re Hathaway, com US$ 60,8 
bilhões.

Na divisão por países, 
os EUA lideram, com 540 
bilionários. Na sequência 
aparece a China Continental, 
com 251 (Hong Kong tem 
mais 69), e depois a Alema-
nha, com 120 ricaços.

Com forte crise econômica, 
Brasil perdeu 23 bilionários

Ranking da Forbes



Médicos Ari Gonçalves e 
Marcos Aurélio Barros, 
jornalistas Angélica Nunes, 
Josmar Barbosa, Andressa 
Santos e Ruy Barroso, em-
presários Ricardo Moreira e 
Martinho Gomes de Medei-
ros Filho, artista plástico 
Cacá Teixeira, dentista 
Valdomiro de Vieira, Sras.  
Ilzenir Ferreira, Ivone Medei-
ros e Rosimere Bronzeado 
Vieira.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de março de 2016
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O Cineclube O Homem de 
Areia, da Fundação Casa de José 
Américo, promove hoje mais uma 
sessão de cinema, com comentário 
do crítico Andrés von Dessauer.
   O filme a ser exibido às 
19h30, será o drama paraguaio “7 
Caixas”, dirigido por Juan Carlos 
Manegrila e Tana Schémbori cuja 
trama é de um adolescente que 
passa as horas vagas imaginando 
uma vida de fama.

Zum Zum Zum

FOTO: Arquivo

Self It
VEM AÍ mais 

uma novidade para 
João Pessoa, que é a 
inauguração de duas 
novas academias da 
rede pernambucana 
Self It.

A primeira delas 
será inaugurada 
amanhã no Mag 
Shopping e a segun-
da, no próximo dia 7, 
na Av. Epitácio Pes-
soa com coquetel 
aberto ao público. 

A rede de aca-
demias Self It atua 
em Recife, Salvador 
e agora na Paraíba.

Para o álbum de família: estimado José Nunes com o neto Bernardo e a filha Angélica Nunes 
que está hoje aniversariando

“Todo nosso conhecimento 
se inicia com sentimentos”

“A coisa mais fina do mundo 
é o sentimento”

LEONARDO DA VINCI ADÉLIA PRADO

    O  médico Alexandre Magno, atual presidente da Unimed JP, anunciando 
que vai compor a chapa “Compromisso com Resultados”, que tem como candidato a 
presidência Demóstenes Cunha Lima. Ele se propõe a ser do Conselho Administrativo.

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas das irmãs Beth Vasconcelos e Lena Galdino

Igreja online

Repentistas

A FUNDAÇÃO Es-
paço Cultural da Paraíba 
promove hoje a edição 
feminina “De Repente no 
Espaço”, em comemo-
ração ao Dia Internacional 
da Mulher.

Será com apre-
sentação às 19h no 
mezanino do Teatro Pau-
lo Pontes, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, 
da dupla de repentistas 
paraibanas Minervina Fer-
reira e Maria Soledade.

A entrada é aberta 
ao público e a apre-
sentação será de Iponax 
Vila Nova, declamador 
oficial do evento que tem 
se consolidado todo mês 
naquele espaço.

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados José Carlos Teixeira e Carmen, Leda e o aniversariante de hoje Marcos Aurélio Barros
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Eurides Batista, Ruth Moura e Terezinha Cavalcanti

Festa para Aléssio
PROGRAMA dos bons vai ser a festa de adesão que 

estamos organizando para comemorar o aniversário do 
professor de várias gerações de paraibanos, Aléssio Toni.

Será no próximo dia 11, sexta-feira, a partir das 20h 
no restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco, 
com show espetacular do grupo Nossa Voz, formado por 
Thayse Gadelha, Gracinha Carvalho, Ariadne Lima e Germana 
Sales, que estarão acompanhadas na bateria por Glauco 
Andrezza, no baixo por Adriano e Letinho nos teclados.

Para participar, o ingresso é R$ 25,00, pago na entrada, 
sendo a consumação dentro do restaurante por conta de 
cada um. Quem conhecer Aléssio Toni não pode perder!

   O Banco de Alimentos do Sesc está arrecadando 15 toneladas por dia 
de produtos que são destinados às instituições de caridade, entre elas a AMEM. 
A informação é do presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros.

    Foi inaugurado na última segunda-feira em João Pessoa o primeiro escritório 
da HavVendas, concessionária que trabalha exclusivamente com planos de saúde da 
Havvida, que dispõe atualmente de 3 milhões de beneficiários no Nordeste.
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Fátima Bronzeado, Lúcia Padilha, Yolanda Fernandes, Roziane Coelho, Lígia Ferreira e Dadá Gadelha no 
restaurante Appetito Trattoria

A IGREJA  de 
Nossa Senhora do 
Rosário, em Jaguaribe, 
está cada vez mais se 
modernizando, dis-
pondo desde o último 
domingo de um portal 
de notícias para divul-
gar suas atividades, 
desenvolvidas sob a 
orientação espiritual 
do pároco, Frei Welleg-
ton Jean Barbosa de 
Souza.

No próximo 
dia 20, Domingo de 
Ramos, a Paróquia vai 
lançar o jornal “Igreja 
do Rosário”, informati-
vo bimestral que terá 
também versão online.

Empreendedores de eventos
ESTÃO abertas as inscrições para a 11a edição do Curso 

de Formação de Empreendedores de Eventos promovido 
pelo Sebrae Paraíba. 

O curso, que começa no dia 11 de abril, vai oferecer 
ao longo de seis meses, 200 horas de aulas, em seis 
módulos, nas áreas de planejamento, desenvolvimento de 
equipe, promoção, captação, segurança, comunicação e 
marketing, modelo de negócio, cerimonial e etiqueta, além 
de atividades práticas em eventos.

   Vão até esta quinta-feira as inscrições para as oficinas de artes visuais 
do Projeto Atelier desenvolvidas pela Funesc e o Centro Estadual de Arte.

Idoso sim, Velho não!
COMEÇARAM na última segunda-feira as atividades 

para este ano do Projeto Social “Idoso Sim, Velho Não”, 
desenvolvido pelo 2o Batalhão de Bombeiro Militar no 
quartel da unidade em Campina Grande.

O objetivo do projeto é promover ações diversas 
para idosos e com isso contribuir para a melhoria da quali-
dade de vida dessa parcela da população. A abertura do 
projeto foi com a presença da educadora e palestrante 
motivacional Isolda Fragoso que promoveu um momento 
de descontração e interação entre os idosos.
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Corinthians joga hoje 
pela Libertadores contra 
o Santa Fé no Itaquerão

BOTAFOGO X FORTALEZA

Hora de quebrar o tabu
Jogo hoje no Almeidão 
pela Copa do Nordeste 
decide a sorte do Belo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  2 de março de 2016

O Botafogo tem hoje à 
noite o jogo mais importante 
deste ano. O Belo enfrenta, às 
21h45, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, o Fortaleza. 
A partida é válida pela quar-
ta rodada da Copa Nordeste, 
e é decisiva para o clube pa-
raibano. Com apenas 1 ponto 
ganho e na lanterna do gru-
po D, o Botafogo precisa da 
vitória para continuar com 
chances de se classificar para 
a próxima fase da competi-
ção. Para o Tricolor do Ceará, 
com 4 pontos, o jogo também 
é de muita importância , pois 
se vencer, o clube continua 
com chances de brigar pelo 
primeiro lugar com o atual lí-
der Sport, que tem 7 pontos. 
O jogo terá arbitragem de 
um trio alagoano. O árbitro 
central será José Reinaldo Fi-
gueiredo da Silva Filho, auxi-
liado por Esdras Mariano de 
Lima Albuquerque e Rondi-
nelle dos Santos Tavares.

No Botafogo, as novi-
dades para esta partida po-
derão ser os retornos dos 
volantes Val e gedeil, dos 
lateral Ângelo e do atacante 
Pingo. Todos eles liberados 
pelo Departamento Médi-
co. Além deles, o lateral Je-
fferson Recife, que cumpriu 
suspensão no primeiro jogo 
entre as duas equipes, em 
Fortaleza, também está à 
disposição do técnico Ita-

Classificação

Grupo D 
Times PG J V E D GP GC SG
1o Sport-PE 7 3 2 1 0 6 3 3 
2o Fortaleza-CE 4 3 1 1 1 4 3 1 
3o River-PI 4 3 1 1 1 4 5 -1 
4o Botafogo-PB 1 3 0 1 2 2 5 -3 

Últimos confrontos

Copa do Nordeste 2015
Fortaleza 2×1 Botafogo
Botafogo 0X1 Fortaleza

Série C

Fortaleza 3×0 Botafogo
Botafogo 2 X 2 Fortaleza

Copa do Nordeste 2016 
Fortaleza 1 x 1 Botafogo

mar Schulle. Outro atleta 
que poderá ser relacionado 
para esta partida é o meia 
Pedro, que finalmente teve 
seu nome publicado no BID 
da CBF.

O técnico Itamar Schul-
le não revelou o time titular, 
nem se vai repetir o esque-
ma utilizado no último con-
fronto com o Leão do Pici, 
na última quarta-feira. Na 
oportunidade, ele utilizou 

3 zagueiros, com a entrada 
de Nildo. Agora, jogando em 
casa, e precisando da vitória, 
provavelmente Itamar esca-
lará um time mais ofensivo.

Se depender do históri-
co das últimas partidas en-
tre as duas equipes, a tarefa 
do Botafogo não será nada 
fácil hoje à noite. O Fortale-
za mantém um tabu de não 
perder para o Botafogo, há 
11 anos. A última derrota do 

Tricolor do Pici para o Belo 
foi em 1999. Na oportunida-
de, o Botafogo venceu por 2 
a 1, em jogo válido pela Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
De lá pra cá, foram 11 jogos, 
com 6 vitórias do Leão e 5 
empates. Na história, o Leão 
venceu 8 vezes e saiu de 
campo derrotado em apenas 
6 jogos. No ano passado, As 
duas equipes se enfrentaram 
em quatro ocasiões, sendo 

duas pelo regional e outras 
duas pelo nacional. Este ano, 
houve um encontro, no mês 
de fevereiro.

No Fotaleza, para este 
jogo contra o Botafogo, o 
técnico Flávio Araújo está 
fazendo mistério. Depois da 
vitória sobre o Maranguape, 
na última rodada do Campe-
onato Cearense, a pressão 
diminuiu sobre ele e sobre 
os jogadores. Mas um novo 

tropeço diante do Belo pode 
gerar uma crise muito forte, 
culminando com a demissão 
do treinador. 

Flávio Araújo terá re-
forços de jogadores impor-
tantes, como o experiente 
volante Correia e o atacante 
Eduardo, por exemplo, que 
foram poupados do jogo 
contra o Maranguape, e fica-
ram descansando para este 
jogo decisivo. 

Ivo Marques 
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Em Fortaleza, o Botafogo 
fez uma boa apresentação e 
conseguiu um empate de 1 a 1

No jogo realizado no Piauí, as duas equipes ficaram no empate

O Sport pode ter nova-
mente um time recheado de 
reservas no duelo contra o 
River-PI, amanhã, às 19h, na 
Ilha do Retiro, pela Copa do 
Nordeste. Líder do grupo D 
com sete pontos conquistados, 
o técnico Paulo Roberto Falcão 
revelou que vai definir quem 
joga depois de uma conversa 
com os Departamentos de Fi-
siologia e Médico do clube. No 
jogo de ida contra os piauien-
ses, na última quarta-feira, os 
volantes Rithely e Luiz Antônio 
e o meia gabriel Xavier foram 
os únicos titulares utiliza-
dos. Na sequência da partida, 
o Leão já tem outro clássico 
contra o Náutico, pelo Campe-
onato Pernambucano, agora 
na Arena Pernambuco, já que 
no domingo passado venceu o 
Timbu por 2 a 0.

“Teremos um dia a mais 
para descansar para esse jogo, 
mas em compensação um dia 
a menos para o jogo contra o 
Náutico. Fica elas por elas. Eu 
vou me apoiar muito na par-
te da fisiologia e no Departa-
mento Médico. Diante disso, 
tentarei colocar em campo o 
melhor time possível”.

Existe a possibilidade de 
Falcão optar por um time com 
menos titulares ainda do que o 
do jogo fora de casa. Os volan-

Falcão deve escalar um time 
misto contra o River amanhã

SPORT RECIFE

tes Rithely e Luiz Antônio, por 
exemplo, não tiveram descanso 
na última semana e podem ser 
poupados desta vez.

Amanhã, o River vai ter 
um dos confrontos mais di-
fíceis desta primeira fase da 
Copa do Nordeste. Para este 
desafio, o técnico Capitão es-
pera ter o mínimo de desfal-

ques possível. Na partida do 
último fim de semana, o River 
jogou no gramado encharca-
do do Estádio Felipão, contra 
o Altos. Isso desgastou os jo-
gadores, que saíram da parti-
da extasiados. O treinador vai 
esperar a posição da comissão 
técnica sobre alguns atletas e 
espera “reforços”.

O Campinense já está no Sertão 
pernambucano, onde enfrenta ama-
nhã o Salgueiro, pela quarta rodada da 
Copa do Nordeste. A pedido do técni-
co Francisco Diá, a delegação saiu logo 
no início da tarde para Pernambuco. A 
equipe fez um treino tático pela ma-
nhã, em Campina Grande, e hoje fará 
o último trabalho antes da partida, em 
um local providenciado pelo hotel onde 
a equipe está hospedada, em Salgueiro. 
O jogo será amanhã, às 19 horas, no Es-
tádio Cornélio de Barros.

A ideia do treinador de chegar mais 
cedo no local do jogo foi para que a 
equipe descansasse mais e se aclimatas-
se melhor. "Eu solicitei a diretoria que 
viajássemos mais cedo, para que os jo-
gadores pudessem descansar mais e se 
concentrarem melhor para este jogo 
decisivo. O forte calor que faz na cida-
de pernambucana foi outro motivo para 
que eu quisesse ir mais cedo para que os 
atletas já se acostumassem mais com o 
clima", disse Diá.

A preocupação da comissão técni-
ca com o desgaste dos jogadores é tão 
grande, que vários deles foram pou-
pados do jogo contra o CSP, no último 
domingo, pelo Campeonato Paraibano. 
Este é o caso, por exemplo do zagueiro 
Thiago Sala, que aprova a ideia do des-
canso. "Esta folga e a viagem dois dias 
antes do jogo são muito boas para a 
gente relaxar um pouco, e entrar cem 
por cento contra o Salgueiro. Sabemos 
que é um jogo decisivo, e temos que sair 
de Salgueiro somando pontos. A equi-
pe está toda focada na importância da 
partida, para a classificação", disse o za-
gueiro, antes do embarque.  O volante 
Magno espera um jogo muito difícil em 
função do adversário atuar em casa.

Delegação já se encontra em 
Salgueiro para o jogo decisivo

CAMPINENSE

Classificação 

Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
1o Campinense-PB 7 3 2 1 0 4 2 2 
2o Salgueiro-PE 4 3 1 1 1 2 1 1 
3o Imperatriz-MA 4 4 1 1 2 5 4 -1
4oABC-RN  4 4 1 1 2 5 7 -2

FotoS: Reprodução
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Nadadores brasileiros disputam 
Grand Prix nos Estados Unidos
Disputas começam amanhã 
e terá a participação de 
Thiago Pereira e Cesar Cielo

O Brasil segue para os 
Estados Unidos nesta sema-
na com um grupo de 19 na-
dadores para a disputa do 
Grand Prix de Orlando, que 
acontece entre os dias 3 e 5 
de março.

O elenco verde e ama-
relo conta com nomes como 
Cesar Cielo, Thiago Pereira 
e Bruno Fratus e tem como 
principal objetivo se prepa-
rar bem para o Troféu Maria 
Lenk - última seletiva olím-
pica para que os atletas con-
sigam o índice para a dispu-
ta dos Jogos Olímpicos.

Serão 15 homens e qua-
tro mulheres representando 
o Brasil na competição. Pela 
frente,  grandes nomes da 
natação norte-americana, 
como Michael Phelps e Na-
than Adrian, atual campeão 
olímpico dos 100m livre.

Outro nome que cha-
mou a atenção do mundo 
todo e que terá a chance de 
provar seu valor é Caeleb 
Dressel, de apenas 19 
anos. O jovem norte-ame-
ricano quebrou o recorde 
das 50 jardas livre (agora 
18.23seg), que pertencia a 
Cesar Cielo desde 2008.

O Grand Prix de Orlan-
do é reconhecido pela Fina 
como competição válida 
para tomada de índice. No 
entanto, por conta de crité-
rios da Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquá-
ticos, os atletas brasileiros 
só poderão garantir uma 
vaga nas Olimpíadas neste 
ano através do Troféu Ma-
ria Lenk.

Maior ameaça para 
os brasileiros, Phelps está 
inscrito em quatro provas: 
100m livre, 100m borbo-
leta, 100m costas e 200m 
peito. Já Cielo competirá 
nos 100m e 50m livre, mes-
mas provas de Bruno Fra-
tus. Thiago Pereira, maior 
medalhista da história dos 
Jogos Pan-Americanos, 
entrará na água contra o 
norte-americano nos 100m 
borboleta. Além dessa pro-
va o Thiago também nada 
os 200m e 400m medley.

Na semana passa-
da, o Comitê Organi-
zador dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos 
Rio 2016 anunciou o 
roteiro completo do 
revezamento da tocha 
e revelou a identidade 
de alguns dos astros 
do esporte brasileiro 
que serão condutores.

A tocha olímpica 
será acesa em Olím-
pia, na Grécia, como 
manda a tradição, em 
21 de abril. Depois, se-
gue para Lausanne, na 
Suíça, sede do Comitê 
Olímpico Internacio-
nal (COI) e considera-
da a “capital mundial 
olímpica”. No Brasil, 
ela passará por 329 
cidades até chegar ao 
Rio de Janeiro, em 5 
de agosto.

Ao todo, serão 
20 mil quilômetros 
percorridos em solo 
nacional. Como nesta 
contagem devem ser 
incluídas as 10 mil mi-
lhas aéreas (ou apro-
ximadamente 16 mil 
quilômetros), pode-se 
afirmar que o reveza-
mento da tocha dos 
Jogos Olímpicos Rio 
2016 será o quarto 
maior de toda a his-
tória. Em termos de 
distância percorrida, 
o Rio 2016 fica atrás 
apenas de Pequim 
2008, Atenas 2004, 
Sydney 2000. 

Anderson Silva 
foi soberano no ran-
king dos médios do 
UFC por muito tem-
po. Foram seis anos 
como dono do cintu-
rão. Agora, ele saiu 
do top 5.

Depois de ser 
derrotado por de-
cisão dos juízes por 
Michael Bisping, An-
derson caiu mais uma 
posição no ranking. 
Agora, ele é o sexto. 
Foi justamente o lu-
tador britânico que o 
ultrapassou.

Além de Ander-
son Silva, Bisping dei-
xou para trás outros 
dois lutadores. O tam-
bém brasileiro Lyoto 
Machida e o america-
no Tim Kennedy.

O atual campeão 
da categoria é Luke 
Rockhold e Chris 
Weidman aparece 
como primeiro colo-
cado. Jacaré Souza é 
o melhor brasileiro, 
em segundo.

Percurso 
da Tocha, 
o 4o maior 
da história

Anderson 
sai do top 
5 do UFC 
após revés

A Seleção Brasileira de Luta 
Olímpica conquistou quatro 
medalhas no Pan-Americano 
Sênior 2016, disputado no úl-
timo fim de semana em Frisco, 
Texas, Estados Unidos. No estilo 
livre feminino, Lais Nunes ga-
rantiu a medalha de ouro na 
categoria olímpica até 63kg; 
Giullia Penalber, a prata na ca-
tegoria até 55kg e Aline Silva, o 
bronze na categoria até 75kg. 
Já no estilo greco-romano, 
Eduard Soghomonyan foi prata 
na categoria até 130kg.  

O torneio foi uma prévia do 
pré-olímpico as Américas que 
acontece de 4 a 6 deste mês, 
também em Frisco, e classifica 
os dois primeiros colocados de 
cada categoria olímpica nos três 
estilos olímpicos da modalidade: 

livre masculino,livre feminino e 
greco-romano.

“O sentimento é de grati-
dão, primeiramente a Deus e a 
todos que têm me apoiado, fa-
mília, treinadores e companhei-
ras de seleção. A sensação é de 
colher o que é plantado diaria-
mente nos treinamentos. Mas o 
momento é de olhar para fren-
te, em busca do objetivo que é 
terminar entre as duas primei-
ras no pré-olímpico”, afirmou 
a goiana Lais Nunes, 23 anos, 
pela primeira vez campeã conti-
nental. A lutadora faz parte do 
programa Bolsa Atleta do Minis-
tério do Esporte. 

No pré-olimpico, países já 
classificados em determinada 
categoria não disputam a se-
letiva. Por exemplo, Aline Silva 

do estilo livre até 75kg, garan-
tiu uma vaga para o Brasil no 
Campeonato Mundial 2015 e, 
portanto, não participa da se-
letiva. Fator que pode ajudar 
os brasileiros a conquistar vaga. 
Na categoria até 130kg do estilo 
greco-romano, Eduard Sogho-
monyan não enfrentará os atle-
tas de Cuba e Estados Unidos, 
que já alcançaram a vaga.

“A categoria até 130kg é a 
única que tem dois países das 
Américas já classificados, Esta-
dos Unidos e Cuba. Tenho cer-
teza que posso garantir a vaga 
para o País no Pan-Americano 
e depois tentar uma medalha 
nos Jogos Olímpicos. Vamos 
ter uma semana para trei-
nar e nos preparar”, explicou 
Eduard Soghomonyan.

Seleção conquista quatro medalhas no Texas
LUTA OLÍMPICA

Lais Nunes garantiu o ouro na categoria 63Kg

Norte-americano segue perseguindo a marca de  Usain Bolt

n Feminino: Etiene Medeiros, Graciele Herrmann, Joanna 
Maranhão e Manuella Lyrio

n Masculino: Bruno Fratus, Cesar Cielo, Felipe Lima, 
Guilherme Guido, Henrique Martins, Henrique Rodrigues, 
Ítalo Duarte, João de Lucca, João Gomes Junior, Marcelo 
Chierighini, Marcos Macedo, Matheus Santana, Nicholas 
Santos, Nicolas Oliveira e Thiago Pereira.

Rumo a Orlando

O velocista norte-ameri-
cano Justin Gatlin conseguiu 
tempo inferior em relação 
ao recorde mundial de Usain 
Bolt nos 100 m rasos. No en-
tanto, para superar a incrível 
marca do jamaicano, Gatlin 
contou com uma “ajudinha” 
de uma máquina de vento 
instalada na linha de saída.

Impulsionado pela ra-
jada de vento, Gatlin cra-
vou 9seg45. A experiência 
com um super ventilador foi 
idealizada por uma emisso-
ra japonesa. Logicamente 
que o tempo de Gatlin não 
tem validade oficial.

Bolt segue como o de-
tentor da melhor marca 
nos 100 m, com o tempo de 
9seg58, obtido em agosto de 
2009, em Berlim.

Os ventos produzidos 
pela máquina e que impulsio-
naram Gatlin atingiram 32,4 
km/h. Aos 34 anos, Gatlin 
tem como melhor tempo na 

carreira nos 100 m a marca 
de 9seg74. Bolt e Gatlin se 
enfrentarão nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro.

“Eu vou para ganhar. 
Iremos trazer essa meda-
lha para os Estados Unidos”, 
disse Gatlin.

Ouro nos 100m rasos 
em Atenas, em 2004, Gatlin 
cumpriu duas suspensões 
por doping. A primeira, em 
2001, quando ainda era 
atleta universitário, foi para 
estimulantes. O culpado 
foi um remédio usado para 
tratar deficit de atenção – a 
punição seria de dois anos, 
mas ele acabou tendo a 
pena reduzida após segun-
do julgamento.

O segundo foi em 2006, 
desta vez apontando para 
testosterona. Desta vez, 
Gatlin culpou o exame posi-
tivo em um massagista que 
teria usado uma substância 
proibida para prejudicá-lo.

Gatlin supera marca de 
Bolt com um ventilador

RECORDE BATIDO
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Tite decide manter a 
mesma formação que 
venceu o Oeste

Corinthians enfrenta o Santa Fé
LIBERTADORES

O técnico Tite conside-
ra que a primeira etapa da 
reconstrução do Corinthians 
terminou depois da vitória 
por 1 a 0 sobre o Oeste, sába-
do, pelo Campeonato Paulis-
ta. Com o time repetido para 
o jogo de hoje contra o Inde-
pendiente Santa Fé, às 21h45 
(horário de Brasília), na Are-
na Corinthians, o comandan-
te indica que tem em mente a 
formação que considera ideal.

Apesar de ressaltar que 
a competição por vagas no 
time é sempre aberta e que 
o “campo vai falar” quem 
está melhor, Tite confia na 
atual formação. Sem Elias, 
machucado, o técnico optou 
por colocar Guilherme, Gio-
vanni Augusto e Rodrigui-
nho juntos no meio-campo 
– o último, meia, cumpre 
também funções que per-
tenciam ao volante.

Tite entende que a se-
gunda etapa da reconstru-
ção consiste em dar entro-
samento rápido a essa nova 
formação. Por isso, definiu 
que o time que enfrenta o 
Santa Fé será o mesmo. On-
tem foi de ajustes finos, den-
tro das possibilidades do 
pouco tempo que o Corin-
thians tem para treinar.

Quem chegou agora ao 
clube se sente mais solto. 
Destaque nos últimos jogos, 
o meia Giovanni Augusto elo-
giou o método utilizado pelo 
comandante.

“Estou começando a me 
sentir à vontade. O mais im-
portante é a confiança que 
o Tite tem em mim, procura 
conversar bastante, sempre 
orientar o que quer que eu 
faça na função. Fico feliz de, 
aos poucos, estar entendendo 
o mais rápido possível e aju-
dando meus companheiros “ 
disse Giovanni.

A ideia é colocar a forma-
ção à prova em uma sequên-
cia de jogos. Mudar o mínimo 
possível entre um jogo e ou-
tro – apenas quando o risco 
de lesão existir. Isso significa 
que os titulares não deve-
rão ter alívio no clássico do 
próximo domingo contra o 
Santos, na Vila Belmiro, que 
sucede o compromisso pela 
Taça Libertadores. 

Grêmio
A melhora no ambiente 

do Grêmio é vista por Mar-
celo Grohe como crucial para 
a sequência das disputas do 
Gauchão e da Copa Liberta-
dores. Em entrevista à Rádio 
Gaúcha, o goleiro garantiu 
que a equipe está unida para 
a maratona de três partidas 
em uma semana:

“A vitória sobre o Gló-
ria nos deu mais confiança. 
É uma semana importante e 
há três jogos decisivos, contra 
LDU hoje, o Gre-Nal e San Lo-
renzo. Conversamos nos últi-
mos dias para entender o que 
cada um poderia fazer a mais 
e, assim, reencontrarmos o 
nosso bom futebol.

O camisa 1 mostrou con-
fiança na possibilidade de 
Miller Bolaños estrear já con-
tra a LDU, hoje, às 21h45, pela 
Copa Libertadores, na Arena:

“Ele tem muitas quali-
dades e está se adaptando 
rápido. Estamos interagindo 
com ele. Tenho certeza de 
que vai nos ajudar e conta-
mos com ele.
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Lance de jogo do Campeonato Paulista em que o Corinthians venceu o Oeste por 1 a 0, atuação que agradou ao técnico Tite que não vê motivos para mudanças no time

Duas mudanças de última hora e 
quatro no total. No treino de ontem, 
que marcou o encerramento da pre-
paração do Fluminense para o duelo 
contra o Friburguense, o auxiliar Mar-
cão promoveu as entradas de Marlon 
e Edson nas vagas de Renato Chaves e 
Douglas, respectivamente. Como não 
poderá contar com Fred - lesionado 
- e já havia sacado Osvaldo para o re-
torno de Marcos Junior, suspenso no 
clássico, o responsável por comandar 
momentaneamente o Tricolor deverá 
pôr em campo um time modificado 
em relação ao que perdeu na semana 
passada para o Botafogo.

Assim, a tendência é que a equi-
pe seja composta por: Diego Cavalie-
ri, Wellington Silva, Henrique, Mar-
lon e Giovanni; Pierre, Edson, Cícero, 
Gustavo Scarpa e Marcos Junior; 
Diego Souza. Na atividade do dia, 

Marcão parou o coletivo várias vezes 
para dar orientações. Além disso, 
deu atenção às jogadas de escanteio 
e cobranças de falta, nos quais os 
atacantes tiveram melhor desempe-
nho que os defensores.

O confronto de tricolores é vá-
lido pelo Campeonato Carioca e 
acontece hoje, às 21h45, no Estádio 
Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. 
Esta será a primeira partida profis-
sional em que o auxiliar estará à 
frente do Fluminense.

Os ex-comandados de Eduardo 
Baptista ocupam a quarta posição do 
Grupo A do Estadual e veem amea-
çada a vaga para a etapa seguinte. 
Cabofriense (5°) e Portuguesa (6°) 
somam a mesma quantidade de pon-
tos do clube das Laranjeiras: sete. 
Restam apenas duas rodadas para o 
término desta fase.

Fluminense muda para jogo 
contra a Friburguense hoje

Em nOvA FRIBuRGO

Maicon é uma das novidades do Tricolor para o jogo decisivo no Estádio Eduardo Guinle

O Flamengo está de volta 
ao Ninho do Urubu. Depois de 
quase três meses em obras, o 
centro de treinamento recebeu 
a reapresentação do elenco 
após a goleada por 5 a 0 sobre 
o Resende com uma nova es-
trutura ontem. O investimento 
foi de R$ 2 milhões entre cons-
truções definitivas e provisó-
rias, além das compras de mó-
veis e equipamentos.

O espaço foi bastante elo-
giado por dirigentes, comissão 
técnica e jogadores. A aposta 
de todos está na evolução do 
futebol, principalmente em ra-
zão da instalação do Centro de 
Excelência em Performance.

Os atletas encontraram 
um CT diferente. A área do 
vestiário antigo foi demolida e 
três vestiários construídos. Um 
para os atletas, outro para a co-
missão técnica e o último das 
categorias de base.

O restante do centro de 
treinamento foi moderniza-
do, porém, as estruturas se-
guem em contêineres. A sala 
de musculação tem vista am-
pla para o campo. Ao lado fi-
cam os Departamentos Médi-

co e de Fisiologia. Todos com 
equipamentos novos, incluin-
do macas elétricas e até uma 
câmera hiperbárica.

O alojamento dos joga-
dores triplicou de tamanho. 
As conhecidas camas beliches 
foram retiradas e cada quar-
to conta com quatro camas 
individuais e mais conforto 
para os dias de treino inte-
gral. O refeitório dobrou. Um 
departamento foi criado para 
o centro de inteligência e a 
sala de imprensa ampliada. A 
mesma conta agora com um 
backdrop digital, que divulga 
os patrocinadores.

O Flamengo estipulou em 
R$ 12 milhões o investimen-
to para a conclusão da área 
definitiva aos profissionais. A 
remodelação feita agora já faz 
parte do montante no que en-
volve a compra de equipamen-
tos e parcerias.

Os R$ 2 milhões inves-
tidos de forma imediata ser-
viram para a construção de 
espaços, pavimentação, além 
da aquisição definitiva de apa-
relhos de alto nível para mus-
culação e fisioterapia. 

Muricy comanda o treino 
no novo Ninho do Urubu

FLAmEnGO

Libertadores
17h15 
The Strongest x Trujillanos 

19h30 
Libertadores 
San Lorenzo x Toluca 
Nacional x River Plate

21h45 
Corinthians x  Santa Fé 
Grêmio x  LDU

Copa do Nordeste
19h15 
Ceará x  Sampaio Correa
América-RN x CRB 

21h45 
Confiança x Bahia 
Botafogo x  Fortaleza 
Juazeirense x Santa Cruz-PE 

Mineiro
19h30 
Tombens x Tricordiano

Primeira Liga
19h30 
Atlético x América

Próximos Jogos



Seleções master de JP e 
CG vão jogar na preliminar 
de Bota e Raposa

Partida será no dia 20 deste mês
FUTEBOL SOLIDÁRIO
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O Governo do Estado 
confirmou a realização da 
segunda edição do Futebol 
Solidário. Neste ano, o even-
to será com uma partida en-
tre a seleção master de João 
Pessoa contra a de Campina 
Grande, antes do confronto 
Botafogo e Campinense, pelo 
Campeonato Paraibano, no 
dia 20 deste mês.

O projeto é uma realiza-
ção da Rádio Tabajara, conta 
com o apoio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) e tem como 
objetivo arrecadar alimentos 
para serem doados ao hospi-
tal filantrópico Padre Zé.

“Em 2015, o evento ocor-
reu na preliminar do clássico 
pessoense Botafogo contra 
Auto Esporte, onde os vete-
ranos estiveram em campo 
e mais de 500 quilos de ali-
mentos foram arrecadados. 
Para este ano, a expectativa 
é de poder contribuir mais 

ainda com o Hospital Padre 
Zé, que tem um grande servi-
ço prestado aos paraibanos”, 
disse a superintendente da 
Rádio Tabajara, Maria Eduar-
da Santos.

Para o titular da Sejel, Ti-
bério Limeira, a iniciativa visa 
contribuir com uma causa 
social, além de ser uma atra-
ção esportiva. “O Governo do 
Estado abraçou essa ideia no 
âmbito social e o torcedor que 
comprar o seu ingresso nor-
mal ou trocar o cupom do Gol 
de Placa para o jogo Botafogo 
e Campinense pelo Paraibano 
e levar um quilo de alimento, 
vai reviver craques do pas-
sado em campo novamente. 
Nomes que marcaram época 
e que vestiram as camisas dos 
clubes de João Pessoa e Cam-
pina Grande estarão fazendo 
a preliminar”, frisou.

O lançamento oficial 
do Futebol Solidário 2016 
acontecerá no dia 10 deste 
mês, no Esporte Clube Cabo 
Branco, às 9h, quando será 
servido um café da manhã à 
imprensa, torcedores e des-
portistas em geral. Dirigentes de clubes e da Federação Paraibana de Futebol, além de representantes da imprensa definiram ontem a edição do projeto

FOTO: FPF/Facebook

De forma mais do que precoce, 
o Sport Club do Recife perdeu um de 
seus maiores ídolos. Com apenas 41 
anos, o ex-atacante Leonardo, que 
brilhou no clube na década de 90 e 
no começo dos anos 2000, faleceu on-
tem, às 15h15, no Recife - ele estava 
internado desde o dia 3 de fevereiro 
no Hospital da Restauração. Natural 
de Picos, no Piauí, foi na capital per-
nambucana onde ele mais brilhou e 
construiu toda a sua vida. Leonardo 
saiu para se aventurar no Rio de Ja-
neiro, em Belo Horizonte e em São 
Paulo, por exemplo, mas sempre re-
tornava para onde era mais feliz: a 
Ilha do Retiro.

De acordo com a médica do Hos-
pital da Restauração, Fátima Buarque, 
que estava acompanhando Leonardo 
desde o início de sua internação, a 
morte do ex-atacante foi por falência 
múltipla dos órgãos em decorrência 
de uma doença chamada neurocisti-
cercose, que se dá pela ingestão de 
carne de porco mal cozida.

O estado de saúde de Leonardo 
sempre foi tratado com muito sigilo 
pela família, por amigos e por funcio-
nários do Sport, que sempre o acom-
panharam desde o início da doença. 
Ele chegou a ser internado em outu-
bro do ano passado, mas o caso não 
teve conhecimento da imprensa. No 
início de fevereiro, quando voltou ao 

hospital, os médicos sempre se mos-
traram muito cuidadosos ao falar so-
bre o estado do ex-jogador.

Histórico de sucesso na Ilha do Retiro
Leonardo marcou 136 gols vestin-

do a camisa rubro-negra, o que o tor-
na o terceiro maior artilheiro da his-
tória do Sport. Só perde para Traçaia 
e Djalma, que foram bem nas décadas 
de 50 e 60, respectivamente. Seu faro 
de artilheiro ficou evidenciado em 
grandes partidas, como a que o Leão 
venceu o Atlético-MG por 6 a 0, em 
2000, pela Copa João Havelange, em 
pleno Mineirão - ele marcou cinco ten-
tos naquele jogo.

Outra marca que coloca Leonardo 
no topo dentro do clube é a de títulos 
conquistados. Ao todo são sete, com 
duas Copas do Nordeste (1994 e 2000) 
e cinco Campeonatos Pernambucanos 
(1994, 1997, 1998, 1999 e 2000). O 
goleiro Magrão é o líder da estatísti-
ca com oito troféus levantados. Além 
do Sport, Leonardo vestiu a camisa de 
outros grandes clubes do futebol bra-
sileiro. 

Leonardo trabalhava nas catego-
rias de base do Sport desde 2014 e era 
o responsável por lapidar os garotos 
que tinham o sonho de se tornar ata-
cantes. Ele circulava por todas as cate-
gorias com treinamentos de finaliza-
ções e posicionamento. 

Morre o ex-atacante 
Leonardo, ídolo do Sport

EM RECIFE

FOTO: Lucas Liausu

A seleção brasileira de 
ciclismo de pista está em 
Londres para disputa do 
Campeonato Mundial da ca-
tegoria. Formado por quatro 
atletas, Gideoni Monteiro, 
Flávio Cipriano, Kacio Fon-
seca e Hugo OstetI, a comi-
tiva vai em busca de uma 
vaga nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.

O País nunca conquistou 
uma medalha de ciclismo na 
competição. Em 2016, a sele-
ção busca uma vaga nas Olim-
píadas, por isso o resultado 
na Inglaterra é importante. O 
presidente da Confederação 
Brasileira de Ciclismo, José 
Luiz Vasconcellos, afirmou 
que a expectativa é de que os 
atletas possam representar o 

Brasil em agosto, e ressaltou 
que o trabalho realizado visa 
um resultado a longo prazo.

“Estamos trabalhando 
com um time novo, e preten-
demos classificar pelo menos 
uma modalidade na pista 
para Rio 2016. Nosso traba-
lho está voltado também para 
2020”, disse o dirigente.

Ainda que não tenham 
seleções classificadas para os 
Jogos do Rio de Janeiro até o 
momento, as obras no Veló-
dromo chamam a atenção. Na 
última semana, o presidente 
da União Ciclística Internacio-
nal, Brian Cookson, declarou 
que o atraso na finalização da 
estrutura preocupa, uma vez 
que o evento-teste já foi adia-
do uma vez, e a expectativa é 

de que tudo esteja pronto até 
o teste oficial.

Vasconcellos revelou 
que os atrasos são reais, 
mas se mostrou confiante 
na finalização da estrutura 
até o prazo estimado. Vale 
ressaltar que o evento-teste 
está marcado para o dia 29 
de abril, e se encerra em 1º 
de maio.

“Houve sim atrasos e o 
evento teste foi transferido, 
mas tenho acompanhado as 
instalações e acredito que o 
Comitê Organizador entre-
gará o Velódromo no prazo 
suficiente para as Olimpía-
das”, declarou.

O Ciclismo de Pista faz 
parte das Olimpíadas des-
de 2000.

Confederação de Ciclismo crê 
que Velódromo será entregue

OLIMPÍADAS 2016

Herb Dean foi um dos 
grandes protagonistas do 
UFC Londres, evento realiza-
do no último sábado (27) e 
que contou com a luta prin-
cipal entre Anderson Silva e 
Michael Bisping como gran-
de atração. Mediador da 
disputa, o americano foi cri-
ticado pelo atleta inglês por 
não interromper a disputa 
enquanto seu protetor bucal 
caiu, e questionado pelos fãs 
do Spider o motivo de não in-
terromper o confronto quan-
do o brasileiro levou o rival 
a knockdown com uma cer-
teira joelhada voadora. E, de 
acordo com o veterano, tudo 
tem explicação.

Em conversa com o pro-
grama MMA Hour na última 
segunda-feira (28), Dean ga-
rantiu que não se equivocou 
em nenhuma de suas deci-
sões e que esteve com o con-

trole das ações, embora um 
tumulto tenha sido gerado 
após Anderson Silva começar 
a comemorar achando que 
havia vencido a disputa. O 
momento, por sinal, teria sido 
fruto de precipitação por par-
te do lutador brasileiro.

“Bem, Silva acertou ele 
com uma joelhada e o der-
rubou, e depois andou e co-
meçou a celebrar. Ele estava 
derrubado, mas você sabe, 
no MMA nós não paramos 
apenas, porque as pessoas 
são derrubadas. Eu vi quan-
do ele caiu e ele não esta-
va inconsciente. Ele estava 
olhando para o Anderson, e 
ele não ameaçou para que 
ele se protegesse. Mas, eu 
não quero começar o jogo de 
se ou não, mas a questão é 
que ele não atacou. O round 
terminou e, porque Ander-
son estava celebrando, teve 

um pouco de confusão sobre 
o que estava acontecendo”, 
narrou o árbitro.

De fato, em nenhum mo-
mento a luta foi dada como 
interrompida e o gongo soou, 
logo após o golpe. No entan-
to, a sequência aplicada pelo 
brasileiro começou, curiosa-
mente, quando Bisping ten-
tou interromper o combate 
alegando que seu protetor 
havia caído. Com a negativa 
de Dean, Anderson partiu 
para cima e deu inicio à blitz 
que quase terminou com o 
confronto.

“Ele sinalizou uma vez e 
o Anderson estava no proces-
so de atacar ele. Por muitas 
questões que são evidentes 
você não pode parar para re-
por o protetor durante uma 
troca de golpes, e aquilo era 
qualificado como uma troca 
de golpes”, decretou o juiz.

Árbitro explica motivo de 
não decretar vitória de Spider

APÓS JOELHADA

Atualmente, Leonardo 
trabalhava nas categorias 
de base do Sport



Rádio em luto
Morre, aos 80 anos, o ex-funcionário 

da Tabajara, Abelardo Menezes

Abelardo 
Marinho de 
Menezes exerceu 
importantes 
funções de 
gerência na 
emissora estatal 

Longa 7 Caixas será 
exibido hoje, no 
Cineclube da FCJA 
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CINEMA PROJETO

Funesc inscreve em 
oficinas para formatação 
de projetos em TVs públicas 
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DIversas atrações 
integram o Interatos, 
que começará amanhã 
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Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O corpo do funcionário aposentado 
daRádio Tabajara, Abelardo Marinho de 
Menezes, de 80 anos foi enterrado na 
tarde de ontem no Cemitério Senhor da 
Boa Sentença. Ele faleceu na noite de an-
teontem, em sua residência, na Avenida 
Almirante Barroso, Centro da capital.

Abelardo começou a trabalhar na 
Rádio Tabajara ainda menor de idade. Sua trajetória de 
vida confunde-se com a história da própria emissora 
estatal, onde iniciou como contrarregra, na época áurea 

das rádionovelas e programas de auditório.
O ex-funcionário exerceu importantes funções 

de gerência e ao deixar a emissora, para a aposen-
tadoria, trabalhava no setor de faturamento da 
empresa.

Abelardo era irmão de Linda Faria, Djanira 
Fialho e da professora Ivanize Luna. Deixa viúva 
Célia Menezes e era torcedor fanático do Botafogo 
da Paraíba.

Vários companheiros que trabalharam com ele 
na Rádio Tabajara, como Carlos Antônio, apresen-
tador do Programa “Show das Treze” estiveram no 
velório que aconteceu na Central de Velórios São 
João Batista.

O músico Severino Filho, de 88 anos, 
morreu por volta das 8h30 da manhã de on-
tem, de parada cardiorrespiratória. Integran-
te do grupo Os Cariocas, na chamada Época 
de Ouro da Bossa Nova, o músico estava 
internado no Hospital Quinta d’Or, em São 
Cristóvão, na Zona Norte, desde o dia 18 de 
janeiro vítima de trombose pulmonar.

Pai da atriz Lúcia Veríssimo, Severino 
Filho era cantor, arranjador e instrumentis-
ta e já havia sido internado no final do ano 
passado no Hospital São Luiz, em São Paulo. 
Transferido para o Rio de Janeiro, o quadro 
do cantor se agravou desde então e no dia 29 
de janeiro teve de amputar a perna direita.

Severino Filho era um dos expoentes 
da bossa nova, gênero musical surgido no 
final da década de 50 e lançada, entre ou-
tros, por João Gilberto, Vinícius de Morais 
e Tom Jobim, os dois últimos também já 
falecidos.

Derivada do samba e com influência 
marcante do jazz, a bossa nova se tornou um 
dos movimentos mais influentes da histó-
ria da música popular brasileira, ganhando 
reconhecimento internacional e fãs por todo 
o mundo.

A banda Os Cariocas chegou a ser consi-
derada um dos maiores expoentes do gênero 
musical.

Apesar da gravidade do quadro do can-
tor, Severino Filho estava lúcido durante todo 
o tempo em que esteve internado.

Músico Severino Filho, do grupo Os 
Cariocas, falece no Rio de Janeiro

Severino Filho era 
considerado um dos 
expoentes da bossa 
nova, que surgiu no 

final da década de 50

Nielmar de Oliveira
Agência Brasil
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Era uma vez
uma cadelinha...

Há quem assista o Oscar pen-
sando que se trata de uma celebra-
ção que objetivamente premia os 
melhores profissionais da indústria 
cinematográfica. A festa do Oscar 
representa muito mais que isso. 
Trata-se de um fenômeno social, 
político e econômico. Um evento 
que movimenta milhões, que deter-
mina o rumo de carreiras, empresas 
e de toda uma indústria. É também 
algo que potencialmente mobiliza 
e molda a sociedade de diversas 
formas. Sendo assim, é de se espe-
rar que o processo de escolha dos 
vencedores também seja complexo 
e seja um lugar onde se entrecru-
zam muitos fatores.

A vitória de “Spotlight: Segre-
dos Revelados” causou surpresa e 
espanto em muitos. O filme roubou 
a estatueta de seus maiores rivais, os 
dois favoritos da noite. Cinematica-
mente, ele não possui a grandiosida-
de pretensiosa de O Regresso, nem 
a exuberância visual e narrativa de 
Mad Max. E como o cinema é uma 
forma de contar uma história por 
meio de imagens e sons, podemos 
dizer que, do ponto de vista formal, 
trata-se de um filme bem menos 
“cinemático”. Isto não implica que 
o filme é ruim. Pelo contrário, é um 
filme extremamente bem escrito e 

A crise chegou muito forte no setor do turismo e em 
particular na hotelaria. Depois do compartilhamento de 
escritórios, o coworking, chegou agora o compartilhamento 
na hotelaria.

A moda já chegou nos Estados Unidos e Europa e agora 
no Brasil. Além da opção de hotel, existe a possibilidade 
da compra do apartamento, de escritório e das lojas em 
shopping center.

O grupo Henron Marinho de Campina Grande está cons-
truindo na entrada da Rainha 
da Borborema um complexo 
imobiliário com empresarial, 
hotel, flat, open mall e duas 
torres residenciais.

Trata-se do primeiro 
complexo multiuso de Cam-
pina Grande. São aparta-
mentos, hotel, flat e salas 
comerciais integrados por 
um shopping mall. Há quem 
diga que num futuro próxi-
mo as pessoas irão residir, 
trabalhar e se divertir tudo 
numa área muito próxima, 
pois os deslocamentos ficarão quase impossíveis.

O Flat terá 22 andares com dois tipos de plantas com 
53 metros a 71 metros quadrados, 130 vagas de estacio-
namento no subsolo e room service 24 horas, incluindo 
serviço de lavanderia.

Já o hotel terá 15 andares, com 150 unidades e 300 
leitos com 40 vagas de estacionamento e auditório para 130 
lugares e 5 salas de reunião moduladas.

O empreendimento terá ainda três torres, sendo uma 
empresarial com 20 pavimentos, 235 vagas de estaciona-
mento e escritórios de 35 a 52,41 metros quadrados. As 
outras duas torres serão residenciais, com 30 pavimentos 
e unidades de 81,91 metros quadrados até 119,31 metros 
quadrados, com 475 vagas para estacionamento, piscina, 
spa, sauna, sala de massagem, espaço gourmet, espaço 
fitness, snooke bar, brinquedoteca.

Além de tudo isso, o que mais chamará a atenção será 
o Open Mall com 20 unidades em 5 plantas, restaurante 
panorâmico, loja âncora de mais de 219 metros quadrados 
e mezanino para 20 lojas no térreo, além de garagem com 
dois andares e 150 vagas externas de estacionamento. 
Nunca uma obra dessa envergadura foi construída na 
Paraíba. Já existem projetos de outros grupos para serem 
construídos em João Pessoa. 

Este ano a capital paraibana também deve ganhar o seu 
mais novo hotel cinco estrelas, que deverá ser administrado 
pela Rede Nobile de Hotéis.

Em tempo de crise, quem não pensar ou agir com 
criatividade e mirando o futuro terá muita dificuldade para 
enfrentar esta turbulência. Para esses empreendedores, que 
investem em novos modelos de negócios, são na verda-
de visionários que conseguem superar os períodos mais 
adversos usando-os como mote para criar as principais 
inovações.

Fora da Paraíba a tradicional Rede Mabu de Hotéis & 
Resorts foi uma das empresas que também seguiu o cami-

nho inovador. Em novem-
bro de 2015, anunciou um 
investimento de R$ 240 
milhões em dois novos 
empreendimentos em Foz 
do Iguaçu, no Paraná: o 
Blue Park, maior parque 
aquático da região Sul 
e o My Mabu, modelo 
inovador de propriedade 
compartilhada.

“Apostamos em um 
sistema que já é sucesso 
em grandes redes dos Es-
tados Unidos e da Europa, 

mas que ainda é pouco explorado no Brasil. Nosso estudo 
de mercado e insights nos levaram a crer que esse era o 
melhor momento para entrar nesse nicho e continuar cres-
cendo mesmo na crise”, explica Douglas Meneses, diretor de 
Marketing da Rede Mabu de Hotéis e Resorts.

No próximo dia 9 de março, a Rede Mabu estará 
apoiando a palestra ‘Marketing e Vendas: motivação para 
vencer a crise’, de Daniel Godri, um dos mais importantes 
palestrantes da área. 

Segundo o diretor, a Rede Mabu está patrocinando esse 
evento porque acredita em uma sociedade que sai da crise 
por meio da sua automotivação, buscando a melhoria con-
tínua e a criatividade para lidar com esse momento difícil. 
Como líderes empresariais, nós sabemos que é possível 
criar uma onda de otimismo naqueles que estão buscando 
sucesso pessoal e profissional”, diz o diretor.

O encontro, que será realizado na Ópera de Arame, em 
Curitiba, chega ainda para reforçar os preceitos difundidos 
com os novos projetos inovadores. “Acreditamos em uma 
sociedade que saia da crise em sua automotivação, usando 
sua criatividade para lidar com esse momento difícil. Nós 
empresas e líderes empresariais precisamos criar uma 
saída”, conclui o diretor da Rede Mabu.

E em tempos de crise, me lembro daquela canção de 
Paulinho da Viola, “Argumento”, que diz “Faça como um 
velho marinheiro. Que durante o nevoeiro. Leva o barco 
devagar...”

Venda compartilhada: uma saída para a crise?

Para Thaïs, Thiago, Marcelo e Marina

Nunca fui, como a grande maioria das pessoas, 
afeiçoada a bichos. Na casa dos meus pais não tínhamos 
gatos nem cães e cresci sem conviver com essas criatu-
rinhas afetuosas de quatro patas. Houve um tempo que 
tivemos um cão, o Rex, na nossa casa, no Recife, mas 
que ficou para trás quando nos mudamos para Campina 
Grande. Só convivia com cães quando ia passar férias 
na casa da minha avó materna, em Maceió. Lá tinha um 
cão branco com manchas pretas no dorso, dócil e lindo, 
o King, que o meu tio Biano criava. Mas, um dia esse cão 
morreu e meu tio adotou outro, um pastor alemão, nada 
dócil e nada lindo. Um dia ele até mordeu o meu irmão. 
Não gostava de crianças. E passei a nutrir um certo 
medo de cães, que só acabou quando morei nos Estados 
Unidos, todos os dias um grande cão brincalhão e peludo  
me esperava no caminho e me acompanhava, de casa até 
a sala de aula.

Passaram-se os anos e nunca desejei criar gatos 
nem cachorros em casa. Até o dia em que passei a morar 
com uma pessoa que amava cães e adotamos um. E 
depois outro. E outro. Depois vieram os filhos. Uns gos-
tavam de cães, outros de gatos. Fui convencida a aceitar 
o convívio dessas criaturinhas peludas, mesmo sem 
desejá-lo. Um dia, minha filha ganhou uma cadelinha mi-
mosa de presente, uma dachshund, uma salsichinha, que 
atendia pelo nome de Madonna, cujos donos anteriores 
tinham mudado para um apartamento e os condôminos 
não admitiam a presença de animais no prédio. Minha 
filha ficou muito feliz com o presente e logo tínhamos 
uma nova habitante na casa, irrequieta, maleducada e 
barulhenta. A adaptação foi difícil, ela chorava, latia e 
não deixava ninguém dormir direito na vizinhança com 
os seus latidos. Aí tomei uma decisão: assim não dava: 
era ela ou eu. Iríamos procurar uma outra família para 
adotá-la. Conversamos muito e chegamos a esse acordo. 
Ela pareceu adivinhar o que estávamos tramando e, uma 
noite, surpreendeu-nos com um rato morto depositado 
à porta da cozinha. Ela assim provou-nos que os seus 
dotes de caçadora podiam nos ser úteis. Foi assim que 
Madonna ganhou, definitivamente, o direito de ficar 
morando conosco. E aprendemos a amá-la e lidar com 
os seus caprichos e defeitos, que afinal de contas, eram 
bem menores que as suas virtudes e encantos. E ríamos 
muito com seu rabinho frenético, que nos saudava a 
cada chegada ou saída de casa. Um outro aspecto curioso 
eram as suas orelhas caídas que balançavam feito aba-
nos acompanhando suas carreiras.

Nesse meio tempo, chegou a Marina, nossa neta, 
hoje com 8 anos, que também se rendeu aos encantos 
da Madonna. Madonna ficou conosco por 11 anos. Teve 
vários problemas de saúde, câncer de mama, gravidez 
psicológica e outras mazelas. Nunca cruzou e, quando 
tentamos trazer um par para cruzar com ela, deu-lhe 
uma surra e não aceitou dividir seu espaço com ele. Não 
tentamos repetir a experiência e optamos por castrá-la.

Sempre acompanhada por veterinários, com dieta 
balanceada, própria para uma senhora da sua idade, 
terminou desenvolvendo uma deficiência cardíaca e um 
enfisema pulmonar, que a fulminaram na última semana, 
sem que tivesse sofrido muito, sem que precisássemos 
sacrificá-la. Preparamos um nicho para ela no nosso quin-
tal e lá ela repousa, sonhando talvez com os gatos, ratos, 
passarinhos e lagartixas que perseguiu incansavelmente 
pela casa, jardim e quintal, ao longo da sua longa vida.

Madonna deixou um vazio imenso em nossa família, 
da qual ela era um membro muito querido e os amigos, 
mesmo os de longe, lamentaram sua morte. Chegamos a 
contemplar a possibilidade de substituí-la por outro cão-
zinho da mesma raça, e até apareceu um doador nas mes-
mas condições do anterior, mas que voltou atrás arrepen-
dido, pois não conseguiu se separar do seu animalzinho.

Por enquanto, Madonna é só lembrança, é só sau-
dade e não foram poucas as lágrimas que correram por 
ela. Esses companheirinhos de quatro patas nos ensinam 
muita coisa, abrandam nossos corações e nos treinam 
para as grandes perdas da vida.

Vai, Madonna, vai para o céu dos cachorrinhos. Lá 
encontrarás muitas lagartixas, gatos, ratos e passarinhos 
e continuarás aguçando teu instinto caçador pelos cam-
pos elísios dos cães. E descansarás teu coração cansado, 
que não conseguias mais carregar, teu passo ficando 
vagaroso e pesado. Nos ensinaste muitas lições de amor 
e ternura com teus doces olhos cor de mel.

Spotlight e a função social do Oscar

realizado, além de conter atuações 
memoráveis. Mesmo assim, não 
apresenta as mesmas qualidades ci-
nematográficas marcantes de outros 
grandes filmes do ano.

Existem filmes que chamam a 
atenção não necessariamente por 
suas qualidades técnicas ou por sua 
“cinematicidade”, mas pela impor-
tância dos temas que traz à tona, ou 
pelas discussões que tem o potencial 
de gerar. Este é o caso de Spotlight. 
Ao contar a história de como um 
grupo de jornalistas do jornal The 
Boston Globe desmascarou os abu-
sos sexuais praticados por clérigos 
da diocese de Boston contra meno-
res, o filme traz à tona um tema que 
deve ser exposto e ainda precisa ser 
discutido. Trata-se de um dos mais 
importantes escândalos religiosos 
das últimas décadas, e possivelmente 

um dos eventos de maior impacto 
nos rumos contemporâneos da 
relação entre a sociedade e a Igreja 
Católica, e a religião em geral.

Não sabemos ao certo a lógica da 
escolha desse filme, mas é possível 
especular que, pelo menos em algum 
nível, interesses políticos tenham 
prevalecido, e que pelo menos parte 
da razão de sua vitória seja explica-
do por um desejo de fazer com que 
sua visibilidade aumente e assim a 
discussão proposta seja revivida e se 
mantenha presente.

A questão da validade dos 
critérios de seleção do Oscar deve 
continuar, e o potencial de sua mani-
pulação pelos mais diversos pode ser 
questionada. Mas nesse caso, pelo 
menos, é preciso reconhecer que a 
“interferência” teve seus méritos e 
aspectos positivos.

FOTOS: Reprodução/Internet

Artigo Rodrigo Franklin de Sousa Doutor em Letras pela Universidade de Cambridge (Reino Unido)
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Vírus da Zika: 
o mal do século?
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Não gosto muito das generalizações, dos discursos 
hiperbólicos, nem da extravagância alarmista de alguns 
jornalismos, mas não há como negligenciar o que es-
tamos vivendo, um grande surto de uma doença pou-
co conhecida e bastante poderosa. O vírus da Zika, que 
chegou ao Brasil por meio da Copa do Mundo, causou 
espanto pelas manchas vermelhas que provocou ini-
cialmente, depois foi considerada uma viremia fraca, 
entretanto as marcas e os sintomas maiores chegariam 
depois com o aumento no número de casos de microce-
falia e de outros danos cerebrais nas crianças, a exemplo 
da artrogripose, que impede o desenvolvimento regular 
dos membros. 

Uma médica paraibana conseguiu estabelecer cri-
térios para associar a malformação congênita dos bebês 
com o vírus da zika presente na gestação das mulheres. 
Ou seja, como já é sabido, o Aedes aegypti pode ser o 
grande causador dessa Emergência em Saúde Mun-
dial. Não sou médico, nem me afeiçoo com os assuntos 
da saúde, mas definitivamente todos nós precisamos 
usar nossos papéis sociais para agir no combate a este 
famigerado mosquito e na conscientização para os cui-
dados na prevenção de qualquer doença por ele trans-
mitida. No meu caso, eu utilizo a informação.

Vejamos algumas informações. A maior parte dos 
casos de gestantes que tiveram bebês com microcefalia 
ou agora, hidranencefalia, reside nas zonas periféricas 
das cidades com pouco ou nenhum acesso a saneamen-
to básico e convivendo diariamente com populações de 
insetos e de mosquitos. Outro fator importante a ob-
servar é que o clima tropical apresenta a temperatura 
ideal para reprodução do Aedes, de acordo com o pro-
fessor Eduardo Barbosa do Departamento de Biologia 
da Universidade Estadual da Paraíba, que desenvolve 
pesquisa desde 2001. Outrossim, a Fundação Oswaldo 
Cruz, Fiocruz, publicou estudo mostrando que os mos-
quitos desta espécie estão mais resistentes, precisam de 
menos água para a reprodução, de menos tempo e con-
seguem um raio de alcance maior que há alguns anos. 
A abertura econômica do Brasil, o desconhecimento da 
nova doença, a chegada de imigrantes, além de outros 
fatores influenciam para a rápida disseminação do Zika.

O vírus se espalhou pela América Latina e também 
alcançou a Europa. Desde que foi descoberto nos anos 
50 em Uganda, na África, ele nunca tinha ficado tão for-
te. É por isso que a população mundial precisa se voltar 
efetivamente para o problema. No Brasil, o mosquito 
sempre foi encarado de modo romântico, aprendíamos 
na escola que ele era o mosquito dengoso porque trans-
mitia dengue e suas figuras sempre era de um Aedes 
sorridente. Mas agora ele transmite quatro tipos de 
dengue, Febre Chikungunya, Febre Amarela, Zika, que 
provoca a microcefalia e outros danos em bebês, e de-
senvolve a Guillain-Barré.

O médico foi técnico: “É microcefalia!”
E o evangélico falou que era o apocalipse
É uma farsa instaurada, o político disse
No enquanto a esperança daquela mãe falia

Pudesse eu um dia falar àquele mosquito
Eu lhe diria todo o mal que ele tem nos feito
E como a força dos homens tem se desfeito
Por alguém que não é maior que um simples cisto

FOTO: Divulgação

Longa-metragem paraguaio será exibido hoje, 
no Cineclube da Fundação Casa de José Américo

Mestre em destaque

Produção paraguaia, o filme intitula-
do 7 Caixas, dirigido por Juan Carlos Ma-
neglia e Tana Schembori, será exibido em 
sessão única a partir das 19h30 de hoje, 
dentro da programação do Cineclube O 
Homem de Areia, que é realizado pela 
Fundação Casa de José Américo (FCJA), 
localizada em João Pessoa. O longa-me-
tragem, com 105 minutos de ação e sus-
pense, será comentado pelo crítico de 
cinema Andrés Von Dessauer. A Classifi-
cação é de 14 anos e a entrada é gratuita 
para o público.   

Protagonizado por Celso Franco, Víc-
tor Sosa, Lali González e Nico García, o 

Rafael Melo
rafaelpoeta16@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

No enredo do longa-metragem, um adolescente recebe proposta para carregar caixas até ter sua vida transformada 

enredo de 7 Caixas  relata a situação 
de um adolescente de 17 anos de 
idade que passa as horas vagas ima-
ginando uma vida de fama. Ele en-
frenta um mundo competitivo para 
alcançar pequenas conquistas. Até 
que, em certo dia, recebe uma pro-
posta para carregar caixas, com um 
conteúdo desconhecido, o que faz 
sua vida ter novos rumos.

“O filme foi considerado uma 
das mais destacadas películas sul-a-
mericanas do século XXI”, disse para 
o jornal A União o crítico Andrés von 
Dessauer, referindo-se a 7 Caixas, 
longa rodado integralmente no Mer-
cado 4 de Assunción, em 2012, e que 
comentará na noite de hoje, na FCJA. 

“De fato, de tão revelador, esse tra-
balho afastou o Paraguai (País mais 
conhecido por seu fluxo de merca-
dorias duvidosas) de um verdadeiro 
ostracismo cinematográfico. Apesar 
do diminuto tamanho desse País, os 
referidos cineastas transformaram 
o ‘Mercado 4’ em uma arena onde 
a globalização toma, nitidamente, 
o lugar do leão. E, isso fica claro 
não só pela internacionalidade dos 
produtos ali negociados, como pela 
variedade étnica de seus frequenta-
dores, e pela diversidade linguística 
(espanhol, guarani, coreano e yopa-
ra – uma mistura dos dois primeiros 
idiomas) que ecoa em suas vielas”, 
observou ele. 

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 
127 min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com 
Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. 
Sinopse:  Sinopse: Bek é um mortal pacato que se considera 
apenas mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral 
dominado por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso 
Set, deus da escuridão, toma o trono da nação e mergulha 
a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e 
com o poderoso deus Horus, para formar uma expressiva 
resistência. CinEspaço: 14h , 19h (DUB) e 16h30, 21h30 
(LEG). Manaíra3: 12h50, 15h40, 18h45 e 21h30 (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h15, 15h, 18h e 21h (LEG).Manaíra9/3D: 
13h, 19h (DUB) e 16h05, 22h05 (DUB). Mangabeira1/3D: 
13h30, 16h30, 19h25 e 22h15 (DUB).Mangabeira5/
3D:15h25 (DUB) e 20h45 (LEG). Tambiá5: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Dura-
ção: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com 
Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O 
longa é uma cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que 
nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se 
submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o 
relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda 
(Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher. CinEspaço1: 
21h20 (LEG). Manaíra10: 16h35 e 21h45 (LEG).

AMOR EM SAMPA (BRA 2015). Gênero: Romance. Duração: 112 
mim. Classificação: 12 anos. Direção: Carlos Alberto Riccelli 
e Kim Riccelli. Com Bruna Lombardi e  Eduardo Moscovis. 
Sinopse: Cinco histórias de amor entrelaçadas em uma rede 
amorosa na cidade de São Paulo, percorrendo pela intimidade 
das relações, por corações ansiosos por um novo amor e 
desejos conectados na busca da concretização de todos os 

sonhos. CinEspaço1: 14h20, 16h40 e 19h10. Mangabeira2: 
16h15 e 22h. 

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. Com 
Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: Alice 
(Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não 
sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte, 
ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na 
vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser 
solteira. Manaira8: 14h45, 19h45 (DUB) e 17h15, 22h15 
(LEG). Tambiá1: 14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Rey-
nolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a 
história de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que é 
diagnosticado com câncer em estado terminal, porém encon-
tra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência 
científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso 
de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança contra 
o homem que destruiu sua vida. CinEspaço4: 14h30 (DUB) e 
16h50, 19h (LEG). Manaíra2: 13h10, 15h45, 18h15, e 20h40 
(LEG). Manaíra5:18h30 e 21h15 (DUB) e 17h, 22h05 (LEG). 
Manaíra6: 14h30, 17h, 19h30 e 21h10 (LEG). Manaíra10: 
19h20 (LEG). Mangabeira4: 12h45, 15h05, 17h30 (DUB) 
e 20h (LEG). Mangabeira5: 13h e 18h15. (DUB). Tambiá6: 
14h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). 

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: Comédia. 
Duração: 110 min. Clássificação: 14 anos. Direção: 
Roberto Santucci. Com Rodrigo Sant’anna, CArol Castro 
e Stepan Nercessian. Sinopse: O longa fala de Denílson, 
um simples camelô do subúrbio, mas sua vida muda 

quando seu até então desconhecido pai biológico morre, 
deixando para ele toda o seu legado milionário. Junto 
com a fortuna, porém, Denílson herda também a família 
insatisfeita e endividada do falecido, que fará de tudo 
para colocar as mãos nessa herança. Manaíra1: 16h45. 
Tambiá4: 14h10, e 18h30.

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156 
min. Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González 
Iñarritu. Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall 
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste 
americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por 
um urso, fica seriamente ferido e é abandonado à própria 
sorte pelo parceiro John Fitzgerald, que ainda rouba seus 
pertences. Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass 
consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca 
de vingança. CinEspaço4: 21h10 (LEG). Manaíra11: 14h15, 
17h30 e 20h45 (LEG). Mangabeira2: 18h45 (DUB). Tambiá2: 
17h30 e 20h30 (DUB).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. 
Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação cinematográfica 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 veiculado na televisão. 
CinEspaço2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 16h 
e 18h45. Manaíra4:13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Manaíra5: 
12h45 e 15h30 Mangabeira3: 14h25, 17h05, 19h45 e 
22h30. Tambiá4:  16h20 e 20h40. 



Diversidade
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Com canções de compositores 
paraibanos, paulistas e pernambuca-
nos a cantora, intérprete de sambas, 
bossa nova e jazz, Gabi de Pele Preta, 
dá continuidade ao projeto “Um 
Samba pra Você”, com show hoje em 
Campina Grande. A performance, que 
acontece no Mini Teatro Paulo Pon-
tes, tem início às 20h. Os interessa-
dos em participar do evento podem 
adquirir ingressos antecipados no 
valor de R$ 10. Já quem deixar pra 
comprar na hora o valor muda, che-
gando a R$ 20. 

Cantora profissional desde os 20 
anos, Gabi da Pele Preta descobriu-se 
para a música ainda criança, no gru-
po de louvor da igreja que integrava. 
Logo após, começou a carreira profis-
sional no teatro e daí por diante, não 
parou mais. Em entrevista A União, a 
artista revelou que para este ano ela 
está se preparando para a gravação 
de seu segundo projeto audiovisual 
“Gabi da Pele Preta in Sessions” com 
direção de “Elefante Sessions”.  (LS)

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de março de 2016

Em comemoração ao mês da mulher, 
a Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) está oferecendo 
ao público feminino a partir de 
amanhã a realização das oficinas 
de teatro, dança e circo. As ativida-
des, que seguem até o próximo do-
mingo, estão inclusas em mais uma 

edição do projeto Interatos. No evento, artistas 
da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco 
completam o time de profissionais que fazem 
dessas três linguagens artísticas diferentes um 
real espetáculo. Os ingressos custam entre R$ 
10 inteira e R$ 5 meia-entrada.

Um detalhe importante é que, a venda de 
ingressos será feita na bilheteria presente no 
local das apresentações, começando com uma 
hora de antecedência. 

A iniciativa do projeto surge com o objetivo 
de dar visibilidade e dinamizar a produção de 
circo, dança e teatro no Estado, em suas mais 
diversas expressões, além de contribuir para 
nortear a formação de qualidade de estudantes, 
professores, artistas amadores e profissionais 
nos três segmentos. Outro ponto é a formação 
de público, a partir da oferta de espetáculos 
variados e de qualidade para as diversas faixas 
de idade e interesse da população. A curadoria 
do Projeto Interatos é realizada pelas coorde-
nações de Dança, Circo e Teatro, levando em 
consideração o cadastro de artistas realizado 
pela Fundação.

Desse modo, abrindo as apresentações 
artísticas culturais, a oficina de teatro realizada 
com o grupo pernambucano Nexto está ofer-
tando dez vagas, voltadas para mulheres, que 
querem aprender mais sobre o meio artístico 
do teatro. Os interessados em participar podem 
realizar sua inscrição pelo e-mail teatrofu-
nesc@gmail.com. A atividade é gratuita e será 
na sala 6 do mezanino 2, rampa 1 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

Seguindo ainda até a sexta-feira, o teatro 
tem em sua programação a performance do 
espetáculo chamado “Las Mariposas”, do grupo 
Nexto. Com duração de 55 minutos e classifica-
ção 12 anos, a apresentação acontece às 20h, 
no Teatro de Arena.  Sua história faz um retrato 
da violência, muitas vezes silenciadas com base 
em histórias reais de mulheres que sofreram 
opressão e agressões.

O nome do espetáculo faz referência às 
irmãs dominicanas Maria Tereza, Pátria e 
Minerva, conhecidas como Las Mariposas, que 
foram mortas em 25 de novembro de 1960 pelo 
regime ditatorial da República Dominicana, por 

Lucas Silva
Especial para A União

Projeto Interatos iniciará amanhã celebrando o mês da mulher 

Inscrições abertas para  
oficinas na área de TVs públicas Cantora Gabi da Pele Preta realiza, hoje, 

show no projeto “Um Samba pra Você”

O espetáculo Las Mariposas, do grupo pernambucano Nexto, é uma das atrações incluídas na program,ção do evento, que se estenderá até domingo 

Gabi da Pele Preta se prepara para gravar o seu novo trabalho audiovisual 

Foco no público feminino

buscarem uma vida com mais igualdade entre 
homens e mulheres. 

Para a atriz Andrea Veruska, “a violência 
contra a mulher sempre foi um problema recor-
rente nos diversos grupos e nos mais diferen-
tes lugares que a gente atuava, sobretudo nos 
grupos que trabalhamos nas cidades do interior 
de Pernambuco. Tínhamos também o conhe-
cimento de casos de violência com mulheres 
muito próximas e a gente sentia a urgência de 
falar sobre esse tema”. 

Já para quem gosta de dança, atração é a 
bailarina Joselma Soares, da Cia. Gira Dança do 
Estado de Natal. Deficiente visual desde os 23 
anos, Joselma ministrará a oficina de “Descrição 
em tempo real: possíveis procedimentos de 
criação em dança”, utilizando a sensibilização e 
a descrição como ferramentas para a improvisa-
ção e desenvolvimento de partituras corporais. 

A aula, que acontece no sábado, das 9h às 

13h, é direcionada a todas as pessoas interessa-
das, com ou sem deficiência física, com idade a 
partir de 16 anos. Para participar, não é necessá-
ria experiência anterior em dança. O resultado 
do processo será apresentado no mesmo dia, às 
20h, no palco do Teatro Paulo Pontes, juntamen-
te com performance solo da bailarina. Interes-
sados em participar da oficina devem enviar 
e-mail para dancafunesc@gmail.com.

E finalizando o projeto, o meio circense 
apresenta ao público dois espetáculos come-
çando no sábado e seguindo até o domingo. No 
sábado, das 14h às 17h, na sala 6 do mezanino 2, 
será realizada a oficina gratuita de ‘Experiência 
de Palhaço para Crianças’, ministrada por Tama-
ra Floriano e Enne Marx, da Cia. Animée (PE). A 
atividade é destinada a crianças na faixa etária 
de 7 a 11 anos e as inscrições podem ser feitas 
através do e-mail diocelio.circo.funesc@gmail.
com. Já no domingo, o mesmo grupo, Animée, 

apresenta o espetáculo ‘Trueque’, às 17h. 
“Trueque”, como é chamado, é uma palavra 

em espanhol que quer dizer “troca” em portu-
guês.  Em torno disso, a peça foi estruturada a 
partir da experiência das palhaças Mary En e 
Tan Tan em atuação em hospitais. Daí nasceu o 
desejo de trazer para o teatro um pouco do que 
a memória corporal e afetiva guarda, momentos 
de graça e beleza, como suporte dramatúrgico.

O espetáculo acontece numa brincadeira de 
mão dupla, onde a criança é vista como possibi-
lidade de encontro e sujeito da ação. A proposta 
de trabalho é baseada sobretudo no encontro e 
na simplicidade, onde a música é uma ferramen-
ta para compartilhar de forma lúdica e divertida 
cenas inspiradas nessa experiência e que podem 
ser compartilhadas em qualquer lugar. Sua 
classificação é livre. E, no domingo, às 20h, a Cia. 
Lua Crescente (PB) encenará, no Teatro PAulo 
Pontes, As Engraxadinhas.   

Além das exibições regulares de filmes no Cine Bangüê, a 
coordenação de cinema da Funesc trabalha na perspectiva de 
promover cursos de formação para os profissionais e interessa-
dos do setor audiovisual.  Para tanto, estão abertas as inscrições 
das oficinas para formatação de projetos realizados pela unida-
de técnica do Prodav TVs Públicas em parceria com a Funesc, 
entidades locais e TVs públicas. A atividade, que acontece em 27 
capitais brasileiras, teve início em João Pessoa em fevereiro, com 
a primeira de uma série de três oficinas.

São três oficinas por Estado, sendo uma para cada tipo-
logia: animação, ficção e documentário (já realizada em João 
Pessoa no período de 19 a 21 de fevereiro, ministrada por João 
Vieira Júnior). A de animação tem como ministrante Maurício 
Martins Nunes, no período de 11 a 13 de março. Por último, 
acontece a de ficção, ministrada por Diana Almeida de 18 a 20 
de março. 

As atividades são realizadas pela Unidade Técnica do 
Prodav TVs Públicas, em parceria com entidades locais e TVs 
públicas. O objetivo da ação é preparar os interessados em par-
ticipar dos editais da segunda edição do Prodav TVs Públicas. 
Cada oficina terá até 30 vagas, a serem preenchidas por ordem 
de inscrição, desde que cumpridos os requisitos.

Para se inscrever, o proponente deve preencher ficha de 
inscrição online (http://goo.gl/forms/sGw8qoHQgo), apresen-
tando uma proposta de projeto para a categoria da oficina que 
pretende cursar, contendo nome, formato, pequena sinopse e 
estágio do projeto. Também deverá apresentar uma carta de 
intenção de uma empresa produtora independente e registrada 
na Ancine, comprometendo-se a inscrever o projeto nas chama-
das públicas.

A Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públi-
cas, do Programa Brasil de Todas as Telas, tem como objetivo a 
regionalização da produção de conteúdos audiovisuais indepen-
dentes para destinação inicial ao campo público de televisão (seg-
mentos de TV universitária, comunitária e educativa e cultural).
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NEYLA VENÂNCIO DOS SANTOS NEVES MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 040.618.804-11 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 335/2016 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO DE 02 CASAS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDO EM 01 PAVIMENTO, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 128,00M² Na(o) – RUA PROJETADA, QD 27, LT 628, LOT. PLANO 
DE VIDA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-000149/TEC/LO-1407.

HÉLIO BARBOSA DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 059.625.014-20 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa 
nº 266/2016 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração 
de areia e argila numa área de 10ha, sendo a área total de 48,07ha, referente ao processo DNPM 
nº 846.360/2011. Na(o) -  FAZENDA SÃO JOÃO – ZONA RURAL Município:  SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2015-007943/TEC/LOP-0284.

NOBLES’S SERVIÇOS DE CAFETERIA LTDA-ME, CNPJ 23.799.719/0001-30, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de operação-LO, para atividade de 
lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares situado na Avenida Olinda, nº 65, Sala 104, andar 
térreo, Tambaú, João pessoa-PB.

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF N° 11.714.384/0001-20 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n° 2838/2015 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Loteamento com fins residenciais, com 19 quadras e 350 lotes de 200 m² a 360 m². Na(o) – MONTE 
DAS OLIVEIRAS, LOTEAMENTO DAS OLIVEIRAS Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2015-006877/TEC/LO-0958

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.387.374/0001-86. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n° 263/2016 em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016 - Prazo: 719 dias. Para a 
atividade de: LOTEAMENTO URBANO COM 474 LOTES DISTRIBUIDOS EM 18 QUADRAS E 
ÁREA DE 18,60 HA. Na(o) LOTEAMENTO PORTAL DO COLINAS I, GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000958/TEC/LI-4670

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Operação nº 805/2015 em João Pessoa, 6 de maio de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de PRODUÇÃO DE OVOS FÉRTEIS E PINTOS (INCUBATÓRIO). Na(o) – FAZ. NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO Município: SERTÃOZINHO - UF: PB. Processo: 2015-000696/TEC/LO-9379.

IVANILDO COUTINHO DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 287.773.874-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 296/2016 
em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CRIAÇÃO DE 
FRANGOS DE CORTE. Na(o) FAZENDA SAPUCAIA  Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2015-008156/TEC/LO-1353 

MANAIRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 21.129.782/0001-33. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n° 413/2016 em João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 42 UNIDADES HABITACIONAIS 
E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A REDE PÚBLICA DA CAGEPA. 
Na(o) R. MARCIA TRAVASSOS DE ESQ. C/ R. MAX ZAGEL, LOT. JARD. JERICÓ, LT-09-M, QD 
19 - Município: JOÃO CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-000764/TEC/LI-4645 

MIBRA MINÉRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.382.573/0001-00 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 276/2016 em 
João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Beneficiamento de 
calcário com fabricação de cal, carbonato de cálcio e argamassa. Na(o) ROD. BR KM 166, ZONA 
RURAL  Município: POCINHOS – UF: PB. Processo: 2015-000196/TEC/LO-9258 

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.455.772/0001-05. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n° 337/2016 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. Na(o) RUA JOSÉ TOMAS DE SOUZA, S/N, ST-58, QD-127, 
LT-389, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000439/TEC/LO-1499 

OM – INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.395.984/0001-69. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2916/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRI-
CAÇÃO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS. Na(o) R. PROJETADA VIA LOCAL 10, 
N° 144, MORADA NOVA Município: CABEDELO - UF: PB. PROCESSO: 2015-004873/TEC/LO-0392.

TDE ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 10.880.955/0001-34. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 282/2016 
em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A REDE DA CAGEPA. Na(o) RUA SALVADOR BATISTA DE 
MELO – LT 0298, QD 090, BAIRRO DOS ESTADOS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-000401/TEC/LI-4620

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
didáticos e de expediente. 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: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 01 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2016, para o dia 15 de 

Março de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Coronel Juvêncio Car-
neiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. devido alteração no termo de referência, especificamente na tabela de valores.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004-2015.
OBJETO: Construção de Sistema de Abastecimento de água na comunidade de Cipoal no município 

de Itapororoca/PB. Após analises e julgamentos pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria 
Jurídica do Município dos recursos administrativos interpostos pelas empresas RTS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA e DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, obteve-se o seguinte resultado: 
Negar provimento ao recurso interposto pela empresa RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e 
dar provimento em parte ao recurso da empresa DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, 
declarando agora a empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA inabilitada no respectivo processo.  
A CPL comunica as todas as licitantes HABILITADAS: CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA, 
CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA – EPP, POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA – EPP, E DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME, que seus envelopes Proposta 
de Preços serão abertos no dia 08.03.2016, as 16h00min, na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Cen-
tro – Itapororoca/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão 
devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens. Os autos do processo 
encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, no endereço anteriormente 
informado. Publique-se e intime-se. Itapororoca, 22 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO FRANÇA DA SILVA-Presidente da CPL

BOLSA DE IMOVEIS PB E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIA EIRELI-ME – CNPJ/CPF Nº 
05.992.098/0001-24 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, emitiu a Licença de Instalação nº 305/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Implantação do loteamento urbano CONDOMÍNIO ECO PARK RESIDENCE, 
com 355 lotes, em 22 quadras numa área de 66,0ha, na fazenda São João, em Pirpirituba-PB Na(o) 
– FAZENDA SÃO JOÃO. ROD. EST. PB 099 – SERRA DA JUREMA Município: PIRPIRITUBA – UF: 
PB.  Processo: 2015-000148/TEC/LI-3768.

GRAFICA SANTA MARTA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.098.419/0001-00 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 303/2016 
em João Pessoa, 15 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Indústria gráfica do 
setor editorial e promocional Na(o) RUA HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA - Nº 3333 Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007761/TEC/LO-1222.

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA Nº 07.591.692/0001-39 torna público que recebeu da SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença LP, LI e LO para Construção de um Residencial Multifamiliar, 
situado a Rua Aposentada Severina Xavier de Carvalho, 172 – Gramame, JP/PB.

SANTA ANA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.095.902/0001-84 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 396/2016 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 24 UNIDADES HABITACIONAIS E SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO INTERLIGADO A REDE PÚBLICA DA CAGEPA Na(o) -  RUA MARIA HELENA S/N, JARDIM 
OCEANIA, QD 04, LT 150-AEROCLUBE-BESSA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-007612/TEC/LO-1168.

ANA MARIA DANTAS DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 22.174.855/0001-71 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 102/2016 em 
João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR COM SOM MECANICO 
COM MUSICA DE VOZ E VIOLÃO Na(o) – SITIO CAMPO GRANDE III Município: SOBRADO – UF: 
PB.  Processo: 2015-005709/TEC/LO-0586.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FARMÁCIA BÁSICA). Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 01 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:00 
horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição Gradual de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar Municipal e para 
atender a demanda das demais Secretarias do Município de Bom Sucesso/PB

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Fevereiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:45 
horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Seleção Empresa(s) para o Fornecimento de Material de Limpeza e Manutenção para suprir 
as diversas Sec. Mun.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Fevereiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 11:00 
horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Fornecimento de Kits de Enxoval para Recém Nascidos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 29 de Janeiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 15 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) PARA CILINDO DE 
45KG. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Fevereiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO PELO 
MAIOR DESCONTO OFERTADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

Experiência paraibana será difundida no Mercosul

Algodão colorido
O assentamento da refor-

ma agrária Margarida Maria 
Alves, em Juarez Távora, no 
Agreste paraibano, tem uma 
característica especial. Lá, a 
cem quilômetros de João Pes-
soa, há um grupo de agricul-
tores especializado no cultivo 
de algodão orgânico colorido, 
com alta produtividade. Isso 
chamou a atenção da Organi-
zação das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), que agora pretende di-
fundir a experiência dos pro-
dutores da Paraíba pelo Mer-
cosul. 

Em 2015, grupo forma-
do por nove agricultores do 
assentamento produziu mais 
de 9 toneladas de algodão 
em rama (como é conhecido 
o algodão antes do processo 
de descaroçamento e separa-
ção da pluma) e pouco mais 
de três toneladas de plumas 
de algodão orgânico colorido. 
Com o quilo comercializado a 
R$ 11,80, a safra do ano passa-
do rendeu aproximadamente 
R$ 36 mil aos produtores. 

A intenção da FAO é uti-
lizar a experiência para for-
talecer o setor algodoeiro no 
Brasil e em outros países-
-membros e associados do 
Mercosul. Juliana Rossetto, es-

pecialista da entidade em co-
operação técnica entre países 
em desenvolvimento, esteve 
no assentamento. Ela conver-
sou com os agricultores e co-
nheceu a estrutura de benefi-
ciamento do algodão. A visita 
foi acompanhada por técnicos 
da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embra-
pa) e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), além de represen-
tante da Prefeitura de Juarez 
Távora. 

Juliana explicou que a 
FAO, em parceria com órgãos 
como o Instituto Brasileiro 
do Algodão (IBA), está conce-
dendo suporte a instituições 
dos países parceiros (Brasil, 
Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Paraguai e Peru) 
para o desenvolvimento de 
capacidades e o comparti-
lhamento de conhecimentos, 
experiências e tecnologias 
em sistemas sustentáveis de 
produção, extensão rural, coo-
perativismo e comercialização 
solidária para o fortalecimen-
to da cultura do algodão.

A experiência com algo-
dão orgânico no assentamen-
to vem atraindo a atenção de 
pesquisadores brasileiros e 
do exterior. Além da FAO, já 
visitaram o assentamento 
representantes da Biofach 
(considerada a maior feira de 

Edna Santos
Portal Brasil/Embrapa

orgânicos do mundo, realiza-
da anualmente na Alemanha); 
de países do Continente Afri-
cano; de outros estados bra-
sileiros, como Rio Grande do 
Norte, Amazonas e Bahia; e 
de instituições de Ensino Su-
perior, como a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).  
A Embrapa Algodão, em par-
ceria com o Instituto Penha e 
Margarida (Ipema), pretende 
implantar pequenos plantios 
de algodão orgânico colorido 
no assentamento José Horá-
cio, em Alagoa Grande (PB), 

e em comunidades vizinhas, 
nos municípios de Mulungu 
e Mogeiro. O Ipema é contra-
tado pelo Incra para executar 
serviços de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Ater) 
em Margarida Maria Alves e 
em outros 16 assentamentos 
de quatro municípios parai-
banos. “O algodão orgânico é 
diferenciado, o que exige um 
agricultor diferenciado. Exis-
tem agricultores que pensam 
que tudo tem que levar vene-
no, principalmente o algodão, 
que é uma das culturas que 

mais utilizam veneno. As plan-
tações de algodão conven-
cional são responsáveis pelo 
consumo de cerca de 25% da 
produção de agrotóxicos do 
mundo”, afirmou o técnico da 
Embrapa Dalfran Gonçalves 
Vale, que também acompa-
nhou a visita da representante 
da FAO ao assentamento.

O cultivo de algodão colo-
rido orgânico no assentamen-
to Margarida Maria Alves foi 
implantado em 1999, um ano 
após a criação do assentamen-
to, como parte do projeto-pilo-

to Algodão e Cidadania, coor-
denado pela Rede Nacional de 
Mobilização Social, em parce-
ria com a Embrapa Algodão. A 
plantação de algodão colorido 
orgânico ocupa 26,5 dos 736 
hectares do assentamento 
Margarida Maria Alves, onde 
36 famílias vivem e produzem 
de forma orgânica o algodão e 
várias espécies de alimentos.

O plantio do algodão no 
assentamento é feito em siste-
ma de sequeiro e é consorcia-
do com outras culturas, como 
o milho, feijão, fava, gergelim, 
sorgo e coentro, sem o uso 
de agrotóxicos e de insumos 
químicos. A diversificação 
garante o equilíbrio ambien-
tal, o melhor aproveitamento 
da terra e a diversidade de 
alimentos na mesa das famí-
lias de Margarida Maria Alves. 
Praticamente toda a produção 
de algodão colorido orgânico 
do assentamento é vendida à 
Natural Cotton Color e ao Ca-
sulo Arte Natural, empresas 
ligadas à Associação da Indús-
tria do Vestuário da Paraíba 
(Aivest-PB), que produzem 
peças de vestuário, bolsas e 
acessórios exportados para a 
França, Itália, Espanha, Ale-
manha, Japão, Estados Uni-
dos e países escandinavos, 
levando o nome da Paraíba a 
exposições nacionais e inter-
nacionais.

Algodão orgânico colorido da Paraíba despertou a atenção de pesquisadores brasileiros e do exterior

Foto: Marcos Russo



Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ: 954093604-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.384,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011226
Responsavel.: JOSE HILTON MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ: 013116838/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$292,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009990
Responsavel.: LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 839398064-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010925
Responsavel.: MARIA ELIN NUNES MASCENA SILVA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$322,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011583
Responsavel.: TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ: 068445034-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010888
Responsavel.: WESLEY DA SILVA LUCAS
CPF/CNPJ: 023021604/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$486,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010011
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR
CPF/CNPJ: 005514285/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$133,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011375

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,02/03/2016
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.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$739,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011180
Responsavel.: CRISTIANE I.L. NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 027058254-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$142,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010931
Responsavel.: DEANE NASCIMENTO RAMOS BRITO
CPF/CNPJ: 022132074-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010890
Responsavel.: EWERTON MARQUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 051997504-96
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010891
Responsavel.: FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 012272104-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010889
Responsavel.: JOENIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 043885924-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$198,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010894
Responsavel.: JOAO FERNANDES PIMENTA NETO 
SEGUNDO
CPF/CNPJ: 001300884-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$606,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010469

CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010518
Responsavel.: LL MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO
CPF/CNPJ: 014818186/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.470,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011211
Responsavel.: LOUSIMAR SALES COUTINHO
CPF/CNPJ: 019543164-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009395
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ: 005956054/0001-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$342,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011146
Responsavel.: MARIA ALICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 206085434-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$390,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009403
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009381
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ: 012774333/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$142,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009424
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$520,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010015
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.969,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011221
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.969,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011222
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.426,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011229
Responsavel.: NATALIA NEILA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ S
CPF/CNPJ: 021519104/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$154,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009966
Responsavel.: NATALIA NEILA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ S
CPF/CNPJ: 021519104/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$309,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009994
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014615717/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.509,34
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 - 010225
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$797,61
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 - 011057
Responsavel.: SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 017354033/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$425,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012264
Responsavel.: TRANSPORTADORA RAPIDO INTER-
NORTE LT
CPF/CNPJ: 024100539/0001-80
Titulo: CED CRE BAN INDR$41.088,29
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo: 2016 - 010597
Responsavel.: WILSON COUTINHO DONATOME
CPF/CNPJ: 015170524/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$950,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010781
Responsavel.: MARIA MARLENE GONCALVES DA 
SILVA EI
CPF/CNPJ: 022123728/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$361,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012557
Responsavel.: CLAUDIA MARIA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ: 011591594/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$286,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012548

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,02/03/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANO COATTI
CPF/CNPJ: 029524254-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$580,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010252
Responsavel.: ADRIANO COATTI
CPF/CNPJ: 029524254-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$580,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010253
Responsavel.: ALBUQUERQUE & SENA MADEIREI-
RA LTDA
CPF/CNPJ: 015871997/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.077,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011199
Responsavel.: ARRUDA FALCAO BAR E RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ: 015624246/0001-01
Titulo: INDIC DUPLICATAR$655,26
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo: 2016 - 010817
Responsavel.: CLEUBO DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 690093094-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010998
Responsavel.: CLIMAX COMERCIO E REP LTDA ME
CPF/CNPJ: 020338121/0001-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$837,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010265
Responsavel.: CONDOMINIO PEDRA DO REINO
CPF/CNPJ: 019757696/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$248,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011135
Responsavel.: COND RESIDENCIAL AIRUMA
CPF/CNPJ: 014373984/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$115,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011117
Responsavel.: COND. RESIDENCIAL GARCIA LORCA
CPF/CNPJ: 017877749/0001-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
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 - 011285
Responsavel.: DERMOCOSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 011826469/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.253,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011077
Responsavel.: EBER HELEN FERNANDES CANDIDO 
008958
CPF/CNPJ: 017034165/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$489,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012268
Responsavel.: EDUARDO ALBERTO PAIVA DO REGO
CPF/CNPJ: 074869764-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$537,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009757
Responsavel.: EUNICE CRISTINA AMORIM DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 441606584-15
Titulo: DUP PRES SER INR$360,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009415
Responsavel.: FELIPE AMORIM QUEIROZ MARTINS
CPF/CNPJ: 023223178/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$691,01
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009695
Responsavel.: GABRIELA MOURAO DE PAIVA
CPF/CNPJ: 069630986-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$461,18
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 - 011291
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA- EIRELI
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$290,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012256
Responsavel.: GRAMADO BRASIL DO VALE
CPF/CNPJ: 017273851/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.532,16
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 - 011542
Responsavel.: JCE CONSTRUCAO E ELITRIF-EIRELI
CPF/CNPJ: 022534396/0001-90
Titulo: CHEQUER$2.500,00
Apresentante: TIBERIANO BRITO NOBRE
Protocolo: 2016 - 011341
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGR
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$12.758,58
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011325
Responsavel.: LARMED DIST DE MED E MAT ME-
DICO HOS
CPF/CNPJ: 010831701/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.409,27
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 - 010178
Responsavel.: LARMED DIST DE MED E MAT ME-
DICO HOS
CPF/CNPJ: 010831701/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.409,27
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 -

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

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 2 de março de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal De Carrapateira, Estado Da Paraíba, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados da remarcação de nova data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2016, no dia 16 de Março de 2016, ÀS 09:00, em virtude de deserta do 1° certame, tem 
como objetivo a presente licitação o objeto: a locação de 01 (um) veiculo usado e utilitário, ano 
a partir de 1995, destinados ao uso da secretaria de infraestrutura deste município, conforme 
especificações constantes no termo de referência, que integra este edital como anexo I.

Os interessados poderão retirar Edital e obter informações no site ou na sede da Prefeitura 
Municipal e Carrapateira ou email cplcarrapateira.pb@gmail.com ou Linkhttp://media.wix.com/
ugd/c319de_9ea7a4f844bf4cea95a3b9d06c2afb7c.pdf

Carrapateira PB, 01 de Março de 2016.
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
1º ADITIVO EM 2016

REF: CONCORRÊNCIA 04.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses nas mesmas condições do contrato inicial, 

contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 145/2015 datado de 
27/02/2015 e com término de vigência em 27/08/2015, do Primeiro Aditivo com vigência até 
28/02/2016, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a contratação de 01 (UMA) 
empresa para a prestação de serviços de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto 
de atividades realizadas integradamente que tenha por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, 
com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias, 
princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: SUPERLIGA66 COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.930.336/0001-
65- EDUARDO CURY D’ÁVILA LINS

JUSTIFICATIVA: Dar continuidade aos serviços contratados por se mostrar vantajoso a 
Administração Municipal e por se tratar um serviço de natureza contínua com as atividades 
realizadas pelo Município, conforme justificativa em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 18/02/2016.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29/08/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços advocatícios ao Instituto 
de Assistência e Previdência Municipal: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 01.00 – Instituto de Assistência e Previdência Municipal – 
04.122.1003.2077 – Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS – 3.3.90.36.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: Março a Dezembro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO SE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
e DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI – CPF: 067.026.994-84 - CT Nº 00015/2016 – 
25.02.2016 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços advocatícios ao Instituto 

de Assistência e Previdência Municipal no período de Março a Dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 15.02.2016.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 24/02/2016.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2016, que objetiva a Contratação de profissional para prestação de serviços advo-
catícios ao Instituto de Assistência e Previdência Municipal no período de Março a Dezembro de 
2016. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DANILO TOSCA-
NO MOUZINHO TROCOLI – CPF nº 067.026.994-84, R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 24 de Fevereiro de 2016
JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de Veículos tipo ônibus para transportar alunos matriculados e assis-
tidos pelo Ensino Fundamental do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00016/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa 3.3.90.30.01 - Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e:
CT Nº 00067/2016 - 15.02.16 - JOSÉ ALBINO FILHO - R$ 46.200,00
CT Nº 00068/2016 - 15.02.16 - JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO - R$ 41.800,00
CT Nº 00069/2016 - 15.02.16 - EDSON DA COSTA CARVALHO - R$ 41.800,00
CT Nº 00070/2016 - 15.02.16 - LEONARDO DA SILVA PEREIRA - R$ 22.000,00
CT Nº 00071/2016 - 15.02.16 - GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - R$ 88.000,00
CT Nº 00072/2016 - 15.02.16 - SILVAN GOMES ELEOTÉRIO - R$ 46.200,00
CT Nº 00073/2016 - 15.02.16 - VICENTE DE SOUZA - R$ 46.200,00
CT Nº 00074/2016 - 15.02.16 - JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 64.900,00
CT Nº 00075/2016 - 15.02.16 - ANTONIO DE SOUSA - R$ 46.200,00
CT Nº 00076/2016 - 15.02.16 - JOÃO DE SOUZA - R$ 22.000,00
CT Nº 00077/2016 - 15.02.16 - MARIA DA CONCEIÇÃO - R$ 41.800,00
CT Nº 00078/2016 - 15.02.16 - EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 41.800,00
CT Nº 00079/2016 - 15.02.16 - JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 41.800,00
CT Nº 00080/2016 - 15.02.16 - ADRIANO DE SOUZA - R$ 46.200,00
CT Nº 00081/2016 - 15.02.16 - ANTONO MANOEL DA SILVA - R$ 22.000,00
CT Nº 00082/2016 - 15.02.16 - EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 44.000,00
CT Nº 00083/2016 - 15.02.16 - MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA - R$ 65.450,00
CT Nº 00084/2016 - 15.02.16 - JAILTON DOS SANTOS CRUZ - R$ 46.200,00
CT Nº 00085/2016 - 15.02.16 - MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUSA - R$ 46.200,00
CT Nº 00086/2016 - 15.02.16 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 189.000,00
CT Nº 00087/2016 - 15.02.16 - JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA - R$ 46.200,00
CT Nº 00088/2016 - 15.02.16 - MARINALDO MOURA DA SILVA - R$ 24.200,00
CT Nº 00089/2016 - 15.02.16 - ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 25.300,00

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 301/2015 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 010/2016

DATA DE ABERTURA:14/03/2016- ÀS 10h00min.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES. 
APrefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua PregoeiraOficial,Srª.Tatiane César Silva, 

nomeada pelaportaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PregãoPresencial, sob 
o critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente,naSala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da 
Receita Federal), ou pelo email: pmsrlicitapublica@gmail.com.Fonte de Recurso prevista para 
o exercício financeiro de 2016.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais 
nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas comoPregoeiroe 
a sua Equipe de Apoiono HORÁRIO ÚNICO de 08h00minas12h00min, na sede da CPL – Co-
missão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 01 deMarço de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0052/2015
EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais noventa dias do contrato original 
052/2015nos termos do art. art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 
(CONTRATANTE) e ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrito no 
CNPJ sob nº 17.560.794/0001-40

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 12 de fevereiro de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

AGROINDUSTRIAL TABU S/A
CNPJ/CPF Nº 09.053.646/0001-01

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Alteração n° 283/2016 em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DO PISO DE CONCRETO, TANQUE E ACESSÓRIOS E 
CANALETAS E BACIA DE CONTENÇÃO. Na(o) FAZENDA TABUMunicípio: CAAPORA – UF: 
PB. Processo: 2015-005205/TEC/LA-0562 

AGROINDUSTRIAL TABU S/A
CNPJ/CPF Nº 09.053.646/0001-01

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação n° 287/2016 em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: POSTO DE AUTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
DE ÓLEO DIESEL. Na(o) FAZENDA TABUMunicípio: CAAPORA – UF: PB. Processo: 2015-
007759/TEC/LO-1221 

ANDORRA HOTEL LTDA
CNPJ/CPF Nº 35.491.273/0001-60

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação n° 354/2016 em João Pessoa, 22 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1825 
dias. Para a atividade de: MOTEL. Na(o) RUA HANDALL C. PIMENTEL, 700, BESSAMunicípio: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007872/TEC/LO-1260 

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF Nº 18.211.248/0001-67

Torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, emitiu a Licença de Instalação nº 3030/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro 
de 2015 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL, PORTAL DA 
SERRA COM 662 LOTES NO MUNICÍPIO DE ITATUBA/PB. Na(o) –RIACHÃO DO ANGICO 
TORTO – ZONA URBANA Município: ITATUBA - UF: PB. Processo: 2015-007889/TEC/LI-4565.

ANTONIO DE PADUA SILVEIRA
CNPJ/CPF Nº 41.225.632/0001-30

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 3061/2015 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE - CLINICA OFTALMOLOGICA.
Na(o) – RUA DEPUTADO JOSÉ MARIZ, N° 503, TAMBAUZINHO Município: JOÃO PESSOA 
- UF: PB. PROCESSO: 2015-005557/TEC/LO-0532.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de arroz e peixe, 
destinado a doação através da Secretaria de Ação Social. Data: 14/03/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - 
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.
bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

DEMOCRATAS-DEM-25-MUNICÍPIO DE CABEDELO-EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Provisória Municipal do DEMOCRATAS-DEM-25, na forma do que dispõe 
o art.41(caput) do estatuto do partido, convoca os eleitores, com filiação deferida nos termos do art8° 
do estatuto, para participarem da convenção a realizar-se no dia 16 de Março de 2016, no endereço 
RUA VER. BENEDITO RIBEIRO DE ARAÚJO, 579, MONTE CASTELO,CABEDELO,PARAÍBA,CEP: 
58.101.120,das 09:00 ás 17:00 horas,nesta cidade,para liberar sobre a seguinte Ordem do dia : 1)
Eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;2)Eleição dos Delegados e Su-
plentes á Convenção Regional;3)Eleição do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo Municipal;4)
Outros assuntos de Interesse partidário.Cabedelo,29 de Fevereiro de 2016.Vereador Fernando 
Sobrinho, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.

CLIP – CONSTRUÇÕES LOGISTICA E INCORPORAÇÕES DA PARAIBA LTDA
CNPJ/CPF Nº 19.138.469/0001-10

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 309/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: CONDOMINIO LOGISTICO E INDUSTRIAL (2ª ETAPA) EM ÁREA DE 25,05 HEC-
TARES. Na(o) BR 101, KM 101 Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2016-008106/TEC/LI-4590

CLIP – CONSTRUÇÕES LOGISTICA E INCORPORAÇÕES DA PARAIBA LTDA
CNPJ/CPF Nº 19.138.469/0001-10.

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n° 310/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: CONDOMINIO LOGISTICO E INDUSTRIAL (1ª ETAPA) EM ÁREA DE 19,69 
HECTARES. Na(o) BR 101, KM 101 Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2016-008108/TEC/
LO-1334

AVENIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ/CPF Nº 13.076.322/0001-66

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação n° 341/2016 em João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1825 
dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. Na(o) RUA BELÉM, S/N, ST-55, 
QD-038, LT-0226, PLANALTO DA BOA ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2016-000498/TEC/LO-1524

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DEADIAMENTO
PROCESSO Nº 291/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDE-
NADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 814/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, o adia-
mento da data de abertura do certame para: 18/03/2016,às 10h.O novo Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente. Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 
08h às 13h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Rua Virginio Veloso Borges, 
Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal), ou pelo email: 
pmsrlicitapublica@gmail.com

Santa Rita, 01 de março de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de Medicamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 21.792,00; LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
- R$ 305.595,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
97.456,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA-ME - R$ 124.502,50.

Serra da Raiz - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30 – Centro - Caaporã - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Caaporã/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação comunica, 
que o resultado do julgamento da documentação de habilitação, relativo à Tomada de Preço acima, 
foi habilitada a empresa CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA CNPJ Nº 01.995.583/0001-09. 
Com a concordância dos presentes e não havendo interposição de recursos contra a habilitação 
da licitante foi aberta a sua proposta de preço onde fora analisada e considerada vencedora por 
ter apresentado preço global no valor de R$ 152.057,39 (cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e 
sete reais e trinta e nove centavos), fica aberto o prazo recursal de acordo com o Art. 109, inciso 
I da Lei 8.666/93. 

Caaporã-PB, 01 de Março de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.001/2016 
PROCESSO Nº 2015/086508 da SEDES 
DATA DE ABERTURA: 14/03/2016 - ÀS 09:00h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 6.000 
CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – SEDES.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
618146. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 
Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 
1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com 
ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 01 de março de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
RODOVIARIAS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, PARA ATENDER 
ESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 01 de Março de 2016.

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado.
Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 01 de Março de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00119-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 22 de março de 2016, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 008/2016. Objeto: Aqui-
sição de Hidróxido de Sódio Líquido, para utilização no Tratamento de Água da ETA de Gramame, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da 
CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 01 de março de 2016.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

CAPRAC - COOPERATIVA AGROPECURARIA DOS PRODUTORES RURASIS DE CAMUCIM 
LTDA. C  N  P  J  01.963.592/0001-00 ASSEMBLÉIA  GERAL EXTRAORDINARIA EDITAL  DE 1ª, 2ª 
e 3ª  CONVOCAÇÃO O Presidente da CAPRAC - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais 
do Assentamento Camucim Ltda., no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social; 
CONVOCA os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Extra Ordinária a ter 
lugar no próximo dia 12/ 03/2016 na sede social, na Agrovila Camucim, Zona Rural, município de 
Pitimbu - PB, às 18:00 horas, em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, 
em 2ª às 19:00 horas, com metade mais um e em 3ª e ultima convocação, às 20:00 horas, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
REFORMA ESTATUTARIA Outros Assuntos de Interesse Social Declara-se para os efeitos quorum 
legal estatutários que o número de associados da Cooperativa nesta data é de 70 (SETENTA). 
Pitimbu – PB, 01 de março de 2016. AILTON LOURENÇO DA SILVA Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

cença Prévia para Reforma da Praça da Cristo Rei, localizada no Município de  João Pessoa - PB.
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COMARCA DE GUARABIRA. 5a. VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 15 DIAS. Processo: 
0003195-24.2012.815.0181. Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto tiverem conhecimento que tramita nesta 5ª vara de Gua-
rabira/PB os autos Ação Monitória nº 0003195-24.2012.815.0181, tendo como parte promovente 
o  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL    S/A e promovida Priscila de Souza Strefling e Outros, 
que  conforme despacho de fls. 60, fica citado pelo presente edital a promovente PRISCILA DE 
SOUZA STREFLING ME, CNPJ 07.643.568/0001.70, na pessoa de seu representante legal, por 
se encontrar em lugar incerto e não sabido para que pague a importância de R$ 9.321,10 (nove 
mil, trezentos e vinte e um reais e dez centavos) devidamente corrigidos  no prazo de 15 (quinze) 
dias, com base no art. 231, II, do CPC, ou ofereça embargos, em idêntico prazo, sob pena de 
transformação do mandado inicial em mandado executivo. E para que chegue ao conhecimento 
do interessado e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente que será publicado e 
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Guarabira, Estado da Paraíba, aos 22 
dias do mês de fevereiro de 2016. Eu, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. ANDRE RICARDO 
DE CARVALHO COSTA- JUIZ DE DIREITO.

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de 
março de 2016, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora - Presidente

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2016, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora –Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO 
POR ITEM, para Contratação de Empresa para fornecimento de  refeições tipo “quentinhas” para 
atender a demanda das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos 
no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 
08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. 
Email: licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.030/2016/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.030/2016/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E  A IMPRENSA NACIONAL. OBJETO 
CONTRATUAL: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRA-
TANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 4.520, DE 16.12.02, COMBINADO COM 
AS PORTARIAS Nº 268, DE 5.10.09 E PORTARIA Nº 283, DE 23.12.13. VIGÊNCIA: EXERCICIO 
DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.05.001/2016/CPL/SEMAS/PMCG, LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 112 2001 2214. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA  ELIANA RAMOS GOUVEIA 
E JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA. VALOR GLOBAL: R$ 50.110,50.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE nº 2.05.001/2016/SEMAS

A Titular da pasta da Secretaria de Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei Complementar do Município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Inexigibilidade 
nº 2.05.0012015/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a 
pessoa Jurídica: Imprensa Nacional, CNPJ/MF nº. 04.196.645/0001-00, para prestação de serviços, 
pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de 
interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 4.520, de 16.12.02, combinado 
com as Portarias nº 268, de 5.10.09 e Portaria nº 283, de 23.12.13, embasada no art. 25, §1º, da 
lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total 
de R$ 50.110,50 (Cinqüenta mil, cento e dez reais, cinqüenta centavos), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04 122 2001 2214 (Ações Administrativas 
- FMAS). Elemento da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 000. 

Campina Grande, 01 de Março 2016
EVA GOUVEIA

Secretária de Assistência Social

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00006/2016 com o seu objeto a aquisição de material de limpeza 
de uso domestico e de higiene pessoal, para distribuição em várias secretarias, Fundo Municipal 
de Saúde e Fundo de Assistência Social a medida de suas necessidades, conforme especificação 
do edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame: a empresa: JOANA DARC 
COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ nº 13.207.326/0001-36 declarada vencedora com o 
valor global  de R$  90.188,00 (noventa mil e cento e oitenta e oito reais).

Ibiara - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - DISPENSA Nº 007/2015

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e ADCRUZ Construções, Industria e Comércio Ltda. Objeto:Contratação da empresa remanescente 
da Concorrência nº 001/2014, para conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA I na Avenida Liberdade s/nº, Centro,  Bayeux-PB. Aditivo: Remanejamento e acréscimo 
de novos serviços no percentual de 21,4% sobre o valor contratado, ficando acrescido em R$ 
257.676,48passando-se seu valor original de R$ 1.204.353,90 para R$ 1.462.030,38. Fundamen-
tação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta do Contrato daDISPENSA nº 
007/2015. Assinatura: 05/02/2016.

Bayeux/PB, 05 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de curativo biológico, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 15/03/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
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 00010/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de construção, 
cuja abertura será no dia 18.03.2016 às 09:00 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, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 01 de março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 - Proc. Administrativo nº 290/2016
OBJETO:  Aquisição de peças e manutenção de veículos oficiais da Prefeitura de 

Nova Olinda, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
Fica adiada a ABERTURA para: 11/03/2016, às 09:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 

10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 01 de marçode 2016.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016 - Proc. Administrativo nº 291/2016
OBJETO:  Aquisição de pneus automotivos para os veículos oficiais da Prefeitura de 

Nova Olinda, de acordo com o Termo de Referência do Edital.
Fica adiada a ABERTURA para: 11/03/2016, às 11:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, 

DE 17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 01 de março de 2016.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00002/2016
Torna público que fica prorrogada a realização da licitação modalidade Convite, do tipo menor 

preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 para o dia 04 de Março de 2016 as 11h 
no plenário da Câmara de Vereadores. Recursos: previstos no orçamento vigente da Câmara de 
Vereadores do Município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3637.1000 – 9315.5778 – 8896.3139.

Convite: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
Matinhas - PB, 29 de Fevereiro de 2016.

Elizoneide Vieira alves
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

EXTRATO DE CONTRATOS
Objeto: Aquisição de Medicamentos. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00003/2016. 

Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (RECURSOS DO SUS/FUS). Dota-
ção Orçamentária: 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.0900 10.301.0009.2014 - 3390.30.0900 
10.301.0009.2021 - 3390.30.0900. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00003/2016 - 24.02.16 - CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 21.792,00; CT Nº 00004/2016 - 24.02.16 - LARMED DISTR. DE MEDI-
CAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 305.595,00; CT Nº 00005/2016 - 24.02.16 
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 97.456,00; CT 
Nº 00006/2016 - 24.02.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA-ME - R$ 124.502,50.

  REVOGACAO DE PROCURACAO PUBLICA
Pelo presente comunicamos as entidades creditícias, bancarias, nas autarquias e ao publico em 

geral, que esta revogada a procuração lavrada no livro n° 0544, as Fls. 161, em data de 13(treze) 
de fevereiro de 2015, nas notas do “Cartório Carlos Neves”- 7° Oficio de Notas, na cidade de João 
Pessoa-PB em que figuram como mandante outorgante: Anna Clara Santiago da Nobrega Ferreira, 
brasileira, casada, arquiteta RG: 3143258- 2° via e CPF: 014409334-05 residente e domiciliada 
a Rua Jose Silveira, n° 17, Centro, Mogeiro-PB  e como outorgado  Hermano da Nobrega Lima, 
brasileiro, casado, empresário, RG n° 3451486 SSP-PB e CPF n°266187294-91.

SUCONOR S/A
CNPJ/MF n.º 12.726.493/0001-20

SUMÁRIO ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
01 - LOCAL/ DATA/ HORA: Na sua sede social, na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº. 501, 

Distrito Industrial, João Pessoa - PB, às 09:00 (nove) horas, em 30/12/2015. 02 - PRESENÇA: Re-
presentando mais a totalidade do capital do capital social realizado.03 – COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Presidente do Conselho - ROBERTO CARLOS NAHAS, secretario - JORGE CARLOS NAHAS. 04 
- CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal “A União” e no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições: 
19, 20 e 22/12/2015 respectivamente. 05 – ORDEM DO DIA: a) Renuncia dos Diretores; b) Eleição 
da nova Diretoria; c) Renuncia dos Membros do Conselho de Administração; d) Eleição da nova 
Diretoria dos Membros do Conselho de Administração; e) Tratar de outros assuntos de interesse 
Social. 06 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Com a pauta das 
Eleições e após, recebida as chapas únicas correntes, foi aceita pelo Presidente da mesa e os 
demais membros para votação. 07 - DA APROVAÇÃO – Posta em votação, à eleição da Diretoria 
foi aprovada por unanimidade dos presentes, abstendo-se a votar os legalmente impedidos. Ficando 
assim constituído: Diretor Presidente: JORGE CARLOS NAHAS; DIRETORES: RENATO LUTAIF 
e OMAR CARDOSO DE MELO. E para o Conselho de Administração: PRESIDENTE: ROBERTO 
CARLOS NAHAS E MEMBROS: OMAR CARDOSO DE MELO e JOSÉ PAULO JEREISSATI. 08 – 
CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, 
propostas ou declaração de votos de acionistas. 10 - ENCERRAMENTO: Não mais havendo a 
tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessários à lavratura da presente ata. JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA: CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/02/2016 09:06 SOB 
N.º 20160038120. PROTOCOLO: n.º 160038120 DE 19/02/2016. CÓDICO DE VERIFICAÇÃO: 
PB160038120. NIRE: 25300007974.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2016
Aos 01 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - 
Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2016 que objetiva 
o registro de preços para: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa 
especializada, para eventual fornecimento de reagentes para realização de testes de bioquímica e 
hematológicos, com cessão de equipamentos, destinados as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAAPORÃ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2016

Aos 01 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão 
Veloso - Centro - Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2016 que objetiva o registro de preços para: 
Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada, para 
eventual fornecimento de reagentes para realização de testes de bioquímica e 
hematológicos, com cessão de equipamentos, destinados as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAAPORÃ.

VENCEDOR: DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA. ME
CNPJ: 11.426.166/0001-90
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 LOCAÇÃO DE ANALISADOR PARA 
MÚLTIPLOS PARAMETROS 
TOTALMENTE AUTOMATIZADOS 
COM CAPACIDADE SUPERIOR A 
280 TESTES FOTOMÉTRICOS 
POR HORA COM BANDEJA 
REFRIGERADA CONTÍNUA COM 
OBJETIVO DE MANTER A 
ESTABILIDADE DOS REAGENTES 
BORDO; BANDEJA COM 
CAPACIDADE SUPERIOR A 55 
REAGENTES DIFERENTES, COM 
VOLUME ENTRE 30 A 55 UL; 
BANDEJA DE AMOSTRAS COM 
CAPACIDADE SUPERIOR A 55 
AMOSTRAS PARA TUBOS 
PRIMÁRIOS OU CUBETAS PARA 
AMOSTRAS DE BAIXO VOLUME 
(AMOSTRAS PEDIÁTRICAS); O 
VOLUME MÍNIMO DE AMOSTRA 
DE 2 UL COM CAPACIDADE DE 
IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO DE 
BARRAS OU POSIÇÃO; 
AMOSTRAS DE URGÊNCIA 
(STAT), MESMO COM A ROTINA 
EM ANDAMENTO; O 
EQUIPAMENTO DEVE SER 
CAPAZ DE REALIZAR DILUIÇÃO 
AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS; 
EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR 
REAÇÕES DE PONTO FINAL E 
CINÉTICAS COM VOLUME DE 
REAÇÃO MÍNIMO DE 230 UL; 
VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA 
QUALIDADE DAS CUBETAS DE 
REAÇÃO; LAVAGEM 
AUTOMÁTICA DA SONDA 
(INTERNA E EXTERNA)COM 
POSSIBILIDADE DE LAVAGEM 
EXTRA ENTRE OS TESTES; PRÉ-
AQUECIMENTO DE AMOSTRAS E 
REAGENTES A 37ºC; DEVE 
POSSUIR DETECTOR DE NÍVEL 
PARA SOLUÇÕES DE LAVAGEM, 
SUPRIMENTO DE ÁGUA E 
DRENOS; SISTEMA ÓPTICO COM 
CAPACIDADE DE LEITURA 
ENTRE 340 A 700 NM; 
CALIBRAÇÃO LINEAR E NÃO 
LINEA MULTIPONTO; 
CADASTRAMENTO CONTÍNUO 
DE CALIBRADORES, 
CONTROLES, PACIENTES E 
REAGENTES DURANTE A 
SEQUÊNCIA DE TRABALHO; 
VISUALIZAÇÃO DO GRÁFICO DE 
CALIBRAÇÃO; ESTATÍSTICA E 
CONTROLE DA QUALIDADE PARA 

M 12 3.650,00 43.800,00

CONTROLE, CALIBRADORES E 
PACIENTES COM GRÁFICOS DE 
LEVEY-JENNINGS; 
EQUIPAMENTO DE BANCADA 
COM SOFTWARE EM 
PORTUGUÊS EM AMBIENTE 
WINDOWS – AMIGÁVEL E DE 
FÁCIL OPERAÇÃO; 
INTERFACEAMENTO 
BIDIRECIONAL COM 
COMUNICAÇÃO PADRÃO COM 
PORTA SERIAL RS 232; 
CONSUMO DE ÁGUA MÁXIMO DE 
ATÉ 1,5 LITROS POR HORA E NO 
BREAK PARA AUTONOMIA DO 
EQUIPAMENTO. O VENCEDOR 
DEVERÁ DISPONIBILIZAR PARA 
ESTE ITEM, UM EQUIPAMENTO
DE OSMOSE PARA NO MÍNIMO 50 
LITROS/HORA, A ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA QUANDO SOLICITADA 
NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 
24 HORAS, ALÉM DE UM 
EQUIPAMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DOS TESTES DE 
HEMOGLOBINA HBA1C COM 
METODOLOGIA AFINIDADE POR 
BA

2 AQUISIÇÃO DOS REAGENTES 
PARA USO NO EQUIPAMENTO 
AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA E 
NO EQUIPAMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DOS TESTES DE 
HEMOGLOBINA HBA1C COM 
METODOLOGIA

UND 1167.350,00167.350,00

3 CONJUNTO DE REAGENTES 
PARA DOSAGENS 
HEMATOLÓGICAS COM CESSÃO 
DE APARELHO POR REGIME DE 
COMODATO

UND 1 28.560,00 28.560,00

4 AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS 
E TUBOS DE COLETA DE 
AMOSTRA SANGUÍNEA

UND 1531.542,00531.542,00

TOTAL 771.252,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00006/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00006/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2016 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA. ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 771.252,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 

publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 

através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2016, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável pela admi-
nistração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial 
nº 00006/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA. ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 771.252,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Caaporã.
Caaporã - PB, 01 de Março de 2016

JOÃO BATISTA SOARES – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: fornecimento de reagentes para 
realização de testes de bioquímica e hematológicos, com cessão de equipamentos, destinados as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA. ME - R$ 771.252,00.

Caaporã - PB, 01 de Março de 2016
JOÃO BATISTA SOARES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA, DESTINADOS 

A CRECHE JOAQUIM ROBERTO, MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 10001/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO 656555/2009 RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00015/2016 - 25.02.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 28.213,00
CT Nº 00016/2016 - 25.02.16 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 1.322,00
CT Nº 00017/2016 - 25.02.16 - MONICA REGINA DE MELO FARIA - MOLOKO PLUS - R$ 5.062,54
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 016/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
moveis e equipamentos médicos hospitalares, destinados a implantação da UPA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda - R$ 5.940,00; 
CRM Comercial Ltda - R$ 17.388,02; Dentalmed Comercio e Representações Ltda - R$ 10.378,12; 
Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar Ltda - R$ 14.956,16; Gradual Comércio e Serviços Ltda. 
- R$ 572.157,24; HBL Vendas e Serviços de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda - R$ 28.000,00; 
Leistung Equipamentos Ltda - R$ 82.000,00; Magna Médica Comercio de Produtos Medicos Hos-
pitalares - R$ 109.500,00; OmnimedLtda - R$ 48.330,00; Sercon Ind. e Com. de Aparelhos Médicos 
e Hospitalares Ltda - R$ 74.500,00; Tubomed - Rachel de Sá Barreto Callou - R$ 52.419,00.Ficam 
os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda 
do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 01 de Março de 2016
Ana Cristina Da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00004/2016, para Locação de veículos destinados a diversas secretarias do Município 
de Ibiara, conforme edital e HOMOLOGO o seu objeto ao Sr. Francisco Fagner Ramalho Marinho, 
portador do CPF nº 038.616.114-30, vencedor com o valor mensal de R$ 6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais) e valor global de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para o item 02 do anexo 
do edital, e a Srª. Francineide Clementino Miguel da Silva, portadora do CPF nº 029.804.354-81, 
vencedora com o valor mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para o item 03 do anexo do edital, conforme análise e julga-
mento das propostas de preços dos licitantes.  

Ibiara - PB, 01 de Março  de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00005/2016, para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de 
Educação, Fundo de Ação Social, Fundo de Saúde e Secretaria de Administração e HOMOLOGO 
o seu objeto a empresa: JOANA DARC COSTA AFREU – ME, CNPJ nº 13.207.326/0001-36, ven-
cedora de alguns itens com o valor global de R$ 453.960,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e 
novecentos e sessenta  reais),  conforme julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 01 de Março de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA, DESTINADOS A CRECHE JOAQUIM ROBERTO, 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 28.213,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 1.322,00; MONICA REGINA DE MELO FARIA - MOLOKO PLUS - R$ 5.062,54.

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016, 
que objetiva: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA 
ANTENDER AS CRIANÇAS EM PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSIST; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E 
DIST. DE PROD. P/ EDUCAÇÃO - R$ 56.019,00.

Pocinhos - PB, 01 de Março de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA 
ANTENDER AS CRIANÇAS EM PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSIST.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: 04 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 244 0600 2.051 - Manutenção dos 

Programas de Assistência Social - 4490-52 - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00003/2016 - 01.03.16 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DIST. DE PROD. 

P/ EDUCAÇÃO - R$ 56.019,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - ME - R$ 210.789,72.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de cateter 
uretral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 51.975,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para Locação de Impressoras a Laser e Copiadoras Multifuncionais, para atender as necessidades 
da; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AZUS COPY CENTER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 40.050,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal e 
demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - R$ 85.100,00.

Arara - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da 

Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos: 
PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00009/2016 - 17.02.16 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - ME - R$ 210.789,72.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de cateter uretral. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016. 

DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e PAB: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00010/2016 - 17.02.16 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 51.975,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Impressoras a Laser e Copiadoras 

Multifuncionais, para atender as necessidades das Secretariais Educação e Administração deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, MDE e FUNDEB: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Arara e:CT Nº 00011/2016 - 17.02.16 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - EPP - R$ 40.050,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, 

Merenda Escolar, Creche Municipal e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos: PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, 
FUS, PAB FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, ICMS, TRIBUTOS, SAMU, 
PDDE, FNDE, MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00012/2016 - 17.02.16 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - R$ 85.100,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 08h40min do dia 14 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gás GLP, Água Mineral, 
Vasilhame e Garrafão, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais 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 009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h30min do dia 14 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais elétricos 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação 
pública 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 010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14h00min do dia 14 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Odontológico de 
Consumo e Permanente, para suprir as necessidades do Hospital Municipal e aos PSF’s, 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. 

Arara - PB, 25 de Fevereiro de 2016
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
OBJETO:  Execução de serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Prefeitura 

Municipal de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 
01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2016.

Nazarezinho - PB, 01 de Março de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
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 11:00 horas do dia 14 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Frutas e 
Verduras e Carne Bovina para consumo das Escolas e Creches do Município de Poço Dantas - PB. 
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 Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
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 16 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Material Gráfico para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas PB. 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 Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada 
de Móveis para atender as necessidades das Secretarias do município de Poço Dantas - PB. Re-
cursos: 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 Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
ANULAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, resolve-se ANULAR o Pregão Presencial nº 00012/2016, devido a identificação de 
preços incompatíveis com os praticados no mercado nos itens do termo de referência.

Gado Bravo - PB, 02 de março de 2016.
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016 
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 00011/2016,  do tipo menor, para locação de um imóvel residencial na cidade de 
Campina Grande para servir de “Casa de Apoio”, conforme especificações do item 2.0 do edital, 
cuja abertura será no dia 18.03.2016 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 e contatos 
pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 01  de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
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 00012/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos para 
Farmácia Básica, cuja abertura será no dia 18.03.2016 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, 01 de Março  de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades Básicas de Saúde; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
35.396,50; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP - R$ 57.730,80; DISTRIBUIDORA BRASIL 
COML DE PROD MED HOSPITALARES LTDA - R$ 341.333,80; EXPANSÃO MÉDICA LTDA - R$ 
24.611,20; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.120,00; 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 121.768,35; 
TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 3.120,00.

Itapororoca - PB, 29 de Fevereiro de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA

Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca
 

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
94.885,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP - R$ 50.859,00; DISTRIBUIDORA BRASIL 
COML DE PROD MED HOSPITALARES LTDA - R$ 175.199,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL HOSPITALAR - R$ 123.787,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 91.464,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 88.530,20.

Itapororoca - PB, 29 de Fevereiro de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA

Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - R$ 40.800,00.

Itapororoca - PB, 01 de Março de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA

Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: SERVIÇOS DE 
EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASONOGRAFIA, SEM USO DE IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, 
MEDICINA INTERNA, ETC.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
HB IMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA - EPP - R$ 78.750,00.

Itapororoca - PB, 01 de Março de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA

Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisições de 
Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DA COSTA 
GOMES DE MORAIS 04484781450 - R$ 19.824,00.

Itapororoca - PB, 01 de Março de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeit

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES E 
BATERIAS, NO SISTEMA MENOR PREÇO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP - R$ 243.849,00; PNEUCAR-COMERCIO DE 
PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 632.414,00.

Itapororoca - PB, 01 de Março de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
O Pregoeiro Oficial comunica às empresas participantes do Pregão Presencial nº 00003/2016, 

que objetiva a aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, e a quem possa interessar, 
que a reunião para continuidade dos trabalhos - fase de lances verbais - será realizada às 11:00 
horas do dia 07 de Março de 2016, no mesmo local da reunião anterior, na Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E SEUS PR AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO 
PERECIVEIS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS 
PROGRAMAS (MERENDA ESCOLAR), E TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE 
ALMEIDA ME - R$ 1.661.043,20.

São João Rio do Peixe - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
O Pregoeiro Oficial comunica às empresas participantes do Pregão Presencial nº 00011/2016, 

que objetiva a aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos diversos; e a quem possa 
interessar, que a reunião para continuidade dos trabalhos - fase de lances verbais - será realizada 
às 15:00 horas do dia 07 de Março de 2016, no mesmo local da reunião anterior, na Rua Orcine 
Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PEDREIRO, PINTOR E ELETRICISTA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SE-

CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.120-SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-
RA 02050.12.361.2003.1006 - REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES 
02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 
02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02050.27.366.2005.1043 - CONST.
REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS 
ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.451.2014.1024 - REFORMA,RECUP. 
E /OU AMPL.DO PREDIO DA PREFEITURA 02080.15.451.2014.1054 - AMPLIAÇÃO, REFOR-
MA E RECUPER.DE PREDIOS PUBLICOS 02080.15.451.2015.1025 - CONST.DREN.PAV.E 
RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA 02080.16.481.2018.1032 - CONSTRUCAO E MELHORIA 
DE UN.HABITACIONAIS Z.RURAL 02080.16.482.2018.1033 - CONST.E MELHORIA DE UN. 
HABITACIONAIS NA Z.URBANA 02080.17.452.2016.1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES 
SANITARIAS DOMICILIARES 02110.10.301.1008.1015 - CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS 
DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL 
DE SAUDE 02120.15.122.2027.2087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02120.15.813.2020.1040 - CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS E AREAS DE LAZER 
02120.17.512.2016.1075 - CONST. DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM 3390.30.0000 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4490.51.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
4490.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 000 - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF DE IMPOST. - EDUCAÇÃO 
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF DE IMPOST. - SAUDE 014 - TRANSF. DE REC. DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 015 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE DESENV. DA 
EDUC. - FNDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB 40%

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00011/2016 - 01.03.16 - ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 - R$ 28.000,00
CT Nº 00012/2016 - 01.03.16 - FABRICIO DA SILVA 05410422465 - R$ 22.575,00
CT Nº 00013/2016 - 01.03.16 - JOSE DO EGITO FREIRE - R$ 90.200,00
CT Nº 00014/2016 - 01.03.16 - PAULO PEREIRA SOARES 08909075449 - R$ 49.000,00
CT Nº 00015/2016 - 01.03.16 - SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 - R$ 24.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 005/2016
O MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 

Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO em atendimento a 
uma recomendação do Sr. Carlos Alberto Aguiar Leite torna público a quem interessa, que fará no 
dia 16 de Março de 2016, às 09h:00min (Nove),, o presente Processo de Licitação.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de material de 
expediente e material de limpeza destinado a atender diversas secretárias do Município de acordo 
com o termo de referencia e em conformidade com o que preconiza o Estatuto das Licitações.

EDITAL: Poderá ser obtido no horário das 8:00h às 12:00h no Setor de Licitação, com funcio-
namento no prédio sede do Município, , em Umbuzeiro – PB.

Umbuzeiro (PB), 02 de Março de 2016.
RAMON CASTRO NÓBREGA

PREGOEIRO OFICIAL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016, 
que objetiva: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA 
ANTENDER AS CRIANÇAS EM PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSIST; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E 
DIST. DE PROD. P/ EDUCAÇÃO - R$ 56.019,00.

Pocinhos - PB, 01 de Março de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E DE INCLUSÃO SOCIAL, PARA 
ANTENDER AS CRIANÇAS EM PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSIST.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: 04 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 244 0600 2.051 - Manutenção dos 

Programas de Assistência Social - 4490-52 - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00003/2016 - 01.03.16 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DIST. DE PROD. 

P/ EDUCAÇÃO - R$ 56.019,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2016
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 DV00002/2016, 
que objetiva: CONTR. LICITANTE DA CONST CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA 
E.M.E.F. APRIGIO PATRÍCIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JOSÉ ALVES DE LIMA - R$ 14.828,57.

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios destinados à Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino - Bananeiras/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONTEMPORÂNEA 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 673.732,92.

Bananeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Realização de exames 
em ultrassonografia na policlínica do Município de Bananeiras; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - R$ 96.000,00.

Bananeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA 
- ME - R$ 23.600,00; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 88.357,00.

Bananeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTR. LICITANTE DA CONST CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA 

E.M.E.F. APRIGIO PATRÍCIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferên-
cia de Impostos - Educação; 12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
- MDE; 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCA-
ÇÃO; 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00008/2016 - 05.02.16 - JOSÉ ALVES DE LIMA - R$ 14.828,57

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar dos alunos da Rede 

Municipal de Ensino - Bananeiras/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais 
(Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; Trans-
ferência de Recursos do FNDE; Transferência de Convênio da Educação) - 06.00 SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO; 12.306.2012.2010 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
-PNAE/EJA; 12.306.2012.2011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE; 
12.306.2012.2012 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE/PRE; 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00010/2016 - 26.02.16 - 
CONTEMPORÂNEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 673.732,92

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Realização de exames em ultrassonografia na policlínica do Município de Bananeiras. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Re-
cursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais (Recursos Ordinários; Receitas de Impostos 
e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de 
Recursos - SUS) - 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA POLICLINICA - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA 
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: 
CT Nº 00011/2016 - 26.02.16 - ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - R$ 96.000,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais (Re-
cursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência 
de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANU-
TENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 
10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MA-
NUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA 
DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Bananeiras e: CT Nº 00012/2016 - 26.02.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 23.600,00 
CT Nº 00013/2016 - 26.02.16 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 88.357,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de fardamentos para atender as necessidades das secretarias de Poço Dantas. 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 Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 006/15

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e Carfilub Logística e Transporte 
Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de coleta de lixo. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 77, 78, 
incisos I c/c 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. RESCISÃO: Amigável, por interesse mútuo 
das partes contratantes. DATA: 17.02.16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro – Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2016, Chamada 
Pública nº 00001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Solânea/PB, devendo, portanto, no período de 21 à 29 de Março de 2016 apresentar o Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação 
dos fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros alimentícios 
será o constante do edital da chamada pública supra e os critérios de seleção e priorização esta-
belecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC. Fundamento Legal: Lei 
Federal 11.947/2009 e o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013 alterada 
pela Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC/Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 01 de Março de 2016
Tereza Cristina Gomes Pinto

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixe, Feijão, Arroz e Leite 
de Coco. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 01 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 01 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gêneros Alimentícios e Pro-
dutos Hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@
hotmail.com

Solânea - PB, 01 de Março de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  002/2016 – 2ª CHAMADA
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 08:30 horas do dia 15 de março 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. Fundamento 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, 01 de Março de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
E R R A T A

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que no objeto do aviso de 
licitação do Pregão Presencial SRP Nº 002/2016, que foi publicado no dia 01/03/2016 (Diário Oficial 
e Jornal A União do Estado da Paraíba), ONDE SE LÊ: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento materiais, equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, 
para atender a Prefeitura M. de Desterro/PB (Lotes: I e II), LEIA-SE: Contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar o fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, de 
forma parcelada, para atender a Prefeitura M. de Desterro/PB (Lotes: I e II), e a Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Desterro (Lote III), conforme termo de referencia.

Desterro/PB, 01 de março de 2016.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

E R R A T A
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que no objeto do aviso de 

licitação do Pregão Presencial SRP Nº 007/2016. que foi publicado no dia 01/03/2016 (Diário Oficial 
e Jornal A União do Estado da Paraíba), ONDE SE LÊ: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviço na realização de diversas viagens para as Secretarias, e ainda da Secretaria de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde de interesse da municipalidade. LEIA-SE: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviço na locação de veículos para realização de diversas viagens 
das Secretarias, e ainda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, todas de interesse da 
municipalidade, conforme termo de referencia.

Desterro/PB, 01 de março de 2016.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO SABIGÍ LTDA - ME - R$ 1.252.400,00.

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E ACESSORIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP - R$ 174.680,00.

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Polpas de Frutas 
destinadas a Secretaria de Ação e Inclusão Social - SEMAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 01 de março de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61002/2016
A Pregoeira Oficial do Município de Cajazeiras, Denyze Gonsalo Furtado, vem por meio desta, 

RETIFICAR o Aviso de Licitação, publicado em 01 março de 2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMODATO, REFERENTE A EQUIPAMENTO 
ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDAS 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL
Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO

Cajazeiras - PB, 01 de março de 2016
DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: quisição de peixes para 
distribuir com as famílias carentes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 01 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de serviços 
de transporte de estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 01 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas para realizar exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 01 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
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