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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

29o Máx.
21o  Mín.
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DÓLAR    R$ 3,801  (compra) R$ 3,802  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,650  (compra) R$ 3,950  (venda)
EURO   R$ 4,157  (compra) R$ 4,161  (venda)

l Delcídio amaral acerta delação premiada na operação lava jato. página 9

l aquecimento global pode causar 500 mil mortes até 2050. página 11

l pIB de 2015 do Brasil recua 3,8% ante 2014, diz pesquisa do IBGe. página 13

l a favelização no Brasil e na França pós-guerra. página 15
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Cunha agora é réu

Gervásio Maia deixa PMDB e se filia ao PSB

paraíba

Os músicos Sérgio Galo e 
Chiquinho Mino (foto) fazem 
show hoje na capital, mes-
clando jazz e frevo  no bistrô 
Bendito Suco.  PÁGINA 21

jazz e frevo no 
Bendito Suco 
nesta sexta

Hulk volta a ser 
convocado pelo
técnico Dunga
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Em votação unânime, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem abrir ação penal contra o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, pelo crime de corrupção. Ele agora é o 1º réu nas investigações da Lava Jato.  PÁGINA 10

O deputado estadual Gervásio Maia deixou 
o PMDB e se filiou ontem ao PSB. O evento po-
lítico aconteceu na Associação Paraibana de 
Imprensa (API) e contou com a participação  de 
lideranças do partido e militantes.  PÁGINA 3

ventania derruba oito árvores 
e provoca prejuízos na capital

 

Ventos fortes de até 45km/h derrubaram ontem oito 
árvores em João Pessoa, causando transtornos e prejuí-
zos, já que atingiram veículos em bairros da capital. A 
Aesa prevê mais chuvas para hoje no Litoral.  PÁGINA 5
As árvores ficaram em cima dos 
carros, causando danos materiais
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PÁGINA 19

O governador Ricardo Coutinho, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e 
várias lideranças políticas foram prestigiar a filiação do deputado na sede da API

Futebol

 PÁGINA 20

Governador discute 
parceria com a CBF 

Gira Mundo

 PÁGINA 8

Intercâmbio com o 
Canadá é prorrogado 

8 de Março

 PÁGINA 6

Governo anuncia ações 
de combate à violência 

UFpB

 PÁGINA 7

Estudantes aceitam  
acordo e acabam greve 
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De uma perspectiva histórica, ou 
seja, mais à frente do tempo presente, 
a Paraíba, certamente, irá receber o 
devido reconhecimento nacional, qui-
çá internacional, pelo fato de ter pos-
to em prática um dos projetos mais 
democráticos já implantados no Bra-
sil, no que diz respeito à participação 
popular no gerenciamento de recursos 
públicos. Esta experiência social ino-
vadora atende pelo nome de Orçamen-
to Democrático Estadual. 

Pelo sexto ano consecutivo, o gover-
nador Ricardo Coutinho sairá em cara-
vana com os seus auxiliares diretos. O 
gestor socialista participará pessoal-
mente do ciclo de Audiências Regionais 
do Orçamento Democrático, composto 
por 16 plenárias públicas, durante as 
quais as populações de todos os 223 mu-
nicípios paraibanos poderão se manifes-
tar, livremente, a respeito das obras e 
serviços públicos que consideram essen-
ciais para as suas respectivas regiões.

A este processo se dá o nome de 
“diálogo social”. Uma conversa franca, 
direta, sem intermediários ou interesses 
escusos, entre governo e sociedade, com 
vistas à promoção do desenvolvimento 
econômico equânime, isonômico, da Pa-
raíba. Durante as plenárias – para este 
ano estão previstos 16 encontros - o go-
vernador fará a prestação de contas das 
ações realizadas a partir das prioridades 
indicadas no ciclo anterior, o que agrega 
ainda mais credibilidade ao projeto. 

A força associativa do Orçamento 
Democrático impressiona. As quinhen-
tas reuniões preparatórias que ante-
cedem as plenárias do Ciclo de Audiên-
cias Regionais mobilizam, organizam e 
capacitam a população para apresentar 
suas reivindicações com maior clareza 
e praticidade. Isto porque, o cidadão ou 
cidadã que participa da plenária pode 
indicar, para o governo, até três obras, 
ações ou serviços, desde que sejam de 
interesse coletivo regional.

A interatividade pela via tecnológica 
não foi alijada desta política de “escuta 
popular” empreendida pelo Governo Es-
tadual. Quem preferir pode se conectar e 
participar das plenárias online, ou seja, 
via internet. Um aplicativo especial será 
disponibilizado para que os cidadãos 
possam indicar as prioridades de inves-
timentos, como também poderão usar 
a ferramenta para eleger uma obra que 
considera a mais expressiva para cada 
região e em toda a Paraíba.

Houve um tempo em que o cidadão 
paraibano assistia de braços cruzados o 
governo fazer o que bem entendia com o 
dinheiro que arrecadava, ou seja, com o 
dinheiro do povo. Esse tempo, felizmen-
te, passou. Hoje, o cidadão paraibano é 
peça chave do processo de desenvolvi-
mento. Deste entendimento inusitado 
entre sociedade civil e governo saem as 
prioridades que irão impulsionar a en-
grenagem orçamentária estadual que 
gera obras, ações e serviços.

Editorial

Ouvir o povo
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ImpRObIDADECOmbustívElGEstÃO DE quAlIDADE

sObRE sImIlARIDADE E AsCEnsÃO

A delação do senador Del-
cídio do Amaral envolven-
do a presidente Dilma no 
esquema de corrupção da 
Petrobras joga combustível 
e acende o fósforo no pe-
dido de impeachment que 
tramita no Congresso. Ha-
via um sentimento de que 
o processo não mais teria 
a força apenas com a ques-
tão das pedaladas fiscais.

A denúncia de Delcídio segundo 
a qual a presidente teria atua-
do para corromper o desembar-
gador Marcelo Navarro, do STJ, 
pedindo que ele soltasse os 
empreiteiros Marcelo Odebre-
cht e Otávio Marques, caracte-
riza crime de responsabilidade 
– atenta contra a probidade 
administrativa. Mas, conforme 
diz a lei, ela é inocente até pro-
va em contrário

O Programa Paraibano da 
Qualidade (PPQ) abriu inscri-
ção para o Prêmio Paraibano 
da Qualidade de Gestão, que 
reconhece empresas que 
adotaram práticas de apri-
moramento de gestão. Para 
participar, a pessoa jurídica 
deverá autorizar profissionais 
indicados pelo PPQ a avaliar o 
funcionamento de seu siste-
ma administrativo.

É nEGlIGênCIA DOs bAnCOs, DIz AnísIO mAIA
O deputado Anísio Maia (PT) voltou a criticar a omissão dos bancos privados quanto à insegu-
rança dentro das agências e em caixas eletrônicos, em opinião enviada à coluna: “Estão fun-
cionando sem nenhuma estrutura de segurança, como alarmes, sensores, detectores de metal 
ou vigilância eletrônica”. Para o petista, não é papel da polícia “proteger o patrimônio e o lucro 
de instituições financeiras”, disse,  informando que duas explosões a caixas eletrônicos foram 
registradas em Serra Branca e Massaranduba.

“Democracia para esse deputado deve ser 
a de Eduardo Cunha”. Do governador Ricar-
do Coutinho, ontem, na filiação de Gervásio 
Maia ao PSB, respondendo a uma crítica feita 
pelo deputado Manoel Júnior (PMDB), que 
insinuara não haver democracia dentro do 
partido socialista.    

AO mODO CunhA
InsInuAÇÃO

  O visitante desejado

Foi a primeira vez que ele esteve em nos-
so colóquio literário nas manhãs de sábado. 
Chegou sem alarde. Presença agradável, como 
tem sido a de muitos. Com andar lento, a in-
separável bengala seguindo o movimento do 
corpo e o chapéu completando o charme de 
um senhor oitentão, Humberto Melo percor-
reu as prateleiras da livraria até achegar-se 
onde estávamos na roda de conversa. Pou-
cos perceberam quando adentrou. Já o havia 
cumprimentado na calçada momentos antes.

O historiador Humberto Melo, mesmo 
aposentado de suas funções de juiz, continua 
com o porte de magistrado que, aonde chega, 
os raios de tranquilidade emanam de seus 
gestos, cuja sabedoria logo se nota. Quando 
indagado, distingue-se pelo conhecimento ju-
rídico e profundo entendedor da história da 
Paraíba, principalmente no período de 1930. 
Um visitante desejado, um amigo que todos 
desejam ter.

Alegro-nos quando se aproximou à mesa 
onde palestrávamos. Como mandavam nossos 
pais, à chegada de alguém idoso, os mais jovens 
levantam-se em reverência. Assim fizemos, ex-
ceto Gonzaga que dispensa essas cerimônias. 

Logo após os cumprimentos de praxes, o 
professor Humberto já incorporado ao grupo 
que a cada semana é acrescido de adeptos, 
familiarizado com as conversas, é convidado 
a tirar dúvida sobre alguns fatos ocorridos 
no passado recente e ratificar a história de 
personagens que povoaram esta cidade. Não 
alterou a voz nem faz rodeios para abordar 
temas da história de 1930, ainda carentes de 
elucidações.

Naquela manhã, como sempre, os assun-
tos giravam em torno das artes e, como não 
poderia ser diferente, a literatura ganhou 
espaço nas nossas conversas. Se Gonzaga ar-
rastava as atenções porque fazia abordagens 
reveladoras sobre o tempo quando iniciou no 
mundo das redações em 1951, alguns de nós, 
aprendizes, voltávamos os olhares e escutá-
vamos com atenção as colocações dos críticos 
literários Hildeberto Barbosa Filho e Milton 
Marques Junior, porque fizeram os debates 
alçar alto nível.

Hildeberto revelou os conceitos do con-
to e do romance, e Milton Marques condu-
ziu-nos a um passeio pela paisagem literá-
ria greco-romana.

Gonzaga revelou sua descoberta de Lima 
Barreto, quando aqui chegou vindo da exube-
rante Alagoa Nova. Contou que frequentando 
a biblioteca do jornalista Geraldo Sobral, ali se 
deparou com uma brochura do autor carioca, 
um tanto desconhecido nos meios literários 
paraibanos. O livro “Recordações do Escrivão 
Isaías Caminha” perdido entre uma ruma de 
obras, chamou a atenção do futuro cronista 
que “teve o desejo de saber quem era aquele 
escrivão”. O livro causou deslumbramento 
naquele jovem que dava os primeiros passos 
na redação de jornais, na fase quando atuava 
como tradutor de telegramas.

Quanta diferença nos tempos atuais. Os 
repórteres já não andam abraçados ao livro. 
O aparelho celular se tornou esse compa-
nheiro que encurta a distância, mas afasta do 
ambiente de prazer que o contato invisível do 
livro que constrói.

quando indagado, distingue-se pelo conhecimento jurídico e profundo 
entendedor da história da paraíba, principalmente no período de 1930.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

A trajetória que o deputado Gervásio Filho se impôs desde ontem, quando anunciou sua saída 
do PMDB e ingressou no PSB, tem similaridade com o caminho que o governador Ricardo Coutinho 
adentrou a partir de 2004, quando deixou o PT, assumiu a bandeira socialista e – a história está 
aí para provar –ascendeu à condição de liderança política na Paraíba e no Brasil. Guardadas as es-
pecificidades de cada caso, ambos sofreram pressões internas e perseguições em seus partidos, 
que culminaram com a migração para outra legenda. No caso do governador, seu ingresso no PSB 
lhe trouxe novos horizontes e catapultou sua trajetória política, fazendo-o prefeito de João Pes-
soa em dois mandatos e governador por igual número de vezes, sempre com votações recordes 
em ambos os casos. Seu modelo de gestão, portanto, recebeu a aprovação de quem, de fato, tem 
o poder avaliador: a população da capital e do Estado. O PSB fez muito bem ao governador – e a 
recíproca é verdadeira. Não tenho bola de cristal que revele, de véspera, o que ocorrerá com a 
carreira política de Gervásio Filho, daqui em diante. Mas acredito que ele vai experimentar um 
crescimento enquanto político, sobretudo pelo fato de que assumirá a Presidência da Assem-
bleia Legislativa a partir do próximo ano, que é pré-eleitoral, já como liderança de uma legenda 
consolidada do ponto de vista estadual. Não é exagero dizer que o agora socialista se credencia 
para ser protagonista na lista sucessória, em 2018.   

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Colunista de O Globo, Lauro Jardim 
insinua que o deputado Veneziano 
Vital não teria votado em Hugo Motta 
na eleição de líder do PMDB, vencida 
por Leonardo Picciani. Lembra que ele 
se tornou vice-líder de Picciani e es-
creveu: “Deve ser bondade do gover-
no Veneziano estar prestes a indicar 
um diretor do Banco do Nordeste”.
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Deputado estadual Gervásio Maia 
deixa PMDB para se filiar ao PSB
Parlamentar disse se 
orgulhar de sempre ter 
agido de forma correta

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

“Eu tenho certeza que 
nessa filiação coletiva pesa 
a figura correta, carismática 
do deputado Gervásio Filho, 
você é muito bem-vindo. 
Aqui ninguém olha pra trás, 
a gente olha pra frente”.  As-
sim finalizou seu discurso, o 
governador Ricardo Couti-
nho, sobre a recente filiação 
do deputado estadual Gervá-
sio Maia ao Partido Socialista 
Brasileiro (PSB).

 O anúncio da admissão 
ao PSB de Gervásio, que dei-
xou o PMDB, aconteceu na 
manhã de ontem, na sede da 
Associação Paraibana de Im-
prensa (API) e contou com 
a presença de lideranças do 
partido, políticos e militantes. 
Desde o ano passado, Gervá-
sio demonstrava-se descon-
tente com as lideranças do 
PMDB na Paraíba. Ele acusou 
o partido de estar lhe isolando 
politicamente e de ter retirado 
diretórios municipais do co-
mando dos seus aliados sem 
se basear em regras pre-esta-
belecidas e sem diálogo.

“Eu vivi e aprendi a fazer 

FOTOS: Edson Matos

política ao lado de um único 
partido, e procurei durante 
todo esse período agir com 
correção e respeitando sem-
pre as decisões colegiadas. 
Porque quem faz política na 
democracia tem obrigação 
de agir dessa forma. A minha 
desfiliação ao PMDB que se 
deu na manhã de hoje [on-
tem], ela foi pensada e ocor-
reu com muita tranquilidade. 
Fiz com muita segurança, 
porque eu sabia que da for-
ma como as coisas estavam 
sendo tratadas, o que estava 
prevalecendo eram aqueles 
que não tinham a identifica-
ção ideológica com o partido”.

O deputado também 
afirmou que sempre teve or-
gulho de pertencer ao PMDB, 
mas resolveu deixar o partido 
pelas mudanças que vinham 
acontecendo no partido na 
Paraíba.  “Ser correto deixou 
de ser algo de valor para o 
partido ao qual pertenci. Se-
guir as orientações partidá-
rias perdeu o valor também. 
Sempre tive muito orgulho de 
dizer que pertenci ao PMDB, 
mas recentemente a histó-
ria desse partido começou a 
mudar aqui no nosso Estado”, 
justificou Gervásio. 

O recém-chegado ao PSB 
elogiou o governo de Ricar-
do Coutinho e comentou e 
que sua chegada fortalecerá 

O pré-candidato do PSB a prefei-
tura de João Pessoa, João Azevedo, 
declarou-se satisfeito em receber Ger-
vásio no partido. Destacando sobre a 
história de vida do parlamentar e da 
construção política de sua família que 
faz política há anos na Paraíba e tra-
zendo essa mesma história para o PSB. 

“Eu tive o prazer na prefeitura de 
trabalhar com o seu pai e sei que os 
ensinamentos, a forma de ver a polí-
tica, de fazer a política, você herdou 
dele, uma forma correta, austera e vi-
brante acima de tudo. É essa vibração 
que esperamos que você traga junto 
aqui pro PSB, que é um partido que 
cresce, como já foi dito, mas além 
desse crescimento é importante que 
cresça com qualidade e você traz essa 
qualidade para o partido”, discursou 
João Azevedo. 

Ricardo Coutinho também não 
poupou elogios ao mais novo parla-
mentar do partido dos girassóis e des-
tacou a trajetória política e a relação 
com seu pai, Gervásio Maia, afirman-
do que a chegada de Gervásio Maia 
Filho ao partido é um fato importante 
para o ano de 2016.

“Temos uma história anterior, 
uma história de relação minha com 

Gervásio Maia, pai do deputado Ger-
vásio Filho, uma historia que passa 
pelas transformações que nós fizemos 
na Prefeitura de João Pessoa, uma 
história de muita devoção e trabalho 
que a cidade toda reconhece, e tudo 
isso ao longo desse tempo, já que a 
história não me permitiu ter Gervásio 
Maia pai como meu vice em 2008, mas 
hoje podemos contar com a filiação 
de Gervásio Filho, não apenas dele, 
mas de um enorme grupo de prefei-
tos, vices, vereadores, um grupo forte, 
que faz dele um dos deputados mais 
votados, traz exatamente para o PSB, 
reforçando o projeto dos nossos alia-
dos e ao mesmo tempo construindo o 
presente e o futuro”, destacou o go-
vernador da Paraíba.

Também estiveram presentes na 
solenidade Ronaldo Barbosa, presi-
dente do PSB municipal; Luís Tôrres, 
secretário de Estado da Comunicação 
Institucional; Trócolli Jr., deputado li-
cenciado e secretário de Estado da 
Articulação Política; e os deputados 
estaduais Buba Germano (PSB), Tião 
Gomes (PSL), João Gonçalves (PSD), e 
Ricardo Barbosa (PSB), além de simpa-
tizantes e militantes do Partido Socia-
lista Brasileiro. (RR)

História política engrandece filiação

a gestão e o Partido Socialista 
Brasileiro. “Vamos continuar 
dando o suporte que a gente 
já vem dando ao governador 
Ricardo Coutinho, uma ges-
tão muito comprometida com 
a Paraíba. A partir de agora 
também estarei dando minha 
contribuição como membro 
do partido”.

A abertura da coletiva fi-
cou por conta do presidente da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, Adriano Galdino (PSB), 
que discursou celebrando a 
chegada do deputado ao PSB. 
Segundo ele, Gervásio trará re-

forço e deverá contribuir para 
o fortalecimento da legenda do 
partido na Paraíba.

“Com toda a certeza o PSB 
cresce com a chegada do nosso 
Gervásio, pelo seu conteúdo, 
pelas suas qualidades, pela sua 
tradição política, tudo isso en-
grandece o nosso PSB em toda 
a Paraíba e de uma forma bem 
particular em João Pessoa. A 
chegada de Gervásio no PSB 
aqui engrandece e fortalece o 
nosso João Azevedo, porque 
Gervásio sempre foi muito 
bem votado aqui na nossa ca-
pital”, disse Galdino.

Edvaldo Rosas, presi-
dente estadual do PSB, tam-
bém disse está contente com 
a filiação do Gervásio Maia 
aos quadros dos girassóis. 
“Gervásio é um quadro que 
qualquer partido gostaria de 
ter. O PSB já tinha uma boa re-
lação política com o pai dele, 
sempre teve com ele também, 
então isso fortalece o partido, 
fortalece nossa representa-
ção na Assembleia, fortalece o 
partido no interior do Estado, 
já que ele traz consigo várias 
lideranças, entre prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores”.

Os deputados integrantes 
da bancada governista na As-
sembleia Legislativa, afirmam 
que o partido cresce com a 
chegada de Gervásio Maia. 

O deputado Zé Paulo de 
Santa Rita (PCdoB) afirmou 
que Gervásio foi assertivo ao 
deixar o PMDB. “Na vinda para 
o PSB ele fortaleceu o partido. 
Gervásio terá oportunidades e 
reconhecimentos que há tem-
pos não vem tendo no PMDB”, 
afirmou.

O deputado Hervázio be-
zerra (PSB), afirmou que Ger-
vásio Maia havia perdido es-

paço dentro do PMDB. “O PSB 
ganha um reforço importante 
em todo o Estado, particular-
mente a nossa bancada na As-
sembleia ganha um deputado 
competente e não é à toa que 
a partir de 2017 será o nosso 
presidente por muito mérito”, 
declarou.

Na avaliação do depu-
tado Buba Germano (PSB), 
Gervásio Maia tem história na 
política da Paraíba, de família, 
e é motivo de satisfação para 
o PSB. “A gente acolhe com 
boas-vindas e que a luta con-
tinue no trabalho. Não tenho 

dúvida do futuro promissor 
que ele terá dentro da legenda 
PSB”, comentou.

O deputado Ricardo Bar-
bosa (PSB) destacou a impor-
tância da filiação de Gervásio 
Maia no PSB. “Gervásio chega 
com um colegiado de lideran-
ças imenso da Paraíba, vários 
prefeitos, ex-prefeitos, mais de 
40 vereadores, vice-prefeitos, 
pré-candidatos a prefeitos, en-
fim, ele traz quase uma centena 
de lideranças importantes que 
agregarão valor ao partido do 
governador Ricardo Coutinho, 
ao nosso partido”, afirmou.

Deputados afirmam que PSB cresce

Adriano Galdino, secretário João Azevedo, governador Ricardo Coutinho e o presidente estadual do PSB, Edvaldo Rosas, com Gervásio

Gervásio em discurso na API
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Políticas

Vereador cobra repasse da PMJP 
para os times de futebol da capital
Zezinho do Botafogo 
elogiou a reconfiguração 
do programa Gol de Placa

O vereador Zezinho 
Botafogo (PSB) cobrou o 
repasse aos clubes de fute-
bol resultante de parcerias 
e programas públicos. Após 
elogiar a reconfiguração da 
Lei Gol de Placa, que hoje 
beneficia 10 clubes da Pa-
raíba, ele citou que a manu-
tenção de parcerias com o 
Governo Municipal está em 
crise, pois o Botafogo-PB 
deixou de receber incenti-
vos. O assunto foi tema do 
discurso do parlamentar, 
durante a sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), dessa 
quinta-feira, 3.

“No Belo, ao longo de 
quase 20 anos de parceria 
com a prefeitura, consegui-
mos recursos para o time. 
Isso tem feito com que o 
futebol da Paraíba tenha 
melhorado ao longo desses 
anos. Infelizmente, não con-
tamos mais com essas par-
cerias em virtude de uma 
certa crise, pelo menos é 
o que falam. Apesar disso, 
Santa Rita, Patos, Sousa e 
Cajazeiras são cidades onde 
as parcerias continuaram”, 
destacou Zezinho.

O parlamentar desta-
cou que o futebol emprega 
muita gente. “No Botafo-
go-PB temos uma média 
de 60 pais de família que 
dependem das atividades 
do esporte. Contando os ti-
mes da Paraíba toda, temos 
uma média de 500 a 600 

pessoas que atualmente 
dependem desses recur-
sos”, observou.

Zezinho lembrou que 
o futebol da Paraíba conta 
com a Lei Gol de Placa. “No 
entanto, havia clubes que 
não recebiam o recurso 
proveniente desta lei. Ri-
cardo Coutinho (PSB) ou-
viu os clubes, modificou a 
norma e a alterou, fazendo 
com que times que não ti-
nham o direito de receber, 
agora recebam”, comentou.

Gol de Placa
A iniciativa troca no-

tas fiscais por entradas 
nos jogos do Campeonato 
Paraibano. Durante a se-
mana que precede o duelo, 
os times criam postos de 
troca, onde os torcedores 
podem entregar ao clube 
notas fiscais que totalizem 
R$ 50, que dão direito a um 
ingresso.

Beneficiários do pro-
grama do Governo Fede-
ral Bolsa Família podem 
trocar notas que totalizem   
R$ 10 por ingressos das 
partidas. Para cada ingres-
so trocado por notas fiscais 
do Estado da Paraíba, o Go-
verno dá R$ 10 ao clube. O 
limite máximo que o time 
mandante pode disponibi-
lizar por jogo é de três mil 
ingressos.

Uma crítica à lei é que 
a permuta não garante que 
o torcedor que trocou as 
notas por ingressos vá ao 
duelo. O que já se observou 
foi os borderôs dos jogos 
indicando um público pa-
gante maior do que o que 
está presente no estádio.

O vereador Zezinho Botafogo 
(PSB) fez um apelo à população a 
fim de ajudar o Hospital Padre Zé. 
Em pronunciamento nessa quinta-
-feira, 3, na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), ele convidou 
todos a fazerem doações de alimen-
tos não perecíveis e medicamentos 
para a instituição filantrópica.

“Ano passado, a Rádio Tabajara 
criou o Futebol Solidário, através do 
qual somamos mais de cinco tonela-
das de alimentos arrecadados para 
o hospital. Peço a colaboração de 
todos para que possamos recolher o 

máximo de alimentos para ajudar o 
Padre Zé, que não está recebendo 
os recursos repassados pela prefei-
tura”, destacou Zezinho.

Zezinho explicou que o projeto 
Futebol Solidário 2016, da Rádio Ta-
bajara, tem por objetivo arrecadar 
alimentos e medicamentos para o 
Hospital Padre Zé, além de resga-
tar nomes do futebol paraibano. 
Neste ano, haverá um jogo prelimi-
nar com as equipes master de João 
Pessoa e Campina Grande. O jogo 
principal trará o time do Botafogo-PB 
contra o Campinense, respectiva-

mente, clubes de João Pessoa e de 
Campina Grande, que disputam o 
Campeonato Paraibano.

As partidas serão dia 20, no 
Estádio José Américo de Almeida 
Filho, o Almeidão, em João Pes-
soa. A preliminar começará a partir 
das 15h. Para adquirir o ingresso, o 
torcedor deverá levar um quilo de 
alimento não perecível ou realizar 
a troca nos postos de venda auto-
rizados. O lançamento oficial do 
Futebol Solidário 2016 acontecerá 
no dia 10, no Esporte Clube Cabo 
Branco, às 9h.

Pedido de doações ao Hospital Padre Zé

Parlamentar destacou doações ao Hospital Padre Zé por meio do “Futebol Solidário”, evento promovido pela Rádio Tabajara

Foto: Olenildo Nascimento

O novo Código de 
Processo Civil (Lei n° 
13.105/2015) entrará em 
vigor a partir deste mês, cuja 
data prevista será 16 deste 
mês O novo dispositivo legal 
é uma atualização do atu-
al Código de Processo Civil, 
cuja vigência data de 1973. 
As mudanças propostas pelo 
novo Código ocasionará a 
necessidade de ajustes e 
adaptação em todas as nor-
mas estritamente associadas 
aos processos judicias de na-
tureza civil.

De acordo com o desem-
bargador Leandro dos San-
tos, da 1ª Câmara Cível do 
TJPB, o novo Código terá no-
vidades significativas, como 
as de tutela de urgência e de 
evidência que trazem uma 
alteração substancial no ca-
pítulo das ações cautelares. 
“Esses dois mecanismos irão 
ter muita interferência em 
relação ao julgamento no 

aspecto de que quando elas 
são concedidas e não haven-
do recurso elas se estabili-
zam, é a expressão do novo 
CPC. O que significa dizer 
que a parte não vai mais pre-
cisar mover a ação principal 
ao que hoje tem que mover 
em função do nosso Código 
de vigência.”, declarou o de-
sembargador Leandro.

Para o juiz coordena-
dor acadêmico da Escola 
Superior da Magistratura da 
Paraíba (Esma), Marcos Sal-
les, o novo CPC trará novas 
ferramentas de julgamento 
para o Júri, tendo em vista 
que o CPC é uma ferramenta 
cotidiana da Magistratura e, 
para o aprimoramento das 
novas mudanças, acontece-
rá todas sextas-feiras uma 
oficina de Direito intertem-
poral, que terá início dia 18 
de março, com a presença do 
juiz de Campina Grande, Fá-
bio José de Oliveira Araújo.

Magistrados avaliam 
chegada do novo CPC

CÓDIGo DE PRoCESSo CIVIL

O projeto “Aprendiz de Verea-
dor”, uma iniciativa do gabinete do 
vereador Lucas de Brito (DEM), será 
retomado e vem com novidades. Para 
dar oportunidade ao maior número 
possível de estudantes, o programa 
precisou ser ampliado: ano passado, a 
cada semana, um grupo de até quatro 
universitários era recebido pela asses-
soria do parlamentar. Em 2016, passou 
para até oito estudantes.  

Além disso, os aprendizes de vere-
ador, agora, vão ser divididos em áreas 
temáticas, como: geração de emprego, 
erradicação da pobreza, economia so-
lidária, iluminação pública, educação, 
saúde, habitação, políticas voltadas 
para grupos socialmente vulneráveis, 
turismo, inovação tecnológica, segu-
rança, dentre outras. A partir da es-
colha da área, projetos de lei vão ser 

desenvolvidos, sob a supervisão atenta 
do próprio vereador Lucas de Brito.

“Aproximar as universidades da 
atividade política tem sido uma das 
bandeiras do nosso mandato. Com 
esse propósito, idealizamos o progra-
ma “Aprendiz de Vereador”, através 
do qual, a cada quinze dias, recebe-
mos, em nosso gabinete na Câmara, 
oito estudantes universitários, que se 
dispõem a vivenciar os bastidores do 
Parlamento e a responder, através de 
projetos elaborados por eles próprios 
e sob a nossa supervisão, a seguinte 
pergunta: o que você gostaria de me-
lhorar em João Pessoa?”

Nos próximos dias, os diretórios 
acadêmicos de Direito da UFPB e do 
Unipê estarão recebendo inscrições 
voltadas à seleção para essa espécie de 
estágio voluntário.

Projeto “Aprendiz de Vereador” 
volta com novidades em 2016

DIVISÃo EM ÁREAS tEMÁtICAS
Pleno aprova 
vitaliciamento 
de 14 juízes 
do TRF-5

O Pleno do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5 aprovou, na quarta-feira, 
2, por unanimidade, o vitali-
ciamento de 14 juízes federais, 
sendo 10 deles substitutos. A 
relação é composta, por ordem 
de antiguidade, pelos seguin-
tes magistrados: Isabelle Mar-
ne Cavalcanti de Oliveira Lima 
(SJAL), André Luiz Cavalcanti 
Silveira (SJCE), Felipe Mota Pi-
mentel de Oliveira (SJPE), Ro-
drigo Maia da Fonte (SJPB), Liz 
Corrêa de Azevedo (SJPE), Ciro 
Benigno Porto (SJCE), Gustavo 
Henrique Teixeira de Oliveira 
(SJRN), Isaac Batista de Carva-
lho Neto (SJPE), Heloísa Silva 
de Melo (SJPE), Rafael Cha-
legre do Rêgo Barros (SJPB), 
Moniky Mayara Costa Fonseca 
(SJRN), Carlos Vinícius Calhei-
ros Nobre (SJAL) e Marco An-
tônio Mendes de Araújo Filho 
(SJPE).

Vitaliciamento 
De acordo com a Re-

solução nº 25 do TRF5, de 
25/5/2005, o estágio proba-
tório para fins de vitalicia-
mento dos juízes federais e 
juízes federais substitutos é 
realizado no prazo de dois 
anos, a partir do início do 
exercício, e tem por objetivo 
avaliar a capacidade, adap-
tação funcional, probidade, 
presteza, segurança, produti-
vidade na prestação jurisdi-
cional, assim como a assidui-
dade e pontualidade.

A vereadora Eliza Vir-
gínia (PSDB) usou a tribuna 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na sessão or-
dinária dessa quinta-feira, 3, 
para anunciar a realização 
de uma audiência pública, de 
sua autoria, sobre a aplica-
ção do tema “ideologia de gê-
nero” em livros escolares. A 
audiência está prevista para 
a próxima segunda-feira, 14, 
às 15h, no Plenário Senador 
Humberto Lucena.

A parlamentar é contra a 
aplicação do termo em livros 
escolares. Segundo ela, o uso 
do termo afronta a “hetero-
normatividade” e provoca 
a desconstrução da “família 
tradicional nuclear” - dois 
conceitos defendidos pela 
parlamentar. 

“Temos que resguardar 
o direito de educar como 
Deus nos criou. Não tem nin-
guém que tenha nascido fru-
to de homem com homem, 

nem de mulher com mulher. 
Não queremos que destruam 
a heteronormatividade”, de-
clarou a vereadora.

Eliza Virgínia ainda con-
vidou a sociedade para par-
ticipar de um protesto reali-
zado pelo movimento Direita 
Paraíba, no próximo sábado, 
12, às 15h, no Largo da Ga-
meleira, na orla de Tambaú. 
Segundo a vereadora, o even-
to é em defesa da vida e da 
família tradicional nuclear.

Eliza anuncia audiência pública
IDEoLoGIA DE GÊNERo

Conciliação

Ações coletivas

Divórcio

Pensão Alimentícia

O réu é chamado primeiro para a conciliação e depois para 
defesa. Serão criados centros especiais para conciliação.

Novas decisões devem seguir decisões passadas de qual-
quer juízo hierarquicamente superior.

Casais podem escolher pela separação ou partir diretamen-
te para divórcio.

Prazo de dez dias para pagar dívida de pensão. Caso ultra-
passe o prazo, o devedor é preso no regime semiaberto.

Algumas das principais mudanças



Fim da greve de fome: 
estudantes entram em 
acordo com a UFPB 
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Duas delas atingiram uma 
caminhonete e um táxi 
em dois bairros da capital

Ventos derrubam oito árvores em JP
ÁGUAS DE MARÇO

Choveu durante toda a 
manhã e início da tarde de 
ontem, em João Pessoa, no en-
tanto, não foi a água da chuva 
que ocasionou transtornos 
para a população, como sem-
pre acontece, e sim o vento 
forte que veio junto com ela. 
Com uma velocidade de até 
45km/h, segundo a Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), as rajadas 
de vento derrubaram oito ár-
vores em João Pessoa, de acor-
do com registros da Secretaria 
do Meio Ambiente (Semam). 
Duas delas atingiram uma ca-
minhonete e um táxi em dois 
bairros da capital.  

Uma das árvores caiu em 
um táxi, em frente ao super-
mercado Pão de Açúcar, no 
bairro de Miramar. No Cristo 
Redentor outra árvore atin-
giu uma caminhonete que es-
tava estacionada na calçada. 
Em nenhum dos casos hou-
ve feridos. Outros pontos da 
cidade com queda de árvo-
res foram no bairro do Cabo 

Branco, atrás do Hotel Ibis; 
na Rua Eurípedes Tavares, 
próximo ao Liceu Paraibano, 
Centro; no bairro dos Ban-
cários; Bessa; Mandacaru; e 
no Baixo Roger, próximo ao 
Parque Arruda Câmara. Se-
gundo Anderson Fontes, che-
fe da Divisão de Arborização 
e Reflorestamento (Diva) da 
Semam, um trabalho de mo-
nitoramento está sendo rea-
lizado em lugares com maior 
concentração de árvores e 
não há risco de mais quedas. 

A meteorologista da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
Marle Bandeira, explicou o 
motivo da alta velocidade do 
vento. "O que causou essa chu-
va foram os aglomerados de 
nuvens que vieram do oceano. 
Quando as nuvens adentra-
ram o continente, ocorreu um 
contraste de temperatura e 
pressão, ocasionando as raja-
das de vento", comentou. 

Ainda segundo a meteo-
rologista, a expectativa é de 
mais chuva para o Litoral, 
mas em espaços intercalados 
de tempo, ou seja, o dia pode 
começar com chuva e depois 
mudar com o decorrer do 
tempo. Os ventos virão jun-
to com as chuvas, mas serão 
fracos e moderados. 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Esta árvore, no bairro de Mandacarú, interrompeu por instantes a entrada da residência (foto) e por pouco não caiu sobre a casa 

FOtO: Ortilo Antônio

ServiçO

Confira como devem ficar as temperaturas em cada 
região da Paraíba hoje, segundo a Aesa:

Litoral: máxima de 30oC e mínima de 25oC
Brejo: máxima de 29oC e mínima de 21oC

Agreste: máxima de 30oC e mínima de 21oC
Cariri-Curimataú: máxima de 34oC e mínima de 22oC
Alto Sertão: máxima de 34oC e mínima de 23oC
Sertão: máxima de 35oC e mínima de 23oC

A Paraíba notificou 
8.116 casos prováveis de 
dengue no período de 1 a 
27 de fevereiro. Se compa-
rado aos 911 casos notifi-
cados em fevereiro do ano 
passado, o aumento é de 
790,88%, revela boletim di-
vulgado ontem pela Gerên-
cia de Vigilância em Saúde, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde.

Quanto à circulação vi-
ral de zika, este ano, exames 
laboratoriais já comprova-
ram sua presença nas cida-
des de Caldas Brandão, João 
Pessoa e Campina Grande, 
enquanto em 2015 o vírus 
foi detectado em João Pes-
soa, Campina Grande, Olive-
dos e Cajazeiras.

No caso da chikungun-
ya, há circulação viral em 
Monteiro, Coremas e João 

Pessoa. Em 2015, houve a 
confirmação em Monteiro.

Quanto aos óbitos refe-
rentes à dengue, foram regis-
trados oito (um em Campina 
Grande; dois em Monteiro; 
um em Sapé; um em Pilões; 
um em Caiçara; um em João 
Pessoa e um em Bayeux), que 
estão sob investigação.

Quanto à incidência 
da dengue (casos/100 mil 
habitantes), em 2016 é de 
204,31. No mesmo período 
de 2014 e 2015 foi registra-
do, respectivamente, 18,48 e 
22,93. “Diante desses dados, 
é de extrema importância 
traçar, executar e intensificar 
as ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti, numa 
parceria entre as gestões fe-
deral, estadual e municipal, 
com o envolvimento da po-
pulação”, alertou a gerente 

executiva da Vigilância em 
Saúde, Renata Nóbrega.

A gerente lembra que a 
SES desenvolveu uma Pla-
taforma de disponibilização 
de dados WEB, que pode 
ser consultada pelo link ht-
tps://cafhbj.cartodb.com/
viz/de03e782-e019-11e5-
8c86-0ea31932ec1d/em-
bed_map

 
Chikungunya
De 1º de janeiro a 29 

de fevereiro de 2016, regis-
trou-se 81 casos notificados 
como suspeita da febre. “É 
bom ressaltar que a oportu-
nidade do exame sorológico 
para chikungunya é do 1º ao 
7º dia e 16º ao 45º dia de 
início de sintomas, não sen-
do oportuna a coleta entre o 
8º ao 15º dia”, lembrou Re-
nata Nóbrega.

 Zika vírus
Na Paraíba existem, 

atualmente, três Unidades 
Sentinelas do vírus zika im-
plantadas em Bayeux, Cam-
pina Grande e Monteiro, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.

Desde o dia 17 de feve-
reiro deste ano, ficou instituí-
da a notificação obrigatória 
para todos os casos suspeitos 
de zika (Portarias GM Nº 204 
e 205). A notificação deve ser 
registrada no Sinan Net. 

Os casos suspeitos de 
zika em gestantes e óbitos 
suspeitos da doença devem 
ser comunicados à SES em 
até 24 horas pelas Secreta-
rias Municipais de Saúde, 
pelo telefone 9-8828-2522 
(Cievs) e ao Núcleo de Doen-
ças Transmissíveis Agudas 
(3218-7493).

Paraíba notifica 8 mil novos casos 
prováveis de dengue em um mês 

Microcefalia tem 441 casos sob investigação

BOLEtIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO EStADO

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) notificou, até a 
oitava semana epidemiológica 
de 2016, 810 casos suspeitos 
de microcefalia, distribuídos 
em 128 municípios. Desse total 
de notificações, 63 casos foram 
confirmados, 306 foram des-
cartados para microcefalia re-
lacionada à infecção congênita 
e 441 estão sob investigação. 

Os municípios com maior 
número de casos notificados 
são João Pessoa (316), Patos 
(37), Bayeux (25), Sapé (22) 
e Conde (19). Os 63 casos 
confirmados de microcefalia 
estão distribuídos em 29 mu-
nicípios do Estado, sendo os 
mais atingidos: João Pessoa 
(19), Cabedelo (4), Cacim-
ba de Dentro (4), Campina 
Grande (3), Conde (3), Santa 

Rita (3) e Juazeirinho (3).
Dos casos notificados na 

Paraíba, 20 evoluíram para 
óbito nos municípios de João 
Pessoa (4), Santa Rita (2), 
Sapé (2), São João do Rio do 
Peixe (1), Cacimbas (1), Cam-
pina Grande (1), Conde (1), 
Juazeirinho (1), Nova Olinda 
(1), Parari (1), Piancó (1), San-
ta Inês (1), São Bento (1), São 
João do Tigre (1) e São Miguel 
de Taipu (1). 

De acordo com orienta-
ções do Ministério da Saúde, 
considera-se que todos os 
casos confirmados estão rela-
cionados à infecção congênita. 
Todos os casos são avaliados 
individualmente e submeti-
dos a um conjunto de exames 
de diagnóstico laboratorial e 
por imagem. 

Para outros esclareci-
mentos, deve-se entrar em 
contato com o Centro de In-
formações Estratégicas em Vi-
gilância em Saúde (Cievs), por 
meio do endereço eletrônico: 
cievs.pb@gmail.com ou pelo 
telefone: 0800-281-0023. 

Ações
O Governo do Estado, por 

meio da SES, encerrou em 29 
de fevereiro o 1º ciclo de visi-
tas a imóveis na Paraíba para 
combater o mosquito Aedes 
aegypti. De acordo com o Rela-
tório de Acompanhamento de 
Visitas aos Imóveis, desde o dia 
4 de janeiro deste ano foram 
identificados 48.255,730 focos 
do Aedes em 221 municípios.

Os ciclos de visitas são 
planejados, ininterruptamen-

te, de forma que a totalidade 
dos imóveis seja inspecionada 
de acordo com o seguinte cro-
nograma: O 1º ciclo foi con-
cluído em 29 de fevereiro; o 
2º ciclo será concluído até 31 
de março, o 3º ciclo, até 30 de 
abril, e o 4º ciclo, terá sua con-
clusão até 30 de junho.

O Estado conta com o 
apoio de profissionais do 
Exército Brasileiro, Corpo de 
Bombeiros, Marinha, Polícia 
Militar, além dos Agentes Co-
munitários de Saúde e Agen-
tes de Endemias. A equipe é 
dividida em duplas que visi-
tam casa a casa, conversam 
com os moradores e fazem 
vistoria nos quintais, jardins 
e terrenos baldios. O objetivo 
é detectar e exterminar cria-
douros e focos do mosquito.

O Departamento 
Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB) pror-
rogou até o fim de mar-
ço o prazo para que os 
proprietários de ciclomo-
tores, popularmente co-
nhecidos por “cinquen-
tinhas”, providenciem o 
emplacamento dos veí-
culos. O prazo anterior 
foi encerrado no dia 29 
de fevereiro, mas devido 
ao crescimento da procu-
ra, foi prorrogado até o 
último dia útil deste mês. 
Quase 18 mil “cinquenti-
nhas” já foram emplaca-
das na Paraíba.

Nos casos em que 
não for possível a con-
clusão imediata do pro-
cesso, o comparecimen-
to do proprietário será 
comprovado mediante 
a devolução da nota fis-
cal contendo, no verso, 
carimbo, assinatura e 
matrícula do atendente 
e do chefe do setor res-
ponsável. A fiscalização 
e apreensão dos veículos 
em situação irregular te-
rão início em abril.

Os proprietários 
que regularizarem seus 
veículos até a data final 
do prazo arcarão ape-
nas com o licenciamen-
to referente ao exercí-
cio de 2016, no valor de 
R$ 217,97, gozando da 
isenção da cobrança re-
ferente a 2015. Após o 
término do prazo, além 
do licenciamento atual, o 
dono deverá pagar tam-
bém o valor do exercício 
de 2015, além de multa 
pelo atraso.

Para realizar o em-
placamento é necessá-
rio apresentar original e 
cópia da nota fiscal do 
veículo ou de documen-
to que comprove a trans-
ferência, ou seja, cópia 
e original do recibo de 
compra e venda devida-
mente assinado e com 
firma reconhecida. Tam-
bém é necessária a cópia 
e original do RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia. Se pessoa jurídica, có-
pia autenticada do Con-
trato Social e CNPJ.

O registro e o licen-
ciamento das “cinquen-
tinhas” podem ser feitos 
na sede do Detran em 
Mangabeira, nos postos 
de atendimento do Va-
lentina Figueiredo, Sho-
pping do Automóvel, 
Shopping Carro Legal e 
nas Ciretrans.

Habilitação
O Contran publicou 

ontem, no Diário Oficial 
da União, a deliberação 
nº 147 que altera o prazo 
estipulado no art. 2º da 
Resolução do Contran nº 
572, de 16 de dezembro 
de 2015, para os condu-
tores de ciclomotores 
obterem o documento 
de habilitação. Os con-
dutores terão até 31 de 
maio para obterem o 
documento de habilita-
ção correspondente ao 
veículo, podendo neste 
caso ser a Autorização 
para Conduzir Ciclomo-
tores – ACC ou Carteira 
Nacional de Habilitação 
na categoria “A”.

Detran prorroga prazo 
para emplacamentos

CINQUENtINHAS
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Ações de combate à violência contra 
mulher marcam o 8 de Março na PB
Programação inclui 
atividades educativas e 
ampliação no atendimento 

O Governo da Paraíba 
vem trabalhando com ações 
continuadas, desde 2011, 
para reduzir os casos de vio-
lência contra as mulheres no 
Estado. Na próxima terça-
-feira (8), Dia Internacional 
da Mulher, as 11 Delegacias 
da Mulher farão ações edu-
cativas com panfletagem a 
fim de orientar os espaços 
públicos sobre a importância 
de combater essa realidade. 

A Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana vai ampliar o aten-
dimento para essas mulhe-
res através da criação de 
mais uma delegacia especia-
lizada. "Essa rede de atendi-
mento será instalada em Pi-
cuí, na região do Curimataú, 
aumentando o número de 
delegacias para 12", explicou 
a secretária Gilberta Soares.

Além disso, Gilberta 

também informou que a Po-
lícia Civil e a Polícia Militar 
do Estado estão participando 
de capacitações constantes. 
Esses treinamentos são para 
a melhor aplicação das leis, 
como a Lei Maria da Penha, e 
para melhor atender as mu-
lheres vítimas de qualquer 
tipo de violência.

Para o mês de março, a 
secretaria tem programação 
definida, que conta com mais 
de 50 atividades, durante 
todo o mês, acontecendo em 
vários municípios. As ações 
são realizadas em parceria 
com outros órgãos do Go-
verno, como as Secretarias 
de Saúde, Educação, Cultura, 
Desenvolvimento Humano e 
Segurança Pública. A abertu-
ra oficial dessa programação 
será feita na segunda-feira 
(7), pelo governador Ricardo 
Coutinho.

Ações educativas
As ações educativas das 

11 delegacias acontecerão 
em diferentes locais espalha-
dos pelo Estado, cada uma 
na sua devida região, a partir 

das 8h da próxima terça-fei-
ra, durante todo o dia. Os lo-
cais foram escolhidos devido 
a quantidade de pessoas que 
passam diariamente pela re-
gião. 

Em Bayeux, as ações 
acontecerão na Avenida Li-
berdade, em frente ao Restau-
rante Popular; em Cabedelo, 
será na BR-230, Km 3; em 
Campina Grande, no Terminal 
de Integração; em Guarabira, 
na Praça Lima Moura, Cen-
tro; em João Pessoa, no bairro 
Mangabeira VII; nas cidades 
de Monteiro, Santa Rita, Quei-
madas, Sousa e Patos,  serão 
realizadas no Centro.

Denuncie
Em caso de suspeitas de 

violência, é possível denunciar 
pelo Disque Denúncia da Se-
cretaria da Segurança e Defesa 
Social da Paraíba. O telefone é 
197. Outro número que pode 
ser usado é o 180, da Central 
de Atendimento à Mulher, que 
comemorou dez anos de ser-
viço e, nesse período, recebeu 
quase 5 milhões de ligações. 
(Leia mais na página 14) 

Janielle Ventura
Especial para A União Policiamento de Choque realiza 

operações nos presídios de JP

REFORÇO NA SEGURANÇA

O Batalhão de Operação Espe-
ciais, por meio da Companhia de Po-
liciamento de Choque, está desenca-
deando uma série de operações que 
visa reforçar a segurança nos presídios 
da capital.

Durante as ações, policiais da 
Companhia de Choque comparecem 
aos presídios, nos três turnos, sempre 
em contato com a guarda para obser-
var a movimentação nas guaritas e 
dar apoio no eventual surgimento de 
qualquer fato anormal.

O objetivo é reforçar não apenas 
a segurança interna dos estabeleci-
mentos prisionais, mas também nas 
imediações destes, efetuando rondas 
preventivas para garantir mais tran-
quilidade para a população circunvi-
zinha.

“No presídio Flósculo da Nóbre-
ga, no bairro do Roger, além das visi-
tas ao presídio, as equipes do Choque 
também têm intensificado as rondas 
nas ruas adjacentes. O Batalhão de 
Operações Especiais está sempre à 
disposição para apoiar qualquer uni-
dade, com o fim de manter e reforçar 
a segurança, não apenas nos estabe-
lecimentos prisionais, mas em cada 
recanto do Estado”, explicou o major 
Otávio Ferreira, comandante do Bata-
lhão de Operações Especiais. 

Policiais fazem 
a segurança 
interna e rondas 
preventivas na 
área externa 

Saiba mais
O Governo do Estado tem diversas ações continuadas para garantir a segurança da mulher. Saiba quais são 
algumas delas abaixo:

Patrulha Mulher Protegida
Essa ação é formada por policiais civis e militares capacitados para acompanhar e fiscalizar se a medida 
protetiva é realmente cumprida pelos agressores. Isso é possível através de visitas domiciliares nas casas 
das mulheres em situação de violência em João Pessoa e Campina Grande, já que a Lei Maria da Penha não 
tem um dispositivo que garanta a fiscalização da medida protetiva, a PM acompanhará a partir de seus 
quadrantes.

SOS Mulher
Monitoramento eletrônico de mulheres ameaçadas de morte em João Pessoa e Campina Grande. O serviço 
oferece celulares com dispositivo de alerta – três botões ligados diretamente à Delegacia da Mulher e 
Polícia Militar – que poderão ser acionados em caso de proximidade de ataque do agressor. Atualmente 
são 150 dispositivos móveis geo-referenciados.
O celular tem o botão verde que significa que não há perigo; o amarelo para risco onde o agressor está 
rondando a casa da vítima ou nas proximidades e o vermelho para risco total, onde o agressor já está 
constrangendo ou fazendo ameaças. A mulher recebe o celular e as orientações do uso na Delegacia da 
Mulher de João Pessoa e Campina Grande como mais um mecanismo de proteção, além de ser encaminha-
da para a Defensoria Pública e solicitada medida protetiva.

Casa Abrigo
A Casa Abrigo é um programa que existe nas principais capitais e tem como objetivo ajudar mulheres 
vítimas de violência e que tem a sua segurança ameaçada. Em João Pessoa, a Casa Abrigo Aryane Thais 
funciona com endereço sigiloso e tem uma estrutura que abriga até 22 pessoas. Atualmente existem 16 
funcionários no abrigo, incluindo policiais militares que garantem a segurança do local e das mulheres.
O período máximo em que elas poderão ficar é de seis meses. Para ter acesso a esse beneficio, é neces-
sário que as mulheres procurem uma Rede de Proteção da Mulher, como Delegacias da Mulher, Centro de 
Referência da Mulher ou Centro de Referência de Assistência Social (Creas). Caso a mulher abrigada tenha 
filhos de até 16 anos, eles também poderão ficar na casa, mas para isso é necessário um relatório de 
encaminhamento do Conselho Tutelar.

O que fazer em caso de violência contra a mulher
Segundo a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, em caso de violência, estimula-se a denúncia 
em uma delegacia da mulher se houver em seu município, ou em delegacia distrital mais próxima. Veja endereços 
das delegacias abaixo:

Delegacia da Mulher de João Pessoa 
(Funciona 24 horas e nos finais de semana e feriados atende aos municípios de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo):
Avenida Pedro II, nº 853, Centro, João Pessoa. Fone: (83) 3218-5317
 
Delegacia da Mulher de Cabedelo:
R. Ernesto Vital, 34, Monte Castelo. Fone: (83) 3228-3707
 
Delegacia da Mulher de Bayeux:
R. Engenheiro de Carvalho, Centro. Fone: (83) 3232-3339
 
Delegacia da Mulher de Santa Rita:
Loteamento Jardim Mauritânia S/N Fone: (83) 3289-8738
 
Delegacia da Mulher de Campina Grande:
R. Raimundo Nonato de Araújo, S/N, Catolé Fone: (83) 3310-9300/9303
 
Delegacia da Mulher de Guarabira
R. Manoel Francisco do Nascimento, nº 157, Nordeste II. Fone: (83) 3271-2986
 
Delegacia da Mulher de Patos:
Rua Bossuet Wanderley, nº 337, Centro. Fone: (83) 3423-2237
 
Delegacia da Mulher de Cajazeiras
R. Romualdo Rolim, nº 636, Centro  Fone:  (83) 3531-7022
 
Delegacia da Mulher de Sousa
R. Sardyr Fernandes de Aragão S/N, Gato Preto. Fone: (83) 3531-2948

Fique atento

A Polícia Civil, por meio 
do trabalho investigativo de-
senvolvido pela delegacia do 
município de Conde, ligada à 
6ª Delegacia Seccional, com 
sede na cidade de Alhan-
dra, realizou a apreensão de 
várias máquinas e esteiras, 
equipamentos que são utili-
zados na fabricação de con-
creto e piso. O material foi 
apreendido em um depósito 
no Conde e estavam na posse 
de dois empresários. 

De acordo o delegado 
Luiz Eduardo Montenegro, 
os equipamentos pertencem 
a uma empresária de João 
Pessoa, que teria colocado 
as máquinas em um depósi-
to no bairro de Mangabeira 
e deixado aos cuidados de 
uma funcionária do local. 
“Em depoimento, a empre-
sária nos informou que ao 
deixar o material guardado, 
alguns dias depois voltou 

para verificar o maquinário 
e não tinha mais nada lá e 
decidiu procurar a Polícia 
Civil para registrar o furto. 
A funcionária do depósito 
teria furtado e revendido os 
equipamentos para empre-
sários do Conde. Um deles 
sabia da procedência e ou-
tro não. Os dois serão 
indiciados e entra-
mos com o pedido 
do mandado de 
prisão da funcio-
nária do depósito 
em João Pessoa”, 
disse o delegado. 

O maquinário 
foi encontrado e 
devolvido à em-
presária, legíti-
ma proprietá-
ria, e o valor 
estimado 
das pe-

ças é em torno de R$ 400 
mil. Foi instaurado inquéri-
to policial e já identificados 
todos envolvidos na fraude, 
os quais responderão à Justi-
ça pelo crime de receptação 
qualificada e um deles por 
receptação culposa.

Maquinário furtado na capital é 
recuperado em depósito no Conde 

NO LITORAL SUL

Valor estimado das 
peças, que inclui 
máquinas e esteiras, 
é em torno de R$ 
400 mil 

FotoS: Secom-PB
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Fim da greve de fome: estudantes 
entram em acordo com a UFPB 
Quatro estudantes ficaram 
acorrentados durante nove 
dias na rampa da Reitoria

Curtas

UFPB inscreve para 
bolsas de extensão

Senac de Cajazeiras  
inicia matrículas 

As inscrições para o Programa 
de Bolsas de Extensão (Probex 2016) 
prosseguem até o dia 18 deste mês. O 
programa terá oito meses de duração, 
com valor mensal de R$ 400,00 e será 
desenvolvido pela Coordenação de 
Programas de Ação Comunitária (Copac) 
da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (Prac) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Este ano serão 
oferecidas 34 bolsas.  As inscrições 
serão realizadas junto às Assessorias de 
Extensão dos Centros e Unidades da UFPB, 
as quais os projetos estão vinculados, 
apresentando ficha de inscrição e 
documentação.

O Senac em Cajazeiras 
disponibiliza 250 vagas em cursos pagos 
e gratuitos. As matrículas estão abertas 
para oito capacitações nas áreas de 
Saúde, Gestão, Comércio e Informática. 
As aulas iniciam nos dias 7 e 14 deste 
mês. Os cursos são: Massagem Relaxante 
e Antiestresse, Operador de Computador, 
Operador de Caixa, Vendedor, 
Assistente Administrativo, Auxiliar 
de Secretaria Escolar, Assistente de 
Pessoal e Cuidador de Idoso.  Para os 
cursos gratuitos as inscrições vão 
até o dia 10 março. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (83) 
3214-2330.

ITCG e Sebrae  
apoiam InovAtiva

Programa especial 
da UEPB tem vagas

CoRI faz caravana 
para divulgar ações

Inadimplência diminui 
em Campina Grande

A Incubadora Tecnológica de Cam-
pina Grande e o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas da Paraíba realizaram 
esta semana uma palestra sobre o Programa 
InovAtiva Brasil no auditório do Centro de 
Inovação e Tecnologia Tema Araújo (CITTA). 
Maria Helena Silva, da Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba, foi a palestrante. O 
principal objetivo foi o de  apresentar dicas 
importantes para que as startups (empre-
sas recém-criadas) interessadas em parti-
cipar dos ciclos de aceleração do Programa 
InovAtiva possam ser bem-sucedidas no 
processo de seleção. As inscrições para 
os ciclos de aceleração de Startups estão 
abertas e vão até 14 de março.

Os estudantes dos Campus I e 
VII da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) que queiram participar da seleção 
do Programa Tutorial Especial oferecido 
pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) 
da instituição já podem se inscrever até 
o dia 9 de março para seleção e preen-
chimento de 11 vagas para o semestre 
2015/2. As vagas estão divididas em: 
três para o curso de Ciências Biológicas 
(Campus I), uma para História (Campus 
I), uma para Educação Física (Campus 
VII), uma para Matemática (Campus I), 
duas para Comunicação Social (Campus 
I), duas para Pedagogia (Campus I) e uma 
para Geografia (Campus I).

A Coordenadoria de Relações Interna-
cionais (CoRI) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) vai realizar no próximo mês 
de abril a “Caravana CoRI”, com o objetivo de 
divulgar, nos campus de Campina Grande, 
Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João 
Pessoa, Patos, Monteiro e Araruna, o plano 
de internacionalização da UEPB com todas as 
atividades a serem desenvolvidas este ano. O 
plano, segundo a professora Maria Cezilene 
Morais, coordenadora de Relações Internacio-
nais da UEPB, é fundamentado em três gran-
des eixos, que são o Centro de Idiomas e as 
provas de nivelamento, além dos programas 
de mobilidade e os convênios com universida-
des internacionais.

Inadimplência diminui em Campina 
Grande nos dois primeiros meses do ano.  
De acordo com pesquisa, o consumidor 
campinense começou o ano mais 
consciente quando se refere às novas 
dívidas. Nos dois primeiros meses do ano, 
1.995 pessoas tiveram o nome negativado 
junto ao órgão de proteção ao crédito 
enquanto em 2015 foram registradas 
2.395 negativações, o que corresponde 
a diminuição de 17% da inadimplência 
no mesmo período do ano passado. 
A justificativa para a negociação das 
contas em atraso pode estar associada 
ao aumento das vagas de emprego na 
cidade. 

Após nove dias de greve 
de fome, os quatro estudan-
tes que se encontravam acor-
rentados na rampa de acesso 
à Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
bem como os que se encon-
travam ocupados no hall da 
instituição, entraram em 
acordo com representantes 
da reitora Margareth Diniz 
e puseram fim ao movimen-
to grevista. O entendimento 
aconteceu após uma reunião 
que durou cerca de dez horas 
e a desocupação aconteceu 
no início da tarde de ontem.

Programada para acon-
tecer às 18h, a reunião só veio 
ocorrer com duas horas de 
atraso, em um auditório se-
lecionado pela equipe da Rei-
toria, localizado no Centro de 
Tecnologia. Os estudantes só 
ficaram sabendo do local da 
reunião às 19h, quando uma 
van foi ao ponto da ocupa-
ção para buscar os discentes 
selecionados para o diálogo. 
Foram dez por parte do movi-
mento, dez representantes da 
Reitoria, quatro representan-
tes da Comissão de Direitos 
Humanos da UFPB, além do 
procurador da República José 
Godoy e Diana Andrade, da 
Defensoria Pública da União 
(DPU).

Uma nova reunião acon-
tecerá até o dia 31 de março 
e o agendamento deve ser 
realizado até o dia 9 de mar-
ço. Novamente o Ministério 
Público Federal (MPF) atua-
rá como mediador entre am-
bas as partes. Serão discuti-
dos pontos que não foram 
contemplados na reunião fi-
nalizada no início da manhã 
de ontem.

Feliphe Rojas
Especial para A União

Principais deliberações

l SegURAnçA

Evitar, em qualquer hipótese, guarda armada em luga-
res e horários onde haja fluxo ou contato direto com as 
pessoas, e em especial, a Biblioteca Central, o Restaurante 
Universitário, centros de convivência e praças. A guarda 
armada deve ser mantida somente em locais onde exista 
grande patrimônio agregado. Essa determinação deverá 
valer em uma semana, mas os guardas deverão ser reti-
rados do RU até esta sexta-feira (4). Além disso, toda a 
guarda deverá estar identificada com fácil visualização do 
seu nome e deverá passar por um treinamento em aborda-
gem humanizada, sob a supervisão da Comissão de Direitos 
Humanos da UFPB. O treinamento deverá ter início no prazo 
de dois meses.

l ReSTAURAnTe UnIVeRSITÁRIO

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhará uma 
recomendação à Superintendência dos Restaurantes 
Universitários para que o equipamento esteja disponível 
aos feras que atendam o Decreto 7.234/2010 (estudantes 
de graduação presencial em condição de vulnerabilidade 
socioeconômica com per capita de até um salário mínimo e 
meio). A medida deverá começar a valer a partir da segun-
da-feira (7) e, para ser contemplado, basta o aluno apre-
sentar um documento com foto e um documento oficial de 
registro como cotista até que seja estabelecido o cadastro 
pela Pró-Reitoria de Assistência.

Além disso, o teto de refeições diárias fixado em 1.800 
deverá aumentar progressivamente, desde que não haja ma-
joração dos encargos financeiros. A UFPB ainda se compro-
mete em instalar novas máquinas de lavagem e higienização 
em no máximo seis meses e a aumentar o número de mesas, 
cadeiras e de gôndolas do tipo self service no refeitório I, 
além de acompanhar junto à Prefeitura Universitária o pro-
cesso de construção nos refeitórios do RU II, que permitirá 
que sejam ampliadas as ilhas de atendimento.

l AUxílIO MORAdIA

A UFPB se compromete a contemplar todos os estu-
dantes dentro do perfil do Plano Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes), que atendam o edital 2015.1 e que não 
foram contemplados. Os processos serão revisados no 
prazo de 15 dias. Serão disponibilizadas também no site 
da Prape as informações tratadas sobre as verbas dos 
programas, bem como o relatório de gestão da Pró-Reitoria 
no prazo de 30 dias.

l OUTROS pOnTOS

- Penalização administrativa e criminal, se for o caso, da 
reitora e da Universidade acerca do desperdício de comida 
do Campus IV (Rio Tinto): a representação será encaminha-
da ao MPF que dará os devidos encaminhamentos.

- Não haver por parte da administração da UFPB a ini-
ciativa de represálias administrativas ou jurídicas nem o 
descredenciamento de benefícios ou perda de qualquer 
benefício assistencial contra nenhum integrante do mo-
vimento "Greve de Fome UFPB e Ocupação da Reitoria", 
como também dos estudantes do "Mobiliza Campus IV", 
que ocuparam o RU de lá no dia 23 de fevereiro deste ano, 
com exceção dos que por ventura tenham processos em 
decorrência do inquérito já instaurado na Polícia Federal 
sobre o caso.

- A Defensoria Pública da União dará assistência jurídica 
integral aos participantes dos movimentos citados acima.

- A universidade deve garantir, por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), todas as despesas relativas ao tratamento 
de saúde e medicamentos que os estudantes em greve de 
fome necessitem. Existe um veto para que os primeiros 
cuidados ocorram no Hospital Universitário, com exceção 
de uso da ambulância do HU.

O recadastramen-
to dos comerciantes 
que foram contem-
plados com barracas 
e quiosques no Par-
que do Povo durante 
O Maior São João do 
Mundo de 2015, em 
Campina Grande, e 
desejam participar da 
edição de 2016 termi-
na hoje. Ao todo serão 
231 pontos comerciais 
no evento, entre bar-
racas, restaurantes, 
quiosques e bares. 

Ontem, compare-
ceram para o recadas-
tramento os comer-
ciantes com quiosques 
(diâmetro 2,5) e hoje, 
último dia para reali-
zar a atualização ca-
dastral, será a vez de 
quem tem barracas 
localizadas na área do 
palco principal (3x3 m) 
e barracas de alimen-
tação (3x5 m). 

Para atualizar o 
cadastro e garantir a 
participação, o comer-
ciante deve compa-
recer na sala 204 do 
Edifício Work Center, 
na Rua Treze de Maio, 
Centro de Campina 
Grande, entre as 10h e 
as 16h, com as cópias 
do RG, CPF, compro-
vante de residência lo-
cal ou contrato de alu-
guel com no mínimo 
seis meses de locação, 
CNPJ do restaurante e 
comprovante de qui-
tação de débito do 
São João de 2015.

Segundo a coorde-
nadora do recadastra-
mento, Roberta Souza, 
a procura está como o 
esperado. "Estamos re-
cebendo todas as pes-
soas, de acordo com o 
cronograma. 

Mas quem ainda 
não se recadastrou, 
ainda pode vir, mes-
mo tendo passado o 
dia do seu tipo de bar-
raca", ressaltou.

Cadastro 
para São 
João de CG 
termina hoje

FOTO: Ortilo Antônio

Hall da Reitoria da UFpB foi desocupado depois de uma reunião que durou cerca de dez horas e pôs fim ao movimento grevista 

Entre os pontos 
acordados está 
o aumento 
progressivo do 
teto de refeições 
diárias no 
Restaurante 
Universitário 

FOTO: 
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Intercâmbio para estudantes no 
Canadá tem inscrição prorrogada
Programa Gira Mundo 
recebe adesão de alunos do 
Ensino Médio até o dia 20 

Os estudantes da rede 
estadual de ensino que dese-
jam participar do intercâmbio 
internacional em escolas se-
cundaristas do Canadá ganha-
ram mais um prazo para se 
inscrever no Programa Gira 
Mundo. Agora, eles poderão 
se inscrever até o próximo 
dia 20, bastando para isso 
acessar o endereço eletrônico 
www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao, desde que atendam aos 
requisitos do edital. Podem se 
candidatar alunos do 2º ano 
do ensino Médio da rede es-
tadual de ensino. Professores 
também podem se cadastrar 
no programa.

O objetivo do programa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de estado 
da educação (See), é opor-
tunizar o desenvolvimento 
linguístico e a interação com 
novas culturas e métodos de 
ensino, além de motivar os 
alunos e professores na bus-
ca por uma melhor formação 
e desempenho na escola. O 
resultado preliminar com 
os selecionados vai ser di-
vulgado no dia 23, mas a 
lista final será publicada no 
dia 13 de julho e, em agosto, 

eles partirão para o Canadá.
Os alunos residirão em 

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

Curso preparatório
Os alunos pré-selecio-

nados vão iniciar um curso 
de línguas, no dia 2 de abril. 
Será uma forma de se pre-
parar para a prova TOeIC, 
que será aplicada em 18 de 
junho. O TOeIC é o teste de 
maior reconhecimento no 
mundo, utilizado por mais 
de 4,5 milhões de pessoas 
todos os anos. Uma boa pon-
tuação na prova abre portas 
para o mundo. Isso porque 
várias empresas, instituições 
educativas e órgãos governa-
mentais, em diferentes paí-
ses, aceitam o TOeIC como 
certificação de proficiência.

As inscrições para o Mes-
trado Profissional voltado 
para professores efetivos da 
educação Básica do estado da 
Paraíba, que estão em sala de 
aula, se encerram hoje. O mes-
trado é uma ação do Governo 
do estado, por meio da Se-
cretaria de estado da educa-
ção (See), em parceria com a 
Universidade estadual da Pa-
raíba (UePB). Os editais com 
50 vagas para os dois cursos 
oferecidos no Mestrado Pro-
fissional foram lançados pelo 
governador ricardo Coutinho 
na solenidade de abertura do 
ano letivo da rede estadual 
de ensino. Os editais estão pu-
blicados no endereço: http://
www.uepb.edu.br/progra-
mas-de-pos-graduacao/

Os cursos ofertados são 
de Formação de Professores 

e ensino de Ciências e Mate-
mática. A seleção constará de 
três etapas com caráter elimi-
natório: análise do projeto de 
pesquisa, incluindo a carta de 
intenção do candidato; prova 
escrita e arguição sobre o pro-
jeto de pesquisa. 

A Secretaria de estado da 
educação informa que é im-
prescindível apresentar a de-
claração emitida pelo gestor 
escolar e Gerente regional de 
educação a qual a escola está 
vinculada. A declaração deve 
ser assinada pelo gestor da es-
cola e depois validada e assi-
nada pelo Gerente da regional 
de educação. O modelo da de-
claração encontra-se disponí-
vel nas 14 Gerências regionais 
de educação (Gre) distribuí-
das nas regiões geoadminis-
trativas do estado.

Mestrado encerra hoje

Entre 2005 e meados de 2014, 
mais de 100 mil casos de sífilis foram 
registrados entre gestantes no Brasil. 
Ao longo do ano de 2013, a taxa de 
detecção da doença em mulheres grá-
vidas era de 7,4 infecções para cada 
mil nascidos vivos, com um total de 
21.382 casos. Já em 2014, apenas nos 
primeiros seis meses, dados prelimi-
nares apontam um total de 28.226 in-
fecções, o que resultaria em uma taxa 
de detecção de cerca de 9,7 casos em 
gestantes para cada mil nascidos vivos.

Dados relacionados especifica-
mente à sífilis congênita (transmitida 
pela mãe ao bebê) revelam que, entre 
1998 e junho de 2014, mais de 104 mil 
crianças menores de 1 ano foram in-
fectadas pela doença. Em 2013, foram 
notificados 13.704 casos, com uma 
taxa de incidência de 4,7 para cada 
mil nascidos vivos. Já no primeiro se-
mestre de 2014, dados preliminares 
apontam um total de 16.266 infec-
ções, o que resultaria em uma taxa de 
detecção de 5,6 casos para cada mil 
nascidos vivos.

Para 2016, o governo trabalha 
com a projeção de que as notificações 
de sífilis em gestantes cheguem a 

quase 42 mil casos no País, enquanto 
as infecções por sífilis congênita de-
vem superar 22 mil casos entre meno-
res de 1 ano. O cálculo foi feito com 
base no aumento percentual registra-
do entre 2012 e 2013, de 25% e 18%, 
respectivamente.

Penicilina
Os dados fazem parte de uma nota 

informativa assinada pelo epidemiolo-
gista Fábio Mesquita, atual diretor do 
departamento de DST, Aids e Hepati-
tes Virais do Ministério da Saúde. No 
documento, ao qual a Agência Brasil 
teve acesso, Mesquita trata da urgên-
cia para aquisição da penicilina crista-
lina, medicamento utilizado como tra-
tamento padrão em casos de infecção 
por sífilis e de relevante impacto na 
saúde pública.

O texto destaca que, desde 2014, 
o departamento busca uma solução 
para a situação de desabastecimento 
do remédio que ocorre em diversos 
municípios brasileiros. De acordo com 
a nota, um levantamento feito em ja-
neiro deste ano revelou que 60% dos 
estados relataram desabastecimento 
de penicilina. A principal causa apon-
tada para a dificuldade na aquisição é 
a falta de matéria-prima para a produ-
ção do medicamento.

Sífilis avança e deve chegar a 
quase 42 mil casos neste ano

entre gestantes

FOtO: Felipe de Souza

Em 2013, a taxa de detecção da doença em grávidas era de 7,4 infecções para cada mil nascidos vivos

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Os computadores da Receita Fe-
deral do Brasil registraram ontem, o 
recebimento de 8.850 declarações de 
paraibanos, representando 1,17% do 
total recebido a nível de Brasil. Na Pa-
raíba, a previsão é do recebimento de 
290.000 declarações até o prazo final 
para o contribuinte enviar, que vai até 
as 23h59 do dia 29 de abril próximo. 

Pelas regras divulgadas pela Recei-
ta Federal, terão de declarar em 2016 
os contribuintes que obtiveram renda 
acima de R$ 28.123,91 em 2015. Isso 
significa que os contribuintes que ga-
nharam até R$ 22.499,13 estão isentos 
e até o R$ 28.123,91 não terão tam-
bém, a princípio, que declarar.

O delegado da Receita Fede-

ral - DRF/JPA, Marialvo Laureano dos 
Santos Filho, alerta que para as pena-
lidades em caso de omissão de rendi-
mento, declaração fora do prazo, en-
tre outros erros, o contribuinte deverá 
pagar uma multa de 1% do imposto 
devido ao mês. Neste ano o IR passou 
a oferecer algumas opções, ou seja, o 
contribuinte pode relacionar depen-
dentes ou alimentandos acima de 14 
anos, esses deverão apresentar CPF na 
declaração. 

Além disso, profissionais liberais 
como médicos, odontólogos, fonoau-
diólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, advogados, psicólogos e 
psicanalistas, terão de informar à Re-
ceita o CPF de seus pacientes ou clien-
tes e o valor recebido deles em 2015, 
sendo obrigatório registrar a informa-
ção na declaração.

Paraibanos já entregaram 
8.850 declarações à RF

imPOstO de renda

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Os contribuintes 
que baixaram o pro-
grama gerador do Im-
posto de Renda Pessoa 
Física 2016, mas não 
enviaram as informa-
ções, terão que fazer 
o download de uma 
nova versão do apli-
cativo disponibilizada 
ontem. Foi detectado 
um problema na ver-
são original que não 
permitia a verificação 
do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) de de-
pendentes, segundo 
o supervisor nacional 
do Imposto de Renda, 
Joaquim Adir.

Ele explicou que 
os contribuintes que 

já enviaram a declara-
ção não precisam ficar 
preocupados porque 
a Receita Federal fará 
uma revisão das de-
clarações já enviadas 
para procurar even-
tuais erros.

Quem preencheu 
a declaração, total ou 
parcialmente, e ainda 
não transmitiu para a 
Receita, não vai per-
der dados. “Não preci-
sa fazer nada porque 
o arquivo gerador da 
declaração poderá ser 
recuperado do com-
putador da pessoa”, 
destacou. 

O contribuinte 
deve baixar a nova 
versão, finalizar o 
preenchimento e fazer 
a transmissão.

Problema no programa
Daniel Lima 
Da Agência Brasil

agricultura de baixo 
carbono (aBC)

A implantação da agricultura 
de baixo carbono (ABC) é uma reali-
dade na Paraíba. Isto pelo menos foi 
o que ficou evidenciado durante o Dia 
de Campo realizado na Estação Expe-
rimental da Emepa, em Lagoa Seca, 
por meio de parceria da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca com a Embrapa 
Algodão. Na ocasião, técnicos da 
Embrapa e da Sedap apresentaram 
para estudantes, produtores  rurais, 
associações, entidades representa-
tivas do setor agropecuário, órgãos 
e instituições como funciona na prá-
tica o Plano ABC.

Contrabando causa 
prejuízo de r$ 115 bi

O contrabando causou um pre-
juízo de R$ 115 bilhões ao Brasil em 
2015. O volume é 15% maior do que 
no ano anterior. O cálculo inclui os em-
pregos extintos e a perda de competi-
tividade. O balanço é da Associação de 
Combate ao Mercado Ilegal (ACMI) que, 
para marcar o Dia Nacional de Combate 
ao Contrabando, fez ontem manifes-
tações em Brasília, Rio, São Paulo, Foz 
do Iguaçu e Porto Alegre, cobrando 
ações imediatas do governo Federal 
para impedir a entrada de produtos 
contrabandeados. No Rio de Janeiro, 
o ato ocorreu na esquina das avenidas 
Rio Branco e Presidente Vargas, junto à 
Igreja da Candelária, no centro.

suspeito de violentar 
a filha de 10 anos

A Polícia Civil, por meio da Dele-
gacia de Repressão aos Crimes Contra 
a Infância e Juventude (DRCCIJ) de 
Campina grande, cumpriu, ontem, um 
mandado de prisão preventiva contra 
Washington Teles de Almeida, 38, pela 
prática do crime de estupro de vulne-
rável contra a própria filha. A polícia 
chegou até ele depois de ouvir várias 
testemunhas que falaram sobre a mu-
dança de comportamento da menina 
de 10 anos e das suspeitas que ela 
estaria sendo violentada sexualmente 
pelo próprio pai. De acordo com os de-
poimentos, Washington aproveitava 
a visita da filha e praticava os abusos.

evento comemora 
o dia do Ouvidor

A Ouvidoria Geral do Estado da 
Paraíba (OGE) divulgou, ontem, a pro-
gramação do evento que irá celebrar o 
Dia Nacional da Ouvidora e do Ouvidor, 
no próximo dia 16, a partir das 8h, no 
Auditório do Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, em João Pessoa. O evento 
servirá como mais uma oportunidade 
de qualificação e discussões demo-
cráticas. A ouvidora geral do Estado, 
Tânia Brito, afirmou que este evento 
será uma oportunidade de reunir em 
um mesmo ambiente os ouvidores do 
Estado, especialmente, e vários ges-
tores e profissionais envolvidos no 
intuito de compartilhar experiências.

saúde recepciona 
seus profissionais

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), por meio do Centro For-
mador de Recursos Humanos (Cefor
-PB), do Complexo Pediátrico Arlinda 
Marques e do Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto Lucena, 
promoveu, no auditório do Conselho 
Regional de Medicina, (CRM- PB), na 
capital, a solenidade de formatura 
da Pós-Graduação dos Programas 
de Residência Médica de 19 profis-
sionais, em várias especialidades e 
multiprofissional, além de recepcio-
nar os 21 alunos novatos.
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Delcídio Amaral acerta delação

O senador Delcídio Ama-
ral decidiu fazer acordo de 
delação premiada perante o 
grupo de trabalho da Procu-
radoria-Geral da República na 
Operação Lava Jato.

 De acordo com a IstoÉ, 
Delcídio teria dito em acordo 
de delação que Dilma tentou 
atuar ao menos três vezes 
para interferir na Operação 
Lava Jato por meio do Judiciá-
rio. “É indiscutível e inegável 
a movimentação sistemática 
do ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo e da própria 
presidente Dilma Rousseff no 
sentido de promover a soltu-
ra de réus presos na opera-
ção”, afirmou o senador do PT 
no acordo, segundo a revista. 
Cardozo deixou esta semana 
o ministério alegando sofrer 
pressões do PT.

Na delação, Delcídio teria 
citado também o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, e 
detalhado os bastidores da 

compra da refinaria de Pasa-
dena pela Petrobras. As pri-
meiras revelações do ex-líder 
do governo fazem parte de um 
documento preliminar da co-
laboração. Nesta fase, o dela-
tor indica temas e nomes que 
pretende citar em seus futuros 
depoimentos após a homolo-
gação do acordo. 

O senador foi denuncia-
do pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) ao Supremo 
pela tentativa de atrapalhar in-
vestigações. Em conversas gra-
vadas pelo filho do ex-diretor 
da Petrobras Nestor Cerveró, 
o senador aparece negociando 
o silêncio do ex-diretor da es-
tatal. 

Nas gravações, Delcídio 
sugere uma rota de fuga e di-
nheiro à família de Cerveró, 
para não ser mencionado em 
eventual acordo de delação 
premiada. Na delação, de acor-
do com a revista, o senador 
teria negociado com Cerveró a 
mando do ex-presidente Lula. 

Delcídio foi preso no dia 
25 de novembro do ano passa-
do, acusado de tentar atrapa-
lhar as investigações da Ope-
ração Lava Jato e solto no dia 
19 de fevereiro.

O senador fechou acordo 
com a PGR e faz graves 
acusações a Dilma e Lula

Da Agência Estado

CORRUPÇÃO NA PETROBRAS

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem, em 
comunicado, repudiar o va-
zamento de uma suposta de-
lação premiada do senador 
Delcídio do Amaral (PT-MS), 
divulgada nessa quinta-feira 
pela revista IstoÉ. 

Por meio de uma nota à 
imprensa, assinada pessoal-
mente pela presidente, Dil-
ma Rousseff considerou ser 
“justo” que o teor seja de co-
nhecimento da sociedade se 
a delação existir e tiver auto-
rização da Justiça.

“Os vazamentos apócrifos, 
seletivos e ilegais devem ser 
repudiados e ter sua origem 
rigorosamente apurada, já que 
ferem a lei, a justiça e a verda-
de”, escreveu a presidente.

Segundo a revista IstoÉ, 
o senador fez acordo de dela-
ção premiada com a Operação 
Lava Jato, que investiga esque-
ma de corrupção na Petrobras. 
Nos depoimentos, Delcídio te-

ria dito que a presidente Dilma 
Rousseff e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tinham 
conhecimento do esquema de 
corrupção na Petrobras.

Dilma inicia o comunica-
do dizendo que todas as ações 
de seu governo têm se pauta-
do pelo respeito aos “direitos 
individuais”, o “combate à cor-
rupção” e compromisso com 
“o fortalecimento das institui-
ções de Estado”. Segundo ela, 
o Governo Federal cumpre “ri-
gorosamente” o que estipula a 
Constituição Federal.

“Se há delação premiada 
homologada e devidamente 
autorizada, é justo e legítimo 
que seu teor seja do conhe-
cimento da sociedade. No 
entanto, repito, é necessá-
ria a autorização do Poder 
Judiciário. Repudiamos, em 
nome do Estado Democráti-
co de Direito, o uso abusivo 
de vazamentos como arma 
política. Esses expedientes 
não contribuem para a esta-
bilidade do País”, defendeu. 

Mais cedo, o ministro-
chefe da Casa Civil, Jaques 
Wagner, havia dito que a pre-
sidente Dilma Rousseff tinha 
recebido com indignação a 
notícia da suposta delação e 
vazamento de informações.

“Ela [presidente Dilma] 
está preocupada, porque eu 
acho que é uma coisa total-
mente fora de qualquer pa-
drão, uma delação que eu não 
sei se foi, pelo que sei não 
foi homologada, que envolve 
ministros e principalmente 
a figura da presidenta da Re-
pública”, disse Jaques Wagner 
a jornalistas, após evento no 
Palácio do Planalto.

Segundo o ministro, Dil-
ma recebeu a notícia “com a 
mesma indignação” que ele 
“ou talvez mais”, já que “en-
volve diretamente o nome 
dela”. Para Jaques Wagner, 
se o senador fechou acordo, 
as declarações deveriam ser 
mantidas em sigilo. Cabe à 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica e ao Supremo Tribunal 

Federal investigar se houve 
vazamento, o que considerou 
“gravíssimo” e “intolerável”.

“Se ela [delação premia-
da] deveria estar protegida 
por sigilo, estou entendendo 
que a delação perdeu o seu 
valor de fato, do ponto de vista 
do processo judicial, e virou o 
que tem virado muitas vezes: a 
execração pública para depois 
alguém provar que algo está 
diferente”, disse o ministro.

Nota do PT
Em nota, o presidente do 

PT, Rui Falcão, diz que as de-
clarações do senador não têm 
credibilidade. “Nunca o presi-
dente Lula fez qualquer tipo 
de tratativa como aquelas que 
são mencionadas e tampouco 
a presidenta da República in-
terferiu em nomeações”. “Que-
ro relembrar que o Delcídio foi 
suspenso do PT, está com sua 
filiação suspensa. Portanto, 
neste momento, ele não é filia-
do ao PT e nem é senador pelo 
partido, acrescentou.

FOTO: Jane Araújo/Agência Senado

Delcídio foi preso no dia 25 de novembro do ano passado, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato Lula nega participação em ato ilegal

Senador fazia visitas a ministério

Dilma critica “vazamentos apócrifos e ilegais”
Da Agência Brasil 

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil 

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva negou ontem 
a participação em qualquer ati-
vidade ilegal relacionada aos 
fatos investigados pela Opera-
ção Lava Jato, ou em quaisquer 
outros.

Em nota divulgada pelo 
Instituto Lula, o ex-presiden-
te diz que “jamais participou, 
direta ou indiretamente, de 
qualquer ilegalidade, seja nos 
fatos investigados pela Opera-
ção Lava Jato, ou em qualquer 
outro, antes, durante ou depois 

de seu governo”.
O texto não cita a suposta 

delação premiada que, segun-
do a revista IstoÉ, foi feita pelo 
senador Delcídio do Amaral 
(PT-MS), por meio de acordo 
com o Ministério Público Fede-
ral (MPF). A revista IstoÉ publi-
cou ontem reportagem em que 
afirma que o senador firmou 
acordo de delação premiada 
com o MPF. Segundo a reporta-
gem, na delação, Delcídio disse 
que a presidente Dilma Rou-
sseff e o ex-presidente Lula ti-
nham conhecimento do esque-
ma de corrupção na Petrobras.

O recém-empossado 
advogado-geral da União 
(AGU) e ex-ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo, 
disse ontem que recebeu 
inúmeras visitas do sena-
dor Delcídio do Amaral (PT
-MS), quando comandava o 
Ministério da Justiça. Ape-
sar de, na época, Delcídio 
fazer as visitas sob as mais 
diversas justificativas, Car-
dozo entende, agora, que o 
motivo real dos encontros 
era tentar induzi-lo a atuar 
contrariamente às delações 

premiadas firmadas por 
investigados pela Polícia 
Federal. Para Cardozo, Del-
cídio tinha medo de acabar 
sendo citado em alguma de-
lação.

Representação
Nesses encontros, Car-

dozo disse, que ao ouvir os 
argumentos de Delcídio, soli-
citou ao senador que envias-
se uma representação pedin-
do investigação da denúncia. 
De acordo com Cardozo, Del-
cídio nunca enviou o pedido. 

A defesa do senador Delcí-
dio do Amaral (PT-MS) divulgou 
nota pública em que “não con-
firma” as informações publica-
das em reportagem de ontem 
da revista IstoÉ. A reportagem 
diz que o parlamentar firmou 
acordo de delação premiada 
com o Ministério Público Fede-
ral (MPF).

“À partida, nem o senador 
Delcídio, nem sua defesa con-
firmam o conteúdo da matéria 
assinada pela jornalista Débora 
Bergamasco. Não conhecemos a 
origem, tão pouco reconhecemos 
a autenticidade dos documentos 
que vão acostados ao texto”, diz 
a nota assinada pelo advogado 
Antônio Augusto Figueiredo 

Basto e pelo próprio senador.
A nota diz ainda que Delcí-

dio não foi procurado pela re-
portagem da IstoÉ para se ma-
nifestar sobre “a fidedignidade” 
dos fatos relatados. E conclui di-
zendo que “o senador Delcídio 
do Amaral reitera o seu respeito 
e o seu comprometimento com o 
Senado da República”.

A reportagem da revista diz 
que, na delação premiada, Del-
cídio teria feito denúncias con-
tra a presidente Dilma Rousseff 
e o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Segundo a revista, 
o senador teria informado que 
procurou a família do ex-diretor 
da Petrobras Nestor Cerveró por 
determinação de Lula para ten-

tar impedir que Cerveró firmasse 
acordo de delação premiada com 
o Ministério Público em outubro 
do ano passado. De acordo com 
a revista, a Dilma Rousseff teria 
interferido nas investigações da 
Operação Lava Jato.

Sobre se teria firmado um 
acordo de delação premiada, a 
defesa e o senador não mencio-
nam. Se de fato existir, e para 
ser válido, o acordo precisa da 
homologação do ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Teo-
ri Zavascki, responsável pelos 
inquéritos da Lava Jato na Cor-
te. Depois disso, Delcídio ainda 
terá que apresentar provas do 
que disser no âmbito da delação 
premiada.

Reportagem da IstoÉ não é confirmada

Com relação à suposta delação do senador Del-
cídio Amaral noticiada pela imprensa, o ministro do 
Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, repudia 
qualquer ilação associada a seu nome.

 Enquanto senador e presidente da CPI da Petro-
bras, trabalhou em parceria com o Ministério Público 
e a Polícia Federal em busca da elucidação dos fatos 
sob investigação.

 O ministro informa que sempre conduziu os tra-
balhos na Comissão de maneira imparcial e em res-
peito aos princípios constitucionais, privilegiando as 
decisões democráticas dos membros do colegiado.

 Também esclarece que, como presidente do co-
legiado, cumpria as determinações do Plenário e as 
recomendações do Colégio de Líderes, trabalho que 
sempre desempenhou com transparência e lisura.

 
Assessoria de Gabinete
Ministro Vital do Rêgo

NOTA DO MINISTRO VITAL DO RÊGO
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Geral

Em votação unânime, Supremo abre 
ação penal contra Eduardo Cunha

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem abrir 
ação penal contra o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e 
a ex-deputada federal e atu-
al prefeita de Rio Bonito (RJ), 
Solange Almeida, pelos crimes 
de corrupção. Com a decisão, 
Cunha passa à condição de 
primeiro réu nas investiga-
ções da Operação Lava Jato 
que tramitam na Corte.

A votação, que come-
çou na sessão de anteontem, 
foi unânime (10 votos a 0) 
quanto às acusações contra o 
presidente da Câmara.

Os ministros Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli, além 
de votar pelo recebimento da 
denúncia contra Cunha, vota-
ram pela rejeição da denún-
cia contra Solange Almeida (8 
votos a 2). Seguiram o relator, 
Teori Zavascki, pelo recebi-
mento das acusações contra 
Cunha, os ministros Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Marco Aurélio, Cármen Lúcia, 
Rosa Weber, Dias Toffoli, Gil-
mar Mendes, Celso de Mello e 
Ricardo Lewandowski.

O ministro Luiz Fux não 
participou da votação por-
que está em viagem oficial a 
Portugal.

Voto do relator
No voto proferido an-

teontem, o ministro Teori 
Zavascki votou pelo recebi-
mento parcial da denúncia 
apresentada pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
contra o presidente da Câma-
ra dos Deputados e a prefeita 
de Rio Bonito (RJ).

As formas da política
O antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss, um 

intelectual de apurado senso de observação, costumava dizer 
que quando faltava inspiração a escrita, ele punha-se a ler “O 
18 de Brumário de Luís Bonaparte”, a obra-prima política 
e literária de Karl Marx. Trata-se, sem dúvida, de uma obra 
excepcional, um clássico da teoria política de extraordinária 
força imaginativa. No texto, Marx descreve, em pena 
nervosa no galope dos acontecimentos, o processo político 
na França em uma época aguda de crise política.

O galope dos acontecimentos é condensado no 
intervalo entre a revolução de 1848 - quando o povo de Paris 
derruba, em barricadas nas ruas, o reinado burguês de Luis 
Felipe, de origem na aristocrática dinastia de Orleans e que 
se transforma, no exercício do poder de Estado, em um títere 
da fração financista da burguesia -, até o golpe de Estado de 
1851, perpetrado por um aventureiro de pouca intimidade 
com a Nação, que falava francês com sotaque suíço, de nome 
Luís Bonaparte, sem escrúpulos, mas cujo dote imaginário 
para as massas consistia em ser sobrinho do velho Napoleão. 
O aventureiro atendia pelo nome de Luís Bonaparte e viria 
a se chamar Napoleão III, o monarca bastardo do II Império, 
que modernizou e urbanizou o país a golpes de autoridade, e 
caiu em 1871 aos pés de Bismarck, na maior derrota militar 
da história da França. Modernidade de ferro e sangue.  

Como uma revolução que despertou entusiasmo 
ao ponto de ser saudada como “a primavera dos povos” 
resultou, em menos de três anos, em um desfecho 
inesperado? Marx busca explicar o processo em termos 
de luta de classes, uma chave heurística de interpretação 
histórica que não foi criada pelo “mouro”, mas pelos próprios 
historiadores burgueses, com vistas a explicar o término 
da sociedade de ordens fechadas do feudalismo - o clero, a 
aristocracia e o povo -, sintetizado no chamamento de “todo 
poder ao terceiro Estado”, desígnio lançado por uma cartilha 
do abade Sieyès realizado pelos Sans-culottes. 

Vale observar que o tratamento que Marx dá às 
classes em “O 18 de Brumário…” não se resume a detectá-
las na estrutura econômica, como se fossem objetos inertes. 
Isso explica apenas a primeira determinação do fenômeno 
das classes. As classes de “O 18 de Brumário” são vivas, ou 
seja, erguem-se das estruturas, subdividem em frações, 
partidos de frações, aparatos do Estado (burocracia e forças 
armadas), e, por fim, reconhecem o papel do indivíduo 
na história. Esse somatório complexo resulta na luta de 
classes, não apenas um conflito econômico no âmbito 
da produção, mas uma relação de forças que traspassa a 
sociedade de alto a abaixo, da fábrica ao Estado. 

Há uma questão decisiva na arquitetura interna de 
todo “O 18 de Brumário” que tem passado despercebido 
por certos comentaristas. Exponho o axioma e em seguida 
explico. 

O axioma. Em Marx, as formas de poder de Estado 
(inclusive as formas jurídicas) se alteram no compasso das 
determinações instáveis da correlação de forças da luta de 
classe. 

A explicação. Quem estudou a história do “longo 
processo” da revolução francesa, que vai de 1789 (Tomada 
da Bastilha) a 1871 (derrota na guerra Franco-Prussiana) 
e a Comuna de Paris, sabe da impressionante quantidade 
de formas políticas adotadas; a França foi Monarquia 
Constitucional de 1989 a 1792; Ditadura Republicana 
Jacobina de 1792 a 1794; República Parlamentar do 
Diretório Thermidoriano de 1794 a 1799; República 
do Consulado Napoleônico de 1799 a 1804; Império 
Napoleônico de 1804 a 1814; Restauração do Antigo 
Regime de 1815 a 1830; Monarquia Burguesa de 1830 a 
1848; Segunda República de 1848 a 1852; Segundo Império 
de 1852 a 1971. 

Pode-se afirmar que em pouco menos de um século 
a história da França concentrou praticamente todas as 
formas políticas características da ordem burguesa do 
futuro. Esta a principal razão de o estudo dessa fase 
histórica, menos para recitar feito papagaio e mais para 
compreender, ser fundamental a quem se interessa por 
teoria política e análise de conjuntura. 

Mas a arquitetura interna dos escritos historiográficos 
de Marx é mais ambiciosa que a simples constatação das 
mudanças políticas. Ao privilegiar a categoria da luta de 
classes, o autor, ainda que de modo subterrâneo, na verdade, 
está polemizando que as correntes constitucionalistas do 
direito, dominantes na época e até hoje, que interpretam as 
formas da política como uma sequência insossa de regimes 
normativos de leis. Assim procedendo, essas correntes 
perdem de vista a explicação da passagem de uma forma a 
outra. Em Marx, a chave da explicação reside precisamente 
no compasso da luta de classes. 

Leitor apaixonado de Shakespeare, este compasso 
da luta de classes, em Marx, afigura-se à dinâmica de uma 
tragédia cujo movimento das máscaras - os papéis de classe 
encarnados nos partidos e indivíduos - vai dando a tônica 
a ação (o teatro shakespeariano é especialmente ação) dos 
dramatis personae.

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes 

Presidente da Câmara passa à 
condição de primeiro réu nas 
investigações da Lava Jato

André Richter
Da Agência Brasil

Eduardo Cunha e a prefeita de Rio Bonito (RJ), Solange Almeida, são acusados de corrupção pelo STF

De acordo com voto do 
ministro, há indícios suficien-
tes de que Eduardo Cunha 
pressionou, a partir de 2010, 
o ex-consultor da empresa 
Mitsui e um dos delatores da 
Lava Jato, Júlio Camargo, para 
que este voltasse a pagar pro-
pina por um contrato de na-
vios-sonda com a Petrobras, 
cuja negociação foi interrom-
pida por problemas jurídicos.

Para o ministro, a pres-
são ocorreu por meio do lo-
bista Fernando Baiano, que 
foi autorizado a usar o nome 
de Cunha para fazer as co-
branças, e de requerimentos 
apresentados pela ex-de-
putada Solange Almeida à 
Comissão de Fiscalização 
e Controle da Câmara, com 
objetivo de investigar con-
tratos da Mitsui e pressionar 
Camargo a pagar as parcelas 
restantes da propina.

Outras acusações da PGR 
a Eduardo Cunha foram rejei-
tadas por Zavascki. De acor-
do com o relator, a parte da 

denúncia que se refere à ce-
lebração inicial dos contratos 
da Petrobras com a Samsung 
Heavy é baseada exclusiva-
mente em depoimentos de 
delatores, sem apresentação 
de provas.

Votos divergentes
Na sessão de ontem, os 

ministros Gilmar Mendes e 
Dias Toffoli também votaram 
pelo recebimento da denún-
cia contra Eduardo Cunha, 
mas rejeitaram as acusações 
contra a ex-deputada Solange 
Almeida.

De acordo com os mi-
nistros, Solange não prati-
cou desvio de finalidade ao 
apresentar requerimentos 
a uma comissão da Câmara 
dos Deputados a mando de 
Cunha. Além disso, Mendes e 
Toffoli entenderam que não 
há provas de que a ex-depu-
tada participou da cobrança 
de US$ 5 milhões de propina 
feita por Cunha, por meio de 
requerimentos, para que a 

empresa Mitsui voltasse a fa-
zer os pagamentos.

Segundo a acusação, 
Solange Almeida, em 2011, 
quando era deputada fede-
ral, atuou em favor de Cunha 
e apresentou requerimentos 
à Comissão de Fiscalização 
e Controle da Câmara para 
pressionar o empresário e 
delator da Operação Lava 
Jato, Júlio Camargo, repre-
sentante da Mitsui, a voltar a 
pagar as parcelas da propina 
em um contrato de navios-
sonda da Petrobras, cuja con-
tratação foi paralisada por 
entraves jurídicos.

A partir de agora, o pro-
cesso criminal contra Cunha 
e a prefeita de Rio Bonito, 
que é aliada do presidente 
da Câmara, passa para fase 
de oitivas de testemunhas 
de defesa e de acusação. Não 
há data para que a ação pe-
nal seja julgada, quando será 
decidido se o parlamentar e 
Solange Almeida serão con-
denados e presos.

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
poderá ser denunciado por 
sonegação e evasão fiscal a 
partir dos documentos de ban-
cos suíços enviados ao Brasil. 
Ontem, as autoridades suíças 
confirmaram que deram um si-
nal verde para que os extratos 
bancários e documentos sobre 
as movimentações financeiras 
do deputado no país europeu 
sejam usadas para denunciá-lo 
por esses crimes.

O MP suíço já havia blo-
queado US$ 2,3 milhões em 
contas de Cunha em Genebra e, 
no próximo dia 17, o procura-
dor-geral, Rodrigo Janot, esta-
rá em Berna para debater um 
avanço na cooperação entre os 
dois países com o procurador 
suíço, Michel Lauber. 

Mas, antes da visita, a 
meta era a de esclarecer o 
que poderia ser feito a partir 
dos documentos enviados ao 
Brasil. 

Na Suíça, a evasão fis-
cal não é um crime, sempre 
que cometido no exterior. 
Portanto, a condição para 
que haja uma transferência 
de documentos a outro país 
é de que os extratos não se-
riam usados para denunciar 
um suspeito por sonegação. 

Há dez anos, quando o 
ex-prefeito Paulo Maluf esta-
va sendo investigado na Suí-
ça, as autoridades em Berna 
chegaram a bloquear um 

acordo com o Brasil depois 
que procuradores em Brasí-
lia usaram, sem pedir auto-
rização, os dados financeiros 
de Maluf para o denunciar 
por evasão. O caso chegou a 
ser congelado por mais de 
um ano como sinal de desa-
cordo sobre o que havia sido 
feito com os documentos.

Agora, o Ministério Pú-
blico Federal no Brasil deci-
diu consultar oficialmente 
os suíços sobre como pode-
ria utilizar os documentos 
fornecidos por Berna sobre 
Cunha, justamente para evi-
tar que as provas fossem 
eventualmente invalidadas. 

Quando Cunha passou a 
ser investigado por Berna, o 
crime sob suspeita era o de 
corrupção passiva. Num se-
gundo momento, ele passou 
a ser investigado também por 
lavagem de dinheiro. 

O Departamento de Jus-
tiça da Suíça, porém, deixou 
claro que Cunha poderá tam-
bém ser denunciado por eva-
são, depois que Berna modifi-
cou leis nos últimos dois anos 
em relação ao uso de provas. 
“Não existe restrição em rela-
ção às acusações que podem 
ser feitas contra Eduardo 
Cunha no Brasil”, indicou o 
Departamento de Justiça. 

Indicando que a informa-
ção já foi repassada a Janot, os 
suíços também apontam que 
a investigação sobre Cunha 
continua. “Não existem res-
trições sobre os documentos”, 
disse o departamento.

Sonegação e evasão fiscal
Jamil Chade
Da Agência Estado

A assessoria da Po-
lícia Civil confirmou  
ontem ao G1 que o cor-
po encontrado em um 
parque em Quissamã, 
no Norte Flumiense, é 
de Rian Brito, neto de 
Chico Anysio. Segundo 
a corporação, um ne-
cropapiloscopista con-
firmou a identidade 
pela análise da impres-
são digital.

Após ser libera-
do do Instituto Mé-
dico Legal de Macaé, 
na Região dos Lagos, 
o corpo de Rian será 
levado ao Rio, onde 
será cremado hoje, às 
16h, no Memorial do 
Carmo, no Caju, Zona 
Portuária.

Desaparecido des-
de o último dia 23, o 
jovem de 25 anos foi 
achado morto pela 
manhã na areia da 
Praia de Flecheiras, 
no Parque Nacional 
da Restinga de Juru-
batiba, em Quissamã. 
Ele estava em estado 
avançado de decom-
posição e com o rosto 
desfigurado.

‘Despedaçado’
Em um post no Fa-

cebook ontem, a mãe 
de Rian lamentou a 
perda do filho e recla-
mou de boatos sobre 
as circunstâncias da 
morte.

Ao jornal “O Glo-
bo”, o ator Marcos Pal-
meira, primo de Nizo 
Neto, pai de Rian, disse 
que a família está aba-
lada. “Não posso falar 
mais nada antes de sair 
o resultado da perícia. 
Meu primo está despe-
daçado”, disse.

Aviso de motoqueiro 
O corpo foi en-

contrado na areia 
depois que um mo-
toqueiro avisou as 
equipes de busca. Um 
helicóptero da Pe-
trobras deu suporte 
à equipe do Instituto 
Chico Mendes da Bio-
diversidade (ICMBio), 
que administra a área 
ambiental, e que con-
tou ainda com quatro 
picapes, quatro qua-
driciclos, dois bugres 
e três barcos.

Exame confirma que 
corpo é de Rian Brito

NeTO De ChICO ANysIO
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Mundo

Aquecimento global pode causar 
500 mil mortes adicionais até 2050
As previsões sobre o 
clima foram divulgadas  
pela revista The Lancet

O aquecimento glo-
bal pode provocar 500 
mil mortes adicionais no 
mundo até 2050 devido às 
alterações na alimentação 
e no peso das populações, 
impulsionadas pela queda 
da produção agrícola, diz 
estudo  divulgado ontem 
na revista The Lancet.

O trabalho é o primei-
ro a avaliar o impacto das 
alterações climáticas na 
dieta e no peso das popula-
ções e a estimar o número 
de mortos até 2050 em 155 
países.

Até agora, os “vários 
estudos centraram-se na se-
gurança alimentar, mas pou-
cos estudaram os efeitos na 
saúde e produção agrícola”, 
disse Marco Springmann, 
da Universidade de Oxford 
(Reino Unido), que coor-
denou o estudo. O aque-
cimento global provoca 
principalmente fenômenos 
climáticos extremos, como 
chuvas ou secas, com im-
pacto devastador na pro-
dução agrícola.

Se não forem toma-
das medidas para reduzir 

as emissões de gases de 
efeito estufa, as alterações 
climáticas podem reduzir 
em “cerca de um terço” a 
quantidade de comida dis-
ponível em 2050, alertam 
os pesquisadores.

Em nível individual, 
será em média uma redu-
ção de 3,2% na quantidade 
de alimentos disponíveis, 
de 4% no consumo de fru-
tas e vegetais e de 0,7% da 
carne vermelha em relação 
a 2010, prevê o estudo.

“As mudanças podem 
ser responsáveis por cerca 
de 529 mil mortes adicio-
nais em 2050”, acrescenta.

Em um cenário sem 
alterações climáticas, o 
aumento do volume de ali-
mentos e do consumo po-
deria evitar 1,9 milhão de 
mortes.

“O estudo mostra que 
mesmo uma queda modes-
ta na quantidade de comi-
da disponível por pessoa 
pode levar a mudanças no 
conteúdo energético e na 
composição dos alimentos 
e as alterações vão ter con-
sequências na saúde”, disse 
Springmann.

Os países mais afeta-
dos, segundo o estudo, são 
os de baixo rendimento, 
incluindo a região Oes-
te do Pacífico e o Sudeste 
Asiático.

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa 

A Coreia do Norte lançou on-
tem vários mísseis de curto alcance 
a partir da sua costa oriental, em 
aparente demonstração de força 
após as sanções impostas pelo Con-
selho de Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), in-
formou o Ministério da Defesa da 
Coreia do Sul.

O Exército Popular norte-co-
reano lançou os mísseis para o Mar 
do Japão a partir da localidade de 
Wonsan, no Sudeste do país, disse 
à agência EFE um porta-voz da De-
fesa sul-coreana, sem dar mais de-
talhes. A ação da Coreia do Norte 
surge horas depois de o Conselho 
de Segurança da ONU ter aprova-
do, em Nova York, resolução que 
impõe duras restrições comerciais 
ao país comunista em resposta aos 
últimos testes nucleares e de mís-
seis de longo alcance.

O ministério sul-coreano in-
formou que seis projéteis, com 

aparente alcance de 100 a 150 qui-
lômetros, foram lançados ao Mar 
do Japão.

O porta-voz do ministério, 
Moon Sang-Gyun, disse que o go-
verno ainda analisa se se trataram 
mesmo de mísseis de curto alcance 
ou de foguetes.

“O Exército da Coreia do Sul 
está monitorando movimentos do 
Norte”, acrescentou.

A Coreia do Norte dispara re-
gularmente mísseis ou foguetes 
para mostrar descontentamento 
com os seus vizinhos ou com a co-
munidade internacional.

As sanções impostas pelo Con-
selho de Segurança da ONU nessa 
quarta-feira foram as mais duras 
até agora contra a Coreia do Nor-
te, que fez o seu quarto teste nu-
clear no dia 6 de janeiro e lançou 
um foguete de longo alcance no 
mês passado.

A resolução do Conselho de 
Segurança impõe a todos os países 
a medida sem precedente de ins-
pecionar todas as mercadorias com 

origem ou destinadas à Coreia do 
Norte e a proibição de entrada nos 
portos de navios e de voos suspei-
tos de transportar bens ilegais.

O pacote inclui a proibição das 
exportações norte-coreanas de car-
vão, ferro e minério de ferro, ouro, 
titânio e minerais raros, assim 
como a importação de combustível 
de aviação, além de combustível 
para mísseis.

As sanções preveem ainda a 
expulsão, pelos países-membros 
da ONU, de diplomatas norte-co-
reanos que estejam envolvidos em 
contrabando ou outras atividades 
ilegais e acrescenta 16 indivíduos 
e 12 entidades à lista “negra” das 
sanções, incluindo a agência espa-
cial e os serviços de informações 
norte-coreanos.

Sanções anteriores contra a 
elite do regime foram ampliadas, 
com a proibição de exportação 
para a Coreia do Norte de relógios 
de luxo, motos de neve, embarca-
ções de recreio e equipamentos 
desportivos.

Após sanções da ONU, Coreia
do Norte lança mais mísseis

DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA

Da Agência Estado

Idomeni, Grécia (AE) - 
Um grupo de imigrantes na 
cidade de Idomeni, locali-
zada na fronteira da Grécia 
com a Macedônia, bloqueou 
uma linha ferroviária nessa 
quinta-feira em protesto 
contra a recusa da Macedô-
nia de deixá-los seguir com 
a sua rota para a Europa 
Ocidental.

 O grupo se deitou nos 

trilhos do trem no lado gre-
go, impedindo que um trem 
que tinha acabado de cru-
zar a Macedônia continuas-
se a sua jornada para o sul.

 Cerca de 10 mil pessoas 
estão bloqueadas na fron-
teira. Autoridades da Mace-
dônia disseram que só vão 
liberar a entrada das pesso-
as quando o próximo país 
que faz parte da rota dos 
imigrantes, a Sérvia, dizer 
que irá abrigá-los. A polícia 

grega disse que na madru-
gada dessa quinta-feira, que 
cerca de 500 pessoas foram 
autorizadas a atravessar a 
fronteira.

 Algumas das pessoas, 
no entanto, foram recusa-
das pelas autoridades ma-
cedônias, pois não estavam 
com seus documentos em 
ordem. No meio da confu-
são, um homem desmaiou.

 Os imigrantes dis-
seram que a Macedônia 

não aceitou selos gerados 
por computador emitidos 
pela polícia grega e, por-
tanto, eles não poderiam 
provar que seus docu-
mentos de identidade são 
verdadeiros.

“Eles dizem aqui [na 
Grécia] que está tudo OK, 
mas quando chegamos 
para atravessar a fronteira, 
eles não aceitam”, disse o 
imigrante Adnan Abdallah, 
da Síria.

Imigrantes bloqueiam uma linha 
de trem na fronteira da Grécia

CRISE MIGRATÓRIA

Televisão sul-coreana exibe o lançamento de misseis pela Coreia da Norte, que desafia mais uma vez a comunidade internacional 

FOTO:  Ahn Young-Joon/Associated Press/Estadão Conteúdo

Da Agência Lusa 

A França e o Reino Uni-
do vão investir mais de 2 
bilhões de euros em um pro-
grama conjunto para fabricar 
drones de combate, segundo 
uma declaração assinada on-
tem em uma reunião de cú-
pula entre os dois países em 
Amiens, na França.

Trata-se da primeira 
vez em que os dois países 
demonstraram compromis-
so financeiro com o projeto, 
cujas bases foram lançadas 
em 2014.

Segundo a declaração 
comum, assinada na pre-
sença do presidente fran-

cês, François Hollande, e do 
primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, o programa 
é o mais avançado na Eu-
ropa e prevê uma avaliação 
técnica em 2020. Os drones 
deverão estar operando em 
2030. De acordo com o Mi-
nistério da Defesa britânico, 
os equipamentos em questão 
poderão realizar missões de 
observação e de vigilância, 
identificar alvos e realizar 
ataques.

O Reino Unido já dispõe 
de drones armados com mís-
seis, que foram comprados 
dos Estados Unidos. A França 
apenas possui ‘drones’ para 
observação, sem armas.

Da Agência Estado

Caracas (AE) - A coali-
zão de oposição na Venezue-
la decidiram utilizar uma es-
tratégia tripla para derrubar 
o presidente Nicolas Maduro 
antes do final de seu triplo 
mandato

 A oposição irá simulta-
neamente prosseguir com 
uma emenda constitucional, 
uma petição de referendo e 
uma campanha para pressio-
nar pela renúncia do aguer-
rido presidente socialista, 
disse o líder da oposição, 
Américo de Grazia.

 A coalizão com mais de 
uma dúzia de partidos políti-
cos chegaram ao acordo so-
bre a estratégia depois de um 

longo dia de reuniões nessa 
quarta-feira.

“Nós não podemos co-
meter um suicídio por ter 
apenas uma carta na mão. 
Precisamos prosseguir com 
várias estratégias”, disse ele. 
O porta-voz da oposição de-
verá anunciar mais detalhes 
sobre a estratégia ainda nes-
sa quinta-feira.

França e Reino Unido 
vão investir em drones

Oposição usa estratégia 
para derrubar Maduro

PROGRAMA CONJUNTO

VENEZUELA

“Não podemos 
cometer um 
suicídio por ter 
apenas uma 
carta na mão”
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Atos marcam o Dia 
Internacional da 
Mulher em Campina

PIB de 2015 recua 3,8% ante 2014 e cai 5,9% no 4º trimestre

Pesquisa do IBGE
13

Daniela Amorim, 
Idiana Tomazelli, 
Mariana Sallowicz 
e Vinicius Neder
Da Agência Estado

O Produto Interno Bru-
to (PIB) brasileiro registrou 
queda de 3,8% em 2015 ante 
2014, informou na manhã 
dessa quinta-feira, dia 3, o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). O 
resultado veio dentro do in-
tervalo das estimativas dos 
analistas consultados pelo 
AE Projeções, que espera-
vam uma queda entre 3,70% 
a 4,00%, que resultou em 
mediana negativa de 3,90%.

No quarto trimestre de 
2015, o PIB recuou 1,4% em 
relação ao trimestre imedia-
tamente anterior, resultado 
que ficou dentro das esti-
mativas dos analistas, que 
previam retração de 1,00% a 
2,10%, com mediana negati-
va de 1,60%. 

Na comparação com o 
quarto trimestre de 2014, 
o PIB apresentou queda de 
5,9% no quarto trimestre de 
2015, vindo também den-
tro das estimativas coleta-
das pelo AE Projeções - que 
variavam de um recuo de 
5,40% a 6,50%, com media-
na negativa de 6,00%.

Ainda de acordo com o 
instituto, o PIB do quarto 
trimestre de 2015 totali-
zou R$ 1,532 trilhão. Com 
esse resultado, o PIB de 
todo o ano passado somou 
R$ 5,904 trilhões.

O Produto Interno Bruto (PIB) da 
indústria caiu 6,2% em 2015 ante 2014. 
Os dados foram divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que anunciou nesta quinta-fei-
ra, 3, os resultados das Contas Nacionais 
Trimestrais.

No quarto trimestre de 2015, o PIB 
da indústria caiu 1,4% contra o terceiro 
trimestre do ano. Na comparação com 
o quarto trimestre de 2014, o PIB da in-
dústria mostrou queda de 8%. 

Serviços
O PIB de Serviços caiu 2,7% em 

2015 ante 2014. No quarto trimestre de 
2015, o PIB de Serviços caiu 1,4% contra 
o terceiro trimestre do ano. Na compa-
ração com o quarto trimestre de 2014, 
mostrou queda de 4,4%.

Agropecuária
Quanto ao PIB da Agropecuária, 

ele subiu 1,8% em 2015 ante 2014. No 
quarto trimestre de 2015, cresceu 2,9% 
contra o terceiro trimestre. Na compa-
ração com o quarto trimestre de 2014, 
o PIB da agropecuária mostrou alta de 
0,6%.

Exportações 
As exportações cresceram 6,1% 

em 2015 ante 2014. No quarto trimes-
tre de 2015, as vendas externas caíram 
0,4% contra o terceiro trimestre. Na 
comparação com o quarto trimestre de 
2014, as exportações mostraram alta de 
12,6%.

As importações contabilizadas no 
PIB, por sua vez, caíram 14,3% em 2015 
ante 2014. No quarto trimestre de 2015, 
esse indicador caiu 5,9% contra o ter-
ceiro trimestre. Na comparação com o 
quarto trimestre de 2014, as importa-
ções mostraram queda de 20,1%.

A contabilidade das exportações e 
importações no PIB é diferente da rea-
lizada para a elaboração da balança co-
mercial. No PIB, entram bens e serviços, 
e as variações porcentuais divulgadas 
dizem respeito ao volume. Já na balan-
ça comercial, entram somente bens, e o 
registro é feito em valores, com grande 
influência dos preços.

Investimentos
A Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) caiu 14,1% em 2015 ante 2014. 
No quarto trimestre de 2015, a FBCF 
caiu 4,9% contra o terceiro trimestre 
do ano. Na comparação com o quar-
to trimestre de 2014, a FBCF mostrou 
queda de 18,5%. Segundo o institu-
to, a taxa de investimento (FBCF/PIB) 
no dado fechado de 2015 ficou em 
18,2%.

A FBCF é a operação do Contas 
Nacionais que registra a ampliação da 
capacidade produtiva futura de uma 
economia por meio de investimentos 
correntes em ativos fixos, ou seja, bens 
produzidos factíveis de utilização re-
petida e contínua em outros processos 
produtivos por tempo superior a um 
ano sem, no entanto, serem efetiva-
mente consumidos pelos mesmos.

Transformação
O PIB da indústria de transforma-

ção encolheu 9,7% em 2015 ante 2014. 
Já o PIB da construção caiu 7,6% no pe-
ríodo. Em ambos os casos, trata-se do 
pior resultado da série atual do órgão, 
iniciada em 1996.

A produção e distribuição de ele-
tricidade, gás e água, por sua vez, ce-
deu 1,4% no ano passado ante 2014. 
No mesmo período, apenas a indústria 
extrativa mineral teve desempenho po-
sitivo, com alta de 4,9%. 

Indústria e serviços têm queda

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) confirmou que 
o Produto Interno Bruto (PIB) teve em 
2015 o pior desempenho desde 1990. 
A queda de 3,8% é a maior desde o 
recuo de 4,3% registrados em 1990. 
Os dados foram divulgados pelo IBGE 
nessa quinta-feira, 3.

A atual série histórica do IBGE 
para as Contas Nacionais Trimestrais 
começa em 1996. A queda de 6,2% 
do PIB da Indústria em 2015 é a maior 
da série desde 1996. 

Já o PIB de Serviços, além de ter a 
maior queda da série, registrou o úni-
co resultado negativo para um ano 
desde então. 

Pelo lado da demanda, a queda 
de 4,0% do Consumo das Famílias em 
2015 é a maior da série desde 1996, 
registrando o primeiro recuo desde 
2003, quando foi registrada retração 
de 0,5%. 

A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), de 14,1%, também teve 
a maior queda da série desde 1996, 
superando o recuo de 8,9% de 1999. 
A queda de 1,4% no PIB da indústria 
no quarto trimestre de 2015 ante o 
terceiro trimestre do ano foi a quar-
ta taxa negativa consecutiva do setor, 
segundo os dados das Contas Nacio-
nais trimestrais. Antes disso, a indús-
tria vinha de um trimestre de estag-
nação e outros dois recuos.

No PIB dos Serviços, a queda de 
1,4% no quarto trimestre de 2015 
ante o terceiro trimestre do ano tam-
bém foi a quarta taxa negativa conse-
cutiva e a mais intensa desde o quarto 
trimestre de 2008, em que registrou 
recuo de 2,3%. As importações, que 

recuaram 5,9% no quarto trimestre 
de 2015 ante o terceiro trimestre, ti-
veram o quinto resultado negativo 
consecutivo. No Consumo das famí-
lias, a queda de 1,3% na mesma com-
paração foi a quarta taxa negativa 
seguida. Na comparação com o quar-
to trimestre de 2014, o consumo das 
famílias mostrou queda de 6,8%

Já o consumo do governo, que 
caiu 2,9% no quarto trimestre de 
2015 ante o terceiro trimestre do ano, 
teve o pior resultado desde o quarto 
trimestre de 2008, quando houve re-
tração de 3,4%

Em 2015, recuou 1% ante 2014. 

PIB per capita
O PIB per capita ficou em 

R$ 28.876 em 2015, o que represen-
ta recuo de 4,6% em relação a 2014. 
Trata-se da maior queda já regis-
trada na série do indicador, que foi 
iniciada em 2000. No ano passado, 
o PIB encolheu 3,8% ante 2014, no 
pior resultado desde 1990 (-4,3%). 
Com influência do desempenho ne-
gativo da indústria de transforma-
ção, a queda de 7,3% dos impostos 
sobre produtos em 2015 puxou para 
baixo o desempenho do PIB no ano 
passado, que retraiu 3,8%, afirmou 
Rebeca de La Rocque Palis, coorde-
nadora de Contas Nacionais. 

Os impostos caíram mais do que 
o valor adicionado do PIB, com re-
tração de 3,3% no ano passado. “O 
volume dos impostos caiu bem mais 
que a média da atividade econômica 
e puxou a atividade para baixo”, afir-
mou. O resultado está mais relaciona-
do aos produtos industriais. 

2015 teve o pior desempenho

País terá 1a fábrica
de acelerador linear

O Ministério da Saúde e a Va-
rian Medical Systems lançaram nessa 
quinta-feira (3/3), em Jundiaí (SP), 
a pedra fundamental da primeira 
fábrica de aceleradores lineares da 
América Latina. A construção da in-
dústria é resultado de acordo de com-
pensação tecnológica, promovido pelo 
Ministério para maior independência 
do mercado externo e expansão do 
tratamento de radioterapia no País. 
A previsão é que a construção seja 
finalizada até o final de 2017.

A fábrica está inserida no par-
que industrial Multivias, localizado 
em Judiaí (SP) e abrangerá uma área 
de 4,7 mil metros quadrados de edi-
ficação. Além do fornecimento de ma-
teriais, estão previstas outras ações 
de desenvolvimento, qualificação de 
fornecedores locais, desenvolvimento 
de softwares e a criação de um centro 
de treinamento e capacitação profis-
sional no Brasil. Atualmente, tanto 
os aparelhos, aceleradores lineares, 
como suas peças e softwares utiliza-
dos na programação das sessões de 
radioterapia no País são importados. 
Isso interfere diretamente nos custos 
e preços, que sofrem constantemente 
com flutuações cambiais e tornam 
o Brasil totalmente dependente do 
mercado externo. Com o acordo, além 
do fornecimento de materiais, estão 
previstas também a qualificação de 
fornecedores locais, desenvolvimento 
de softwares e a criação de um centro 
de treinamento e capacitação profis-
sional no Brasil. 

Setor industrial apresentou a maior queda dentre os setores da economia brasileira pesquisados pelo IBGE no ano passado

FOTO: Reprodução/Internet
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torcida atua como 
gangue, diz promotor 

O promotor Paulo Castilho 
disse ontem que as torcidas organi-
zadas atuam como gangues e tra-
zem “pânico” à sociedade. O membro 
do Ministério Público de São Paulo 
comentou o ataque aos diretores da 
Gaviões da Fiel, torcida organizada 
do Corinthians, ocorrido ontem (2). 
O presidente e o primeiro-secretário 
da agremiação foram emboscados 
e espancados após participarem de 
um encontro com Castilho e líderes 
de outras torcidas. O presidente da 
Gaviões, Rodrigo de Azevedo Lopes 
Fonseca, teve os dois braços quebra-
dos e o secretário, Cristiano de Morais 
Souza, teve de passar por uma cirur-
gia no maxilar. 

Assistência Social 
priorizará agricultura 

O governo aprovou, nessa quar-
ta-feira, resolução que incentiva a com-
pra de produtos da agricultura familiar 
para atender famílias em vulnerabilidade 
social e de unidades de assistência so-
cial. A compra será feita por meio da linha 
de Compra Institucional do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). A moda-
lidade permite que órgãos da União, Es-
tados e municípios adquiram produtos 
da agricultura familiar com dispensa 
de licitação. Desde janeiro de 2016, os 
órgãos federais devem destinar, no mí-
nimo, 30% dos recursos aplicados na 
aquisição de alimentos para produtos da 
agricultura familiar.

KGi oferece três 
bolsas de estudos

A Keck Graduate Institute (KGI), 
uma das maiores instituição americana 
de ensino de pós-graduação na área de 
biociência, oferece três bolsas de es-
tudos no valor de U$ 20 mil para cada 
candidato, em parceria com a Fundação 
Estudar. A KGI, membro do influente 
Claremont Colleges, aposta no Brasil 
como um grande mercado no ramo far-
macêutico, com a presença das princi-
pais indústrias multinacionais do setor. 
Para concorrer às bolsas de estudo, os 
interessados devem se candidatar pelo 
site http://bit.ly/1oSzbyL, preferen-
cialmente até o dia 31 desse mês.

Academia inaugura 
unidades na PB

A rede Self It traz uma grande 
novidade para os moradores de João 
Pessoa, Paraíba, com a inaugura-
ção de duas novas academias em 
Epitácio, no dia 7 de março, e Mag 
Shopping, no dia 8 de março. Para co-
memorar em grande estilo, as novas 
unidades oferecerão um coquetel 
nos dias de abertura com direito a 
DJ, que promete agitar os visitan-
tes. O evento é aberto ao público e 
começa a partir das 18h, nas duas 
academias. Com 800 m² e 1250 m², 
as unidades de Mag Shopping e Epi-
tácio, têm como destaque aparelhos 
de última geração e ambientes cria-
dos especialmente para exercícios, 
além de preços acessíveis - a partir 
de R$ 59,90 por mês.

Polícia recupera 
obras em antiquário 

A Polícia Federal cumpriu 
hoje, no Recife, seis mandados 
de busca e apreensão e quatro de 
condução coercitiva, com o objeti-
vo de recuperar obras sacras fur-
tadas da igreja do Convento San-
to Antônio. Duas estátuas foram 
encontradas durante a Operação 
Sétimo, batizada em referência 
ao sétimo mandamento da Igreja 
Católica: não roubarás. As obras 
são tombadas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Foram recuperadas em 
uma loja de antiguidades. O dono 
da loja e mais 3 pessoas foram 
levadas à sede da PF para prestar 
depoimento e, em seguida, foram 
liberados.

Para celebrar o 8 de 
março, Dia Internacional da 
Mulher, movimentos sociais e 
coletivos de mulheres de Cam-
pina Grande vão realizar uma 
semana de atividades que terá 
início na próxima terça-feira, e 
segue até a sexta-feira, culmi-
nando com um ato público na 
Praça Clementino Procópio, 
no Centro. A jornada é promo-
vida pela Marcha Mundial das 
Mulheres, Bruta Flor Coletivo 
Feminista, Grupo de Estudos 
de Gênero Flor e Flor/UEPB, 
Centro de Ação Cultural, Co-
letivo Contigo, a AS-PTA Agri-
cultura Familiar e Agroecolo-
gia e o Polo da Borborema.

O Grupo de Estudos de 
Gênero Flor e Flor da UEPB 
abrirá a semana na terça-feira, 
a partir das 18h30, no auditó-
rio II da Central de Integração 
Acadêmica da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
com a mesa de diálogo intitu-
lada “Pela Vida das Mulheres 
e pela Democracia”, que terá 
a participação da assistente 
social e coordenadora do Eixo 
de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres do Coleti-
vo Feminista Cunhã, da Arti-
culação das Mulheres Brasilei-
ras e da Rede de Mulheres da 
Paraíba, Anadilza Maria Paiva.

Ela irá debater a violência 
contra a mulher, atualmente. 
E a médica obstetra Melânia 
Amorim falará sobre a epide-
mia de zika vírus e os direitos 
sociais e reprodutivos. Já Fran-
ciele Santos, mestranda em 
Serviço Social e educadora do 
Programa Direitos e Igualdade 
de Gênero do Centro de Ação 
Cultural (Centrac), membro do 
Grupo Estudos de Gênero Flor 
e Flor da UEPB, abordará o 
tema Mulheres e Participação 
Política. Ainda no dia 8 de mar-
ço, o Bruta Flor Coletivo Femi-
nista fará uma participação no 

Sarau Feminista, promovido 
pela Clesx - Curso de Leitura 
e Escrita Samelly Xavier, que 
será realizado na Pizzaria For-
no de Pizza, no bairro São José, 
a partir das 20h. 

Escolas
Nos dias 9 e 10 de mar-

ço, o coletivo realizará o pro-
jeto 8 de Março em unidades 
educacionais junto com o 
Bruta Flor”, durante a manhã, 
no bairro Rocha Cavalcanti. 
E à tarde, na Escola Estadual 
de Ensino Médio Nenzinha 
Cunha Lima, no bairro do Mi-

rante. Na quinta-feira, dia 10 
de março, o Projeto Quintas 
Dialógicas, do Cine São José, 
será dedicado ao tema Mu-
lher Contemporânea. Contará 
com as presenças de Gilberta 
Santos Soares, secretária de 
Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana, Josilene 
Oliveira, pesquisadora e ati-
vista da Marcha das Mulhe-
res Negras, e Ariadne Costa, 
professora da UEPB e ativista 
da Marcha Mundial das Mu-
lheres. A mediação será feita 
pela jornalista Val da Costa. As 
representantes das entidades 

de mulheres de Campina 
Grande participarão ainda 
no dia 8 da VII Marcha pela 
Vida das Mulheres e pela 
Agroecologia, realizada 
pelo Polo da Borborema 
e pela AS-PTA Agricultura 
Familiar e Agroecologia, 
na cidade de Areial-PB, a 
partir das 8h. E, ainda, da 
manifestação geral que 
será realizada em João Pes-
soa, no dia 9 de março, com 
participação de mulheres 
de todo o Estado.

Ato público
Na sexta-feira, dia 11, 

a jornada se encerra com 
a realização de um ato pú-
blico, denunciando as di-
versas violências sofridas 
pelas mulheres afetadas 
pela epidemia de zika ví-
rus, recentemente associa-
da ao aumento dos casos 
de microcefalia em bebês 
recém-nascidos no Bra-
sil. As mulheres realizarão 
um cortejo simbolizando 
as muitas mulheres que 
sofrem, nesse contexto, as 
violências obstétrica, insti-
tucional atingidas pela falta 
de ações governamentais 
direcionadas para o proble-
ma. O objetivo é chamar a 
atenção da sociedade para 
a gravidade da questão e 
para a necessidade de po-
líticas públicas de atendi-
mento a essas mulheres.

O Instituto Na-
cional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro) realiza, 
entre os dias 7 e 11 
de março, a Operação 
Especial Páscoa, que 
fiscalizará, em todos 
os estados do Brasil, 
pontos de venda que 
comercializam ovos 
de chocolate que con-
tenham brinquedos. 
Durante a ação agen-
tes fiscalizadores dos 
Institutos de Pesos 
e Medidas Estaduais 
(órgãos delegados do 
Inmetro) examinarão 
se os brinquedos, ofe-
recidos como brinde, 
ostentam o selo de 
identificação da con-
formidade, o que evi-
dencia que o produto 
foi certificado.

A iniciativa tem 
como objetivo coibir 
a venda de itens irre-
gulares, com o intuito 
de oferecer aos consu-
midores a garantia de 
que estão adquirindo  
apenas produtos cer-
tificados e que, se os 
brindes forem utiliza-
dos de maneira correta, 
não oferecerão perigo. 

 De acordo com o 
diretor de Avaliação 
da Conformidade, Al-
fredo Lobo, é preciso 
atenção na hora de 
adquirir o Ovo de Cho-
colate com brinquedo, 
pois na embalagem 
do produto é obriga-

tório  a seguinte fra-
se:  “Atenção: Contém 
brinquedo certificado 
no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade”. 

Os estabelecimen-
tos em que forem en-
contradas irregulari-
dades terão até dez 
dias para apresentar 
defesa ao instituto e 
estarão sujeitos às pe-
nalidades previstas na 
lei, com multas que 
variam de R$ 100,00 
a R$ 1,5 milhão. Os 
consumidores podem 
apresentar denúncias 
por meio da Ouvidoria 
do Inmetro pelo tele-
fone 0800-285-1818 
ou pelo e-mail  ouvi-
doria@inmetro.gov.br. 

Inmetro fará operação 
especial em todo o País

PÁScoA

Consumidores 
já podem
apresentar 
denúncia sobre 
irregularidades 
por meio 
do telefone 
0800-285-
1818; multas 
variam de 
R$ 100,00 a 
R$ 1,5 milhão

Rene Moreira 
Agência Estado

Uma estudante de 17 
anos teve um exame negado 
na rede pública de saúde de 
Sorocaba, porque suas fichas 
indicavam que ela havia mor-
rido em um acidente de trânsi-
to. A jovem, Joyce Evangelista 
de Souza, teve a informação 
ao ir a uma Unidade Básica de 
Saúde da cidade. Segundo as 
fichas, a morte teria ocorrido 
em Ribeirão Preto (SP).

O problema aconteceu por 
erro no cadastro do Sistema 
Único de Saúde, o CAD SUS, e 

foi descoberto quando Joyce foi 
agendar um exame de rotina 
na UBS do bairro Parque Vitó-
ria Régia. Ao digitar o nome da 
paciente, a atendente viu que 
ele constava como inativo, por 
causa da morte por acidente.

Assustada, a estudante 
ainda pediu para que confe-
rissem o seu Cartão Nacional 
de Saúde (CNS) e, como ainda 
assim continuava constando 
o óbito, solicitou uma cópia 
impressa do documento. Ele 
informava que ela morreu às 
vésperas de fazer 17 anos, no 
dia 13 de agosto de 2015. “Le-
vei um susto danado. Ninguém 

imagina uma situação dessa”, 
contou a jovem. Joyce disse que 
nunca foi a Ribeirão Preto e que 
chegou a fazer outros exames 
na UBS de Sorocaba sem que 
esta questão fosse detectada.

Falha
Nesta semana a situação 

voltou ao normal, após a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
enviar para o Ministério da 
Saúde documentos que pro-
vam que a estudante está viva. 
Segundo o apurado, o proble-
ma teria sido causado por um 
erro de digitação no número 
do cadastro.

A portaria que regula-
menta a realização de exames 
toxicológicos em motoristas 
profissionais do transporte ro-
doviário coletivo de passagei-
ros e de cargas entrou em vigor 
nessa quarta-feira (2). 

Os exames devem ser 
realizados antes da admissão 
e por ocasião do desligamen-
to desses trabalhadores. As 
regras estavam previstas na 
portaria nº 116 do Ministério 
do Trabalho Previdência Social 
(MTPS), publicada em novem-
bro do ano passado, e agora 
passam a valer.

De acordo com as novas 
regras, a empresa contratante 
do motorista deverá encami-
nhar o trabalhador a um pon-

to de coleta conveniado para a 
realização do exame. “Cabe à 
empresa pagar pelos exames 
envolvidos na contratação e no 
desligamento”, explica o diretor 
do Departamento de Saúde e 
Segurança no Trabalho, Rinal-
do Marinho.

Nos próximos 45 dias, o 
Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social (MTPS) vai pres-
tar orientações sobre a nova 
norma. 

A ideia, segundo o diretor, 
é esclarecer as empresas quan-
to ao cumprimento da portaria, 
como a realização dos exames 
em laboratórios credenciados 
e o custeio por parte do empre-
gador. Após este período, caso 
a norma não seja cumprida, a 

empresa será autuada e pode 
ser multada. O exame toxi-
cológico tem validade de 60 
dias, a partir da data da coleta 
da amostra, e deverá ter como 
janela de detecção, para con-
sumo de substâncias psicoati-
vas, uma análise retrospectiva 
mínima de 90 dias e somente 
poderá ser realizado por labo-
ratórios acreditados.

O motorista receberá um 
laudo laboratorial detalhado 
com a relação de substâncias 
testadas e com os seus respec-
tivos resultados. O profissional 
terá direito à contraprova, à 
confidencialidade dos resulta-
dos e à consideração do uso de 
medicamento prescrito, devi-
damente comprovado.

Jovem vai fazer exame em SP 
e descobre que está ‘morta’

Análise toxicológica agora é 
obrigatória para motoristas

REDE PÚBLicA DE SAÚDE

tRASPoRtES coLEtiVo E DE cARGAS

Manifestações serão 
conduzidas por entidades 
e movimentos sociais

Praça Clementino Procópio será palco de ato público em defesa dos direitos da inclusão de mulheres

Foto: Reprodução/Internet
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Exclusão em favelas é a mesma, diz francês

Brasil x França
Fotos: Yves Rivière

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

O arquiteto e urbanista 
francês Yves Falieres de Ri-
vière realizou um estudo no 
qual comparou a infraestru-
tura das favelas brasileiras 
com a dos grandes blocos ha-
bitacionais da França, cons-
truídos logo após o término 
da segunda Guerra Mundial 
com o financiamento oriun-
do do Plano Marshall, dos 
Estados Unidos. Ele chegou a 
conclusão de que a sensação 
de abandono experimenta-
da pelos moradores desses 
lugares, somada à atuação 
de organizações criminosas 
e terroristas, são a fórmula 
propícia para o surgimento 
e intensificação da violência 
nesses lugares.

Yves Rivière alterna sua 
vida entre a França e o Bra-
sil, mais especificamente a 
cidade de João Pessoa, des-
de 1982, quando veio à ca-
pital paraibana realizar uma 
exposição no Hotel Tambaú. 
Há mais de 40 anos Yves 
realiza palestras ao redor do 
mundo nas quais transmite 
às novas gerações de arqui-
tetos ideias de realização de 
projetos humanizados, sem-
pre atentos a necessidades e 
opiniões dos moradores do 
local. “Com o meu trabalho 
eu influenciei muitos jovens 
arquitetos e estudantes de 
artes, mostrando-lhes que 
eles poderiam construir ou-
tras coisas além de cubos”, 
conta.

Yves fez seus estudos 
na Escola de Belas Artes de 
Paris e na Escola Superior 
de Arquitetura, também em 
Paris, onde obteve o diploma 
de Arquitetura. Além disso, 
fez estudos de Urbanismo na 
Universidade de Vincennes. 

Ele participou de diversos 
projetos de renovação ur-
bana, nas cidades de Nîmes, 
Angers e Paris, na qual visava 
substituir os antigos blocos 
residenciais, mal projetados, 
por ambientes pensados 
para a renovação dos bair-
ros e os futuros habitantes. 
Um lugar no qual as pessoas 
pudessem sentir orgulho de 
viver.

Para Yves, a questão da 
violência, tanto no Brasil 
quanto na França, passa pelo 
mesmo fator: o desenvol-
vimento urbano incoeren-
te. No País sul-americano, 
o surgimento de favelas à 
margem de grandes metró-
poles ocorreu pelo êxodo de 
pessoas oriundas de Zonas 
Rurais que se agrupavam nas 
grandes cidades, em territó-
rios sem higiene, conforto ou 
estrutura estatal. Fugindo da 
seca e da pobreza do campo, 
essas pessoas buscavam me-
lhores condições de vida nas 
grandes cidades.

 “Eram habitações pre-
cárias e insalubres, que di-
ziam provisórias, mas du-
ravam. Essas habitações 
eram na maioria das vezes 
construídas em terrenos da 
União, localizadas em distri-
tos marítimos, áreas flores-
tais e nas proximidades de 
rios”, explicou.

O resultado deste des-
caso por parte do poder pú-
blico foi a intensificação do 
crime organizado nas fave-
las, com jovens facilmente 
seduzidos à vida do crime. 
Até os dias atuais, grandes 
facções criminosas atuam no 
País, recrutando e lavando a 
mente de moradores dessas 
favelas, é o caso do Coman-
do Vermelho e do Primeiro 
Comando da capital, uma 
atuando majoritariamente 

no Rio de Janeiro, e a outra 
em São Paulo, embora suas 
ramificações englobem todo 
o Brasil. “As pessoas cons-
truíam barracos com mate-
riais de baixa qualidade e 
durante esse processo, trafi-
cante de drogas se estabele-
ceram rapidamente dentro 
das favelas desenvolvendo o 
crime organizado”, diz Yves.

Na França, os grandes 
subúrbios abandonados sur-
giram após o final da segun-
da Guerra Mundial, com a 
construção de gigantes blo-
cos habitacionais oriundos 
do plano de financiamento 
americano chamado “Plano 
Marshall”. De acordo com 
Yves, no início a construção 
de tais blocos foram apre-

ciados pela população, que 
acreditavam ter um bom 
lugar para viver. Porém, em 
pouco tempo as instalações 
construídas se degradaram 
e, somadas à falta de ma-
nutenção e a sensação de 
abandono dos moradores, as 
cidades se tornaram o que 
Yves chama de “cidades-dor-
mitório”. 

Logo tensões surgiram 
entre esses moradores, com-
postos majoritariamente por 
imigrantes que vieram do 
Norte da África, nos anos 60, 
e os outros grupos popula-
cionais que moravam em re-
giões mais privilegiadas. 

“Os franceses de origem 
não queriam viver nestes 
conjuntos habitacionais que 

estavam longe de lojas, co-
mércios e da cidade. Por esta 
razão foram chamadas de ci-
dades-dormitórios.

Estes blocos não tinham 
manutenção ou cuidados e 
eram habitadas por uma po-
pulação com a renda muito 
baixa. As gangues rapida-
mente se estabeleceram, o 
crime apareceu e a polícia se-
quer entrava nesses bairros”, 
explicou. Todo este contexto 
deu origem a outro grave 
problema social da França: o 
terrorismo.

“Após inquéritos e estu-
dos, percebeu-se que os ter-
roristas que agem na França 
são, originalmente, jovens 
que foram bastante margina-
lizados e usuários de drogas, 

que receberam uma lavagem 
cerebral por recrutadores 
muito qualificados, que os 
incentivou a deixar tudo para 
ir formar a guerra na Síria. 
Além desses jovens, são re-
crutados rapazes e moças de 
família que são iludidos com 
promessas de um mundo 
melhor”, disse.

Exemplo de Mende
Mende é a cidade-natal 

de Yves. Apesar de toda a be-
leza arquitetônica e cultural, 
mais da metade dos estabe-
lecimentos comerciais são 
fechados. Para Yves é uma ci-
dade abandonada, que exem-
plifica este descaso do poder 
público. Mende foi a cidade 
do papa Urbano V.

Yves de Rivière diz que descaso do poder público gerou crime organizado “e a polícia sequer entra” nas favelas dos dois países

Apesar da beleza e da cultura, mais da metade dos estabelecimentos de Mende fecharam as portas

Após estudar a situação das áreas 
abandonadas no Brasil e na França, 
Yves chegou à conclusão de que a falta 
de direitos em tais lugares é um ponto 
em comum para entender a violência 
em tais periferias. “São zonas incontro-
láveis, perigosas. As gangues aplicam 
suas próprias leis. As pessoas estão ater-
rorizadas e o crime cresce em detrimen-
to de uma sociedade que não tem nada 
de democrática. Estas áreas sem direitos 
e fortemente armadas são as bases de 
retaguarda do crime organizado nas 
favelas do Brasil e das bases terroristas 
nos subúrbios da França. As notícias de 
muitos assassinatos no Brasil e terroris-
mo na Europa mostram que essas áreas 
devem ser neutralizadas pelas forças de 
segurança armada oficiais para remover 
as bases do crime.”

soluções apontadas
“Em primeiro lugar, reconhecer estes 

distritos, reconhecer oficialmente a exis-
tências das favelas e não fingir que não 
existem, que é a política atual. Os mora-
dores continuam a viver sem uma pers-
pectiva de presente, de futuro. Os rios ao 
redor dessas comunidades são pretos de 
poluição e detritos de lixos. Verdadeiras 
áreas de esgoto a céu aberto, onde as 
crianças se banham. O Estado deve dar 
aos moradores das favelas direitos, mo-
dernizar os bairros, equipá-los com sa-
neamento básico, água, eletricidade etc.” 
Yves pensa que os políticos devem mos-

trar uma verdadeira vontade de resol-
ver os problemas sociais do lugar, reali-
zando programas de reestruturação das 
ruas de acesso aos bairros, fazer liga-
ções rodoviárias e resolver os problemas 
de infraestrutura das favelas. “Com es-
tas melhorias, dar sentido à vida para os 
moradores e comerciantes dessas áreas. 
Fazê-los sentir orgulho de viver nestes 
lugares e restaurar a dignidade dessas 
pessoas pobres que estão sofrendo, pois 
trabalham duro e sofrem com a falta de 
estrutura das comunidades e com o cri-
me organizado”.

Nos subúrbios da França
No caso da França, Yves sugere que 

o Estado faça valer a democracia, ou 
seja, a vontade dos moradores desses 
subúrbios. A estrutura dos bairros tem 
que estar voltada para às necessidades 
dos moradores. “Colocar jardins, esta-
belecimentos comerciais e organizar 
um ambiente de vida feliz e tranquila”. 
Para ele é necessário aplicar uma polí-
tica constante e presente nesses am-
bientes, assegurando que tais conjuntos 
estejam livres da falta de segurança, do 
tráfico de drogas e da atuação de gan-
gues e facções criminosas.

Ele utiliza o exemplo da cidade de 
Nimes, cujo Yves trabalhou em um sis-
tema de reestruturação que proporcio-
nou mais dignidade aos moradores da 
cidade. Veja o antes e o depois de um 
bloco da cidade.

“Sociedade não tem nada de democrática”

ExEmplo dE Nova IoRquE

o prefeito de Nova Iorque, eleito em 
1993, Rudy Giuliani, encontrou uma cidade 
violenta, perigosa, em mãos criminosas. as 
pessoas tinham medo de sair às ruas. Com 
sua teoria do “tolerância 0”, ele restaurou 
a ordem em uma cidade que estava sob o 
comando de gangues.

n Janela quebrada: tolerância zero.
n Sempre que há uma deterioração, 

repará-la imediatamente;

n Buscando os autores da degradação e 
apresentando-os imediatamente à Justiça;

n punição imediata aos infratores.
Com isso, os bandidos rapidamente 

deixaram Nova Iorque, que se tornou cidade 
calma e tranquila. Ele usou a arquitetura de 
maneira a melhorar os bairros, trazendo ilumi-
nação às ruas e beleza aos conjuntos habita-
cionais periféricos. Hoje é graças a ele que se 
pode circular com segurança em Nova Iorque.
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Zum Zum Zum

   O professor Moacir Alves Carneiro vai ministrar hoje às 14h 
no Xênius Hotel, no Cabo Branco, palestra sobre Educação. A promoção 
é da Fundação Ulysses Guimarães.

FOTO:: Goretti Zenaide

Jornalista Andréia Barros e a franqueada da Kopenhagen Marcela Fuji

   A construtora Allicane recebeu pela terceira vez consecutiva a 
homenagem por figurar no Ranking ITC em noite que reuniu os mais importantes 
players do mercado da construção do País. O evento foi na última quarta-feira 
em São Paulo.

Ronaldo e Jacinta Mendonça, ela está hoje aniversariando

FOTO: Dalva Rocha

Deputado federal Efraim Filho, governador Ricardo Coutinho, ministra da Agricultura Kátia Abreu, 
prefeito de Bananeiras Douglas Lucena e secretário de Representação Institucional Lindolfo Pires

FOTO: Nacom

Lançamento

O POETA Chiquin-
ho Gomes estreia 
nesta sexta-feira com 
o lançamento do livro 
“O Amor em Versos”, 
com capa ilustrada 
pelo artista plástico 
Marcos Pinto, prefácio 
de Chico Azevedo, e 
orelhas do Deusimar 
Guedes, Francisco 
Gimário e Escrivão 
Joaquim Furtado.

Será às 19h na 
Fundação Casa de José 
Américo.

Dois Pontos

  A alegria toma conta hoje do 
restaurante Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco com a realização 
do primeiro Assustado do ano pro-
movido pela jornalista Ruth Avelino.
  O evento vai homenagear as 
mulheres  onde as 100 primeiras 
que comprarem o ingresso ganharão 
um brinde produzido com algodão 
colorido da Paraíba.

“Três coisas me entristecem: 
o beijo de amor que não 
roubei, a jura secreta que 
não fiz, a briga de amor que 
não causei”

“Uma garota sábia 
beija mas não ama, 
escuta mas não acredita 
e parte antes de ser 
abandonada”

FAGNER MARILYN MONROE

Calçados da Paraíba
EMPREENDEDORES do setor de calçados da Paraíba 

estão se movimentando para enfrentar a crise. Depois 
de participarem da 20a Rodada de Negócios da Moda 
Pernambucana, se preparam para ir em caravana para a 
40a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Equipamentos e Máquinas para Calçados 
e Curtume.

O evento acontece entre os dias 15 a 17 deste mês 
na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Sras. Alba Maria Sou-
za, Vera Lins, Ana Júlia 
Soares Cardoso e Jacinta 
Marta Mendonça, empre-
sários Álvaro Hermano 
Régis e Solange Ruffo, 
dentista Rodenita Tosca-
no de Brito, médica Maria 
Aparecida Sousa Lima, 
jornalista Syusk Amorim.

Parabéns

Felicidade é isso aí: Eduarda Lins com a aniversariante de hoje 
Vera Lins e seus bisnetos Enrico e Benjamin

FOTO: arquivo

Agricultura e piscicultura
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho e a ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu firmaram 
esta semana parceria visando o desenvolvimento da agri-
cultura e piscicultura nas regiões de Bananeiras, Sousa e 
outras localidades do Curimataú, Seridó e Cariri amparadas 
pelo Procase.

O encontro foi em Brasília com presenças de Efraim 
Filho, Lindolfo Pires e Douglas Lucena.

Concurso

OS ALUNOS com até 
15 anos da rede estadual 
de ensino e também da 
rede privada podem par-
ticipar do 45o Concurso 
Internacional de Redação 
de Cartas promovido em 
todo o mundo pela União 
Postal Universal.

No Brasil, o concur-
so é coordenado pelos 
Correios e as inscrições 
vão até o dia 17 com o 
tema “Escreva uma carta 
a você mesmo aos 45 
anos” e cada escola deve 
inscrever no máximo 
duas redações.

Urbanização

SERÁ apresentado 
hoje, às 19h no Cidade 
Viva, aos moradores do 
bairro do Bessa pelo 
secretário de Infraestru-
tura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo 
o Projeto Parque Paraíba.

A ideia é urbanizar 
as áreas marginais aos 
dois canais do bairro, cujo 
local vai ganhar ciclovias, 
academia de ginástica, 
estacionamento e play-
ground, entre outros 
benefícios para a cidade 
de João Pessoa. A pre-
visão é que a licitação 
das obras ocorra em dois 
meses.

   A diretora do Iesp, Erika Marques comemora com o presidente do 
CRCPB, Garibaldi Dantas Filho a conquista da aluna Adriana de Lima Aragão, 
do Curso de Ciências Contábeis daquela faculdade ao obter a maior pontuação 
na Paraíba no exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade.

Delícias

UM SIMPÁTICO 
coquetel marcou 
o lançamento das 
novidades para esta 
Páscoa na loja da 
Kopenhagen, no 
Manaíra Shopping. O 
encontro, comanda-
do pela franqueada 
Marcela Fuji, reuniu 
a imprensa para 
degustar delícias 
a exemplo do Ovo 
Dessert Éclair, Mil 
Folhas, Merengue 
de Limão, Frutas 
Vermelhas e Crème 
Brûlée, além dos 
clássicos da marca.

Mulheres

AS AMIGAS Roberta 
Aquino e Roziane Coelho 
vão comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher com um 
festivo almoço na próxima 
terça-feira.

O encontro será no 
agradável restaurante 
Appetito Trattoria, em 
Tambaú, com sorteio de 
brindes e outras brincadei-
ras mais.

Alunos de música

BACANA! Quatro 
alunos da rede estadual de 
ensino conquistaram vagas 
no curso de extensão em 
Música da Universidade 
Federal da Paraíba.

Foram eles Murilo 
Farias, aluno do Lyceu 
Paraibano, Estela Marinho, 
Amanda Camilo e George 
Costa, alunos da escola 
Sesquicentenário.

Tendências das cores
AS TINTAS Sherwin-Williams convidando para conhecer 

as Cores de Tendências e a Cor do Ano de 2016 no próximo 
dia 15, no restaurante Basto´s Gold, em Tambaú.

O evento terá como palestrante a gerente de Mar-
keting da marca, Patrícia Fecci, que é também diretor do 
Color Marketing Goup para a América Latina e membro do 
Comitê Técnico da Associação Pró-Cor do Brasil.
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Dunga convoca seleção 
para os jogos válidos
pelas Eliminatórias

copa do nordeste

Belo ainda se mantém no páreo
Diretoria faz as contas 
e time pode chegar à 
segunda fase da disputa

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de março de 2016

Independentemente do 
resultado de Sport e River, 
disputado ontem à noite na 
Ilha do Retiro, em Recife, o 
Botafogo entrou de vez na 
disputa para se classificar 
à próxima fase da Copa do 
Nordeste, após a vitória por 
2 a 1, sobre o Fortaleza, na 
última quarta-feira. O Belo 
soma agora 4 pontos, e se 
vencer o River, na próxima 
semana, também no Almei-
dão, chega de vez para brigar 
pela classificação. Segundo o 
regulamento da competição, 
se classificam para a próxima 
fase da Copa do Nordeste, os 
primeiros lugares dos cinco 
grupos, e os três melhores 
colocados entre os grupos. 

Pelas contas do Botafo-
go, com uma vitória sobre o 
River, na próxima semana, 
o  clube atingiria 7 pontos, 
quantidade que para os bota-
foguenses, pode classificar a 
equipe, ou deixá-la bem per-
to disso. Na última rodada, o 
Belo ainda tem a chance de 
somar pontos, enfrentando 
o Sport de Recife, possivel-
mente com o time pernam-
bucano já classificado, na 
Ilha do Retiro, e quem sabe 
chegar a 10 pontos, em caso 
de vitória, ou a 8 pontos, em 
caso de empate.

Para o presidente do Bo-
tafogo, Guilherme Novinho, o 
Clube depende apenas dele 
para seguir na Copa do Nor-
deste. "Nós nunca perdemos 
a fé. Até quarta-feira, era um 
sonho improvável a classi-
ficação. Agora passou a ser 
realidade, e nós vamos lutar 
muito por esta classificação. 
Se vencermos o River, vamos 
com tudo para Recife enfren-
tar o Sport. Não acho impos-
sível o Belo vencer o Leão da 
Ilha lá dentro. Se formos apli-
cados como fomos contra o 
Fortaleza, temos amplas con-
dições de enfrentar o Sport 
de igual para igual", disse o 
presidente.

Sobre o jogo contra o 
Fortaleza, Novinho disse 
que chegou a temer pela 
sorte do Botafogo, por causa 
da arbitragem. Aquele trio 
de alagoas veio para cá para 
prejudicar o nosso time. Em 
um jogo decisivo e difícil 
como aquele, deixar de dar 
um pênalti, anular um gol 
legítimo, e ainda parar nos-
sos ataques, foi um pouco 
demais. Mas o importante 
é que superamos tudo isto, 
e conseguimos uma grande 
vitória, que nos trouxe de 
volta a briga pela classifica-
ção", disse Novinho.

Para o técnico Itamar 
Shulle, os jogadores estão 
de parabéns pela atua-
ção de quarta-feira. "Eles 
cumpriram a risca o que 
tínhamos combinado. Nem 
mesmo o gol tomado no 
início da partida abalou 
os jogadores, que estavam 
focados, concentrados no 
que tinham de fazer, para 
reverter a situação. É assim 
que temos que jogar a Copa 
do Nordeste, de agora por 
diante. Cada jogo será uma 
decisão, e temos que estar 
preparados para a guerra.

Foto: paraíba press/divulgação
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A vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 trouxe novo ânimo ao clube que ainda terá dois jogos a cumprir e chances de chegar aos 10 pontos e de passar à segunda fase

Não deu nem tempo para 
comemorar a vitória sobre o 
Fortaleza, e os jogadores já 
voltaram ontem aos treinos, se 
preparando para a partida con-
tra o Santa Cruz, programada 
para amanhã, às 18 horas, no 
Almeidão, válida pela sétima 
rodada da fase de classificação 
do Campeonato Paraibano. 
Diante do desgaste da parti-
da pela Copa do Nordeste, o 
treinador Itamar Schulle acena 
com a possibilidade de poupar 
alguns jogadores.

“É um jogo em que preci-
samos vencer para nos manter 
na liderança isolada do nosso 
grupo no campeonato, mas te-
mos que ver as condições dos 
jogadores. Na próxima sema-
na, teremos outra decisão pela 
Copa Nordeste, contra o River. 
O Botafogo tem um elenco 
grande, e certamente é neces-
sário fazer um rodízio entre os 
atletas, para evitar um desgas-
te excessivo. Alguns jogadores 
precisam se recupera de cansa-
ço muscular, pequenas contu-

sões e descansar bastante para 
os jogos da Copa Nordeste”, 
afirmou o treinador.

Sobre os jogadores que 
deverão ser poupados, Ita-
mar Shulle não revelou, e dis-
se que vai depender ainda de 
uma avaliação física e médica. 
“Vamos aguardar a reação dos 
atletas para a gente dar um 
descanso à aqueles que preci-
sam mais de um tempo de re-
cuperação. Só diante de uma 
avaliação de toda a comissão 
técnica e o Departamento Mé-

dico, vamos então mexer na 
equipe. Os jogadores que en-
trarem estão preparados para 
substituir a altura os que fo-
rem poupados do jogo”, ga-
rantiu o treinador.

Jogadores como Gedeil, 
Zeca, Gustavo, Jó Boy, Warley 
e o novato Pedro, deverão ter 
uma oportunidade de jogar 
contra o Santa Cruz. O Botafo-
go é o líder do Grupo B, com 
14 pontos, enquanto o Santa 
Cruz está na terceira posição 
do Grupo A, com 7 pontos. (IM)

Itamar Schulle vai poupar titulares no jogo contra o Santa Cruz

Comissão técnica preocupada com o calor no Sertão
O jogo contra o Sousa, 

no próximo domingo, no Ma-
rizão, está sendo encarado 
pelos jogadores e comissão 
técnica do Treze, como um 
dos mais difíceis desta fase 
de classificação. No primeiro 
confronto entre as duas equi-
pes, disputado, em Campina 
Grande, o Dinossauro venceu, 
gerando uma crise no Galo. 
Agora, no Sertão, todos es-
peram muito mais dificulda-
de, não só pela qualidade do 
adversário, mas também por 
causa das condições do gra-
mado e o forte calor que faz 
nesta época do ano em Sousa.

“Nós sabemos que as 
condições do gramado do 
Marizão são muito ruins, e 
que o calor no Sertão, neste 
mês de março, é muito gran-
de. Por este motivo, já muda-
mos até o horário de treina-
mento dos atletas, para que 
eles se acostumem a correr 
numa temperatura mais alta 
do que normalmente joga-
mos aqui em Campina Gran-
de”, disse o treinador.

O Treze deverá ir para 
esta partida reforçado. O 
zagueiro Fernando Lopes 
já está regularizado e vem 

TREZE

treinando no time titular. Ele 
deverá entrar no lugar de 
Mário Larramendi, que foi 
expulso na última partida, e 
terá de cumprir suspensão. 
Outro que poderá estrear é 
o meia Evandro, que chegou 
esta semana, do Macaé, do 
Rio de Janeiro. O jogador está 

em forma, e depende exclusi-
vamente de seu nome sair no 
BID da CBF, até amanhã.

No primeiro coletivo 
da semana, Marcelo Vilar 
montou o time titular com 
a seguinte formação: Rafael 
Dida, Toninho, Fernando Lo-
pes, Guilherme e Altemar; 

Elizeu, Elanardo, Mael , Ju-
nior Xuxa; Thiago Forlan e 
Diego Neves. 

O Galo aparece atual-
mente na segunda colocação 
do Grupo B do Campeonato 
Paraibano, tendo somado 
dez pontos em seis jogos já 
disputados. O Alvinegro apa-

rece atrás apenas do Botafo-
go de João Pessoa, que lidera 
com 14 pontos conquistados. 
O Treze precisa garantir uma 
boa classificação no Paraiba-
no, para seguir lutando pelo 
título, que vai lhe garantir o 
calendário de jogos comple-
to para o segundo semestre.

Jogadores do Galo seguem treinando no Estádio Presidente Vargas para o jogo do próximo domingo contra o Sousa no Marizão

Foto: reprodução
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Ministério convoca prefeituras
para apresentação de projetos
Secretaria Nacional de 
Esporte incentiva a prática 
esportiva nas cidades

O Ministério do Esporte, 
por meio da Secretaria Na-
cional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social (Sne-
lis), está selecionando pro-
postas de entes públicos que 
pretendem firmar parcerias 
e desenvolver programas 
sociais esportivos em todas 
os Estados brasileiros. Os 
projetos devem ser encami-
nhados até o dia 11 de mar-
ço e incluem os programas 
Segundo Tempo (PST) e suas 
vertentes - Universitário e 
Paradesporto - Vida Saudá-
vel, Programa Esporte e La-
zer da Cidade (Pelc) e Luta 
pela Cidadania.

 Com a ampliação dos 
programas sociais esporti-
vos o governo cada vez mais 
consolida os programas de 
esporte e lazer da cidade, 
conscientizando os parceiros 
da importância do investi-
mento nas políticas públicas 
de esporte e lazer, e contri-
buindo para que essas ações 
avancem do atual estágio de 
política de governo para di-
mensão mais ampla de polí-
tica de Estado.

As parcerias serão fir-

madas por meio de convê-
nios e termos de execução 
descentralizada (TED) entre 
os governos, federal, dos es-
tados, dos municípios, do 
Distrito Federal e instituições 
públicas de ensino. A vigên-
cia será de 24 meses, sendo 
os quatro primeiros destina-
dos à fase de estruturação. 
Durante esse período, devem 
ser realizadas as ações com 
o intuito de emitir a Ordem 

de Início (OI). O documento é 
expedido pelo Ministério do 
Esporte e autoriza a entidade 
a iniciar as atividades espor-
tivas e de lazer.

 Se sua cidade é carente 
de programa esportivo, pro-
cure as prefeituras e insti-
tuições públicas de ensino e 
as incentivem a desenvolver 
um projeto e encaminhar ao 
Ministério do Esporte. Co-
nheça as características dos 

programas sociais esporti-
vos que mais se adéquam à 
realidade dos moradores da 
região e participe da seleção. 

A divulgação do resultado 
das propostas inscritas sairá 
no dia 29 de março, sendo que 
o prazo para interposição de 
recursos é de 29 de março a 7 
de abril. As propostas aprova-
das serão divulgadas no dia 15 
de abril pelo site do Ministério 
do Esporte. 

Criado em 2003, o projeto proporciona a prática de atividades físicas, culturais e de lazer nas cidades

Esporte e Lazer da Cidade 

Disputar os Jogos Olím-
picos em casa traz inúmeros 
benefícios aos atletas bra-
sileiros. Mas também uma 
enorme responsabilidade. 
A pressão por fazer bonito 
pesa até mesmo para algu-
mas das maiores referências 
do esporte nacional, como 
Cesar Cielo. Vindo de uma 
temporada ruim em 2015, o 
principal nome da natação 
brasileira optou por deixar o 
País no início de 2016 e vol-
tar a morar nos Estados Uni-
dos, onde vem se preparando 
para o Troféu Maria Lenk de 
abril - última seletiva para as 
Olimpíadas do Rio. Segundo 
o medalhista de ouro em Pe-
quim 2008 e dono de outros 
dois bronzes olímpicos, uma 
decisão tomada em busca de 
tranquilidade.

“ Tem a questão de eu 
ter uma vida mais tranquila 
aqui. No Brasil, chegou uma 
hora que estava complicado 
sair de casa. Toda hora vinha 
um lembrete. Alguém falava: 
"Olimpíadas estão chegan-
do" (risos). Na minha cabe-

ça, eu sei que está chegando. 
Mas toda hora um lembrete, 
começa a ficar uma ansie-
dade diferente, a criar uma 
expectativa diferente. Então, 
senti que tinha que começar 
a ficar um pouco longe disso 
por agora. Dar uma descan-
sada. Sair de casa e não ter 
que me preocupar com isso 
- afirmou Cielo, que está na 
cidade de Orlando para a dis-
puta de mais um Grand Prix 
do circuito americano de na-
tação a partir de quinta-feira.

A atual casa de Cielo é 
pacata cidade de Scottsdale, 
na região metropolitana de 
Phoenix, capital do Arizona. 
É lá que trabalha o técnico 
Scott Goodrich, com quem o 
nadador tem ótima relação e 
foi responsável pela prepa-
ração para os dois últimos 
grandes campeonatos de Ce-
sar: o Mundial de Barcelona 
de 2013, onde levou dois ou-
ros (50m livre e 50m borbo-
leta), e o Mundial de piscina 
curta de Doha de 2014, onde 
foi ao alto do pódio mais uma 
vez (100m livre).

Atleta treina nos EUA
para Troféu Maria Lenk

CESAR CIELO

Cielo está otimista em alcançar o índice para mais uma Olimpíada

O nadador multimedalhista 
brasileiro Daniel Dias foi indicado, 
pela sexta vez, ao Prêmio Laureus 
de melhor atleta com deficiência. 
A lista com os nomes dos concor-
rentes de todas as categorias foi 
divulgada pela organização Lau-
reus. Além de Daniel, os brasileiros 
Bob Burnquist (skatista) e Adriano 
de Souza, o Mineirinho (surfista), 
também representam o País na 
premiação. A dupla disputa o tro-
féu na categoria de melhor atleta 
de esporte de ação.  Os vencedo-
res serão revelados na cerimônia 
do Laureus World Sports de 2016, 
marcada para 18 de abril, em Ber-
lim, na Alemanha. 

 No ano passado, Daniel Dias 
conquistou sete ouros e uma prata 
no Mundial de Natação, disputado 
em julho, em Glasgow, na Escócia, 
e oito medalhas douradas nos Jo-
gos Parapan-Americanos de Toron-
to, em agosto, no Canadá. Faltan-
do apenas seis meses para os Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro, o 

nadador, embaixador da Laureus, 
é uma das maiores esperanças do 
Brasil e espera subir ao lugar mais 
alto do pódio muitas vezes.

 “Sinto-me honrado em ser in-
dicado mais uma vez ao Laureus, 
um prêmio tão importante e pres-
tigiado. Quando digo que sinto-me 
honrado é porque sei como é im-
portante receber um prêmio como 
esse. Irei festejar muito se puder 
levar outro prêmio para casa. Co-
meçar 2016, o ano paralímpico, ga-
nhando o Laureus, seria espetacu-
lar”, afirmou. 

 Concorrem com o brasileiro 
a francesa Marie Bochet (esqui), a 
chinesa Liu Cuiqing (atletismo), a 
cubana Omara Durand (atletismo), 
o sul-africano Pieter Du Preez (atle-
tismo e ciclismo) e o chinês Leung 
YukWing (bocha). Além de Daniel, 
os atletas paralímpicos brasileiros 
Clodoaldo Silva, da natação, e Alan 
Fonteles e Terezinha Guilhermina, 
ambos do atletismo, já foram indi-
cados ao prêmio Laureus. 

Os vencedores são escolhidos 
por votação da Laureus World 
Sports Academy, um júri espor-
tivo qualificado, composto de 55 
dos maiores esportistas de todos 
os tempos. 

Origem
O prêmio Laureus foi criado 

no ano 2000 para promover o 
papel do desporto como instru-
mento de apoio à melhoria da 
sociedade e para celebrar o êxi-
to desportivo.

O prêmio Laureus, atribuído 
anualmente pela Academia Lau-
reus World Sports, distingue os 
melhores atletas do mundo tanto 
a nível individual como coletivo.

São consideradas sete catego-
rias: melhor desportista mundial 
masculino, melhor desportista 
mundial feminina, melhor equi-
pe mundial, melhor promessa 
mundial, melhor regresso do ano, 
melhor atleta deficiente e melhor 
atleta de desportos alternativos.

Daniel Dias indicado para ser melhor atleta
PRÊMIO LAUREUS

O nadador paralímpico conquistou sete medalhas de ouro e duas de prata no Mundial de natação disputado na Escócia em 2015
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Criado em 2003, o Pelc, além de proporcionar a prática de 
atividades físicas, culturais e de lazer que envolve todas 
as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiên-
cia. O programa também estimula a convivência social, a 
formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece 
a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo 
para que o esporte e o lazer sejam tratados como política 
e direito de todos. 

Vida Saudável – O Programa Vida Saudável, na sua essência, 
oferece a oportunidade da prática de exercícios físicos, ativ-
idades culturais e de lazer para o cidadão idoso, estimulando 
a convivência social, a formação de gestores e lideranças 
comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento. 

Luta pela Cidadania – Democratiza o acesso às práticas 
corporais de lutas e artes marciais, evitando-se assim a 
hipercompetitividade e seletividade – a partir de seis anos 
de idade.

Segundo Tempo Padrão – Programa destinado a crianças, 
adolescentes, e jovens.  Oferece múltiplas vivências do es-
porte em suas diversas modalidades, prioritariamente aqueles 
matriculados nas escolas públicas.

Segundo Tempo Universitário - Destinado à comunidade 
universitária segue os princípios do esporte educacional, 
evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus 
praticantes.

Segundo Tempo Paradesporto - Programa que tem ajuda-
do crianças, adolescentes e jovens - a partir de seis anos - 
com deficiência a adquirirem, além de autonomia e independ-
ência, o resgate da auto-estima, autoconfiança, relações 
pessoais e equilíbrio emocional.



Diego Alves é a novidade de Dunga
seleção brasileira

Técnico mantém Gil e 
Renato Augusto que
atuam no futebol chinês
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Na primeira convoca-
ção de 2016, os brasileiros 
seduzidos pelos milhões da 
China não perderam espaço 
na seleção. Ontem, o técnico 
Dunga anunciou os convoca-
dos para encarar Uruguai e 
Paraguai, pelas eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2018, e 
manteve os que se transferi-
ram para a Ásia.

Embora já tenha reco-
nhecido a preocupação com 
o nível praticado em merca-
dos considerados periféri-
cos, Dunga preferiu manter 
o zagueiro Gil e o meio-cam-
pista Renato Augusto, titula-
res no último compromisso 
brasileiro de 2015, contra 
o Peru. Ambos trocaram o 
Corinthians pela China em 
2016.

No passado, o atacante 
Diego Tardelli, que também 
se transferiu para a China, 
foi outro a ter oportunida-
de após deixar o Brasil, mas 
depois perdeu espaço. Já os 
ex-cruzeirenses Everton Ri-
beiro, que está nos Emirados 
Árabes, e Ricardo Goulart, 
China, não voltaram a ser 
convocados.

No restante da lista, a 
principal novidade foi a con-
vocação do goleiro Diego Al-
ves, do Valencia, da Espanha, 
que está retornando de lesão 
- na posição, também foram 
chamados Alisson e Marcelo 
Grohe. Na lateral, Alex San-
dro, da Juventus, é outro que 
vai voltar a vestir a camisa 
verde e amarela.

O primeiro dos dois 
jogos seguintes da seleção 
acontece no próximo dia 25 
de março, na Arena Pernam-
buco, contra o Uruguai. Qua-
tro dias depois, 29, a equipe 
de Dunga vai até o Paraguai 

enfrentar os donos da casa 
no Defensores del Chaco. A 
preparação terá início no dia 
21, na Granja Comary.

Até aqui nas eliminató-
rias, o Brasil teve duas vitó-
rias (Peru e Venezuela), um 
empate (Argentina) e uma 
derrota (Chile). Com sete 
pontos, a seleção está na 
terceira colocação, atrás de 
Uruguai, com nove pontos; e 
Equador, que lidera com 12 e 
100% de aproveitamento.

A convocação desta 

quinta foi a última antes da 
divulgação da lista para a 
Copa América, que será dis-
putada nos Estados Unidos e 
terá início em 3 de junho.

Ranking da Fifa
A ponta do ranking da 

Fifa continua a ser ocupada 
pela Bélgica, com 1.506 pon-
tos, seguida por Argentina 
(1.457), Espanha (1.374), 
Alemanha (1.355) e Chile 
(1.307). O Brasil se manteve 
na sexta colocação da tabela, 

com 1.254 pontos, à frente 
das seleções de Portugal, Co-
lômbia, Inglaterra e Áustria, 
que fecham o Top-10.

Por ser fevereiro ter sido 
um mês de pouca atividade, 
poucas mudanças ocorreram 
em relação ao ranking ante-
rior divulgado pela entidade 
esportiva. A seleção da Vene-
zuela foi a que mais pontuou 
no último ranking, com 57 
pontos, feito que possibilitou 
o salto de 6 posições até o 
75º lugar.
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Confira lista dos convocados

Alisson 
(internacional) 
Marcelo Grohe 
(Grêmio)
Diego Alves 
(Valencia-esP)

Danilo 
(real Madrid-esP) 
Daniel Alves 
(barcelona-esP) 
Filipe Luis 
(atlético de Madri-esP)
Alex Sandro 
(Jvuentus-iTa)
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David Luiz 
(PsG-Fra), 
Miranda 
(internazionale-iTa), 
Marquinhos 
(PsG-Fra), 
Gil 
(shandong luneng-CHN)
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(barcelona-esP)
Hulk 
(Zenit-rUs) 
Ricardo Oliveira 
(santos)

Luiz Gustavo 
(Wolfsburg-ale) 
Fernandinho 
(Manchester City-iNG) 
Renato Augusto 
(beijing Guoan-CHN) 
Philippe Coutinho 
(liverpool-iNG)
Oscar 
(Chelsea-iNG) 
Lucas Lima 
(santos), 
Willian 
(Chelsea-iNG), 
Kaká 
(orlando City-eUa)
Douglas Costa 
(bayern de Munique-ale)

Zico defende as eleições diretas na CBF
Ao completar 63 anos 

ontem, o craque Zico pediu de 
presente "eleições diretas" na 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) e o fim das federa-
ções estaduais. Em suas redes 
sociais, o ex-jogador postou 
longo manifesto com sua opi-
nião sobre o atual momento do 
futebol.

"Clubes, atletas, treinado-
res, árbitros, bandeirinhas e 
sócios-torcedores dos clubes 
deveriam participar das vota-
ções em todas as Assembleias 
da CBF. Por que não? Quem 
participa das competições or-
ganizadas por uma entidade 
esportiva deve ter poder de 
voto nela", escreveu.

"A única forma de mudar 
o atual modelo 7 a 1 do futebol 
brasileiro é com choque de de-
mocracia. Esse sistema de Fe-
derações Estaduais mandando 
no futebol brasileiro já era. Não 
serve mais!", segue o manifes-
to, que diz ainda mais:

Em 112 anos de história 
da Fifa, houve mais papas que 
presidentes da entidade.

Nesta última eleição ficou 
muito claro: só um choque de 
Democracia e Transparência 
pode salvar o futebol dos car-
tolas que vem se aglomerando 
nas entidades de administra-
ção que são completamente 
obsoletas e inadequadas para 
o século XXI.

Como explicar que ne-

FIM DAS FEDERAÇÕES

O paraibano Hulk mais uma vez  figura na relação anunciada por Dunga para jogos das Eliminatórias

A impressão é de que 
a cada treino que passa o 
meia Ederson mostra que 
está mais preparado para, 
enfim, entrar em campo pela 
primeira vez na temporada. 
Ontem, o camisa 10 treinou 
com desenvoltura novamen-
te. Criou jogadas, correu, dri-
blou e até fez gol. A comissão 
técnica age com cautela, mas 
deve definir até hoje a parti-
cipação dele no jogo contra 
o Bangu, amanhã, em Volta 
Redonda.

Existe a possibilidade do 
meio-campista até ser titular 
nesta partida. Afinal, Man-
cuello sofreu um estiramen-
to no ligamento do joelho 
direito e Everton está com 
um edema na coxa esquerda. 
Sem a dupla, Ederson des-
ponta como um dos favoritos 
para a posição, desde que 
esteja apto para começar en-
tre os titulares, algo que será 
avaliado dia a dia pela comis-
são técnica.

Tudo o que envolve o ca-
misa 10 é tratado com muita 
cautela e até com certo sigilo 
pelo Flamengo. Desde o iní-
cio do ano, o meia passou por 
um tratamento especial e in-
dividualizado com fisiologis-
tas e preparadores físicos do 
clube. O objetivo é, evidente-
mente, deixá-lo mais prepa-

rado para a temporada. Isto 
é, com menos chance de le-
sões, algo que o deixou fora 
em dois períodos diferentes 
no ano passado.

Na última partida, contra 
o Resende, todos esperavam 
que Ederson fosse ao menos 
relacionado, já que durante 
a semana treinou com bola 
normalmente. Membros até 
da comissão técnica falavam, 
informalmente, que ele tinha 
boa chance de ficar no banco. 
No fim, não foi isso que acon-
teceu, e o meia não viajou 
para Volta Redonda. A expec-
tativa é que para sábado seja 
diferente e ele, enfim, possa 
entrar em campo nesta tem-
porada.

Flamengo decide hoje 
se vai escalar Ederson

RETORNO

nhum daqueles que consegui-
ram registrar candidaturas 
a presidência da Fifa jamais 
tenham jogado futebol? Como 
aceitar que o presidente da Fifa 
seja eleito por pessoas que di-
zem representar seus países 
mas na verdade representam 
mesmo seus próprios interes-
ses?

Quem votou pelo futebol 
brasileiro na eleição da Fifa re-
almente representa os interes-
ses do nosso futebol?

Entidades como Fifa e CBF 
existem para organizar com-

petições e fazer com que seus 
campeonatos sejam justos e 
grandiosos. Não seria natural 
que aqueles que disputam as 
competições organizadas por 
essas entidades pudessem 
votar? Ou seja, tem que votar 
numa entidade, quem real-
mente faz parte dela.

Clubes, atletas, treinado-
res, árbitros, bandeirinhas e 
sócios-torcedores dos clubes 
deveriam participar das vota-
ções em todas as Assembleias 
da CBF. Por que não? Quem 
participa das competições or-

ganizadas por uma entidade 
esportiva deve ter poder de 
voto nela.

Futebol Limpo
A única forma de mudar 

o atual modelo 7 a 1 do fute-
bol brasileiro é com choque de 
democracia. Esse sistema de 
Federações Estaduais mandan-
do no futebol brasileiro já era. 
Não serve mais! A CBF submis-
sa aos interesses mesquinhos 
das Federações é um entrave 
ao desenvolvimento do futebol 
no Brasil.

Quando fui secretário Na-
cional de Esporte encaminhei 
um projeto de lei para demo-
cratizar as eleições em todas as 
entidades esportivas, o que ga-
rantiria, por exemplo, a partici-
pação dos clubes nas eleições 
da CBF. Infelizmente acabaram 
restringindo aos clubes da Sé-
rie A e hoje a Série B.

Como dirigente do CFZ 
do Rio, sofri na pele as perse-
guições de uma Federação Es-
tadual que já tinha o resultado 
das suas competições antes 
mesmo do apito inicial das par-
tidas.

Como diria Darcy Ribeiro, 
em momento nenhum gostaria 
de estar ao lado daqueles que 
me fizeram fracassar nessas 
iniciativas. Se me fosse permi-
tido pedir um presente, pediria 
Diretas Já na CBF e o término 
das federações estaduais!

Zico não poupou críticas à CBF e às Federações Estaduais

Ederson já está recuperado

FoTos: reprodução



Durante a reunião, foi 
debatido o futebol da PB e 
investimentos no esporte 

Ricardo discute parceria com CBF
ENCONTRO
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O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na tarde 
de ontem (3), a visita do se-
cretário-geral da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF), Walter Feldman, na 
Granja Santana. O objeti-
vo do encontro, que contou 
com a presença do secretá-
rio de Esporte, Juventude e 
Lazer, Tibério Limeira, e do 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, foi discutir a atual 
situação do futebol paraiba-
no, bem como os investimen-
tos nesta área do esporte.  

Durante a reunião, o go-
vernador falou que a vinda 
do secretário-geral da CBF 
à Paraíba demonstra a boa 
relação que o Estado possui 
com a Confederação e tam-
bém mostra que os esforços 
do Governo na busca do de-
senvolvimento do futebol 
paraibano estão sendo reco-
nhecidos.

Para o secretário de 
Esporte, Juventude e Lazer, 
Tibério Limeira, a visita do 
representante da CBF sina-
liza a consolidação de par-
cerias com o Governo do 
Estado. “Estamos muito sa-
tisfeitos com este encontro, 
que demonstra que a CBF 
nutre estima pelo gover-
nador e vem acompanhan-
do os investimentos feitos 
aqui, na área do esporte, 
principalmente em relação 
às reformas dos estádios, o 
Almeidão e o Amigão, que 
receberam investimentos 
de mais de R$ 35 milhões”, 
lembrou o secretário.    

“Viemos aqui com o 
objetivo de estreitar as re-
lações entre o Governo e a 
CBF, mantendo uma aliança 
positiva entre a confede-
ração, o Poder Público e a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol. Esta união tem muito 
a fazer pelo crescimento do 
esporte na Paraíba”, desta-
cou o secretário-geral da 
CBF, Walter Feldman.      

Já o presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Amadeu Rodrigues, comen-
tou que este diálogo sobre o 
esporte visa melhorias para 
ampliar o futebol no Estado. 
“Agradecemos o empenho 
e dedicação que o Governo 
tem em relação ao futebol lo-
cal, como exemplo disso, po-
demos citar os benefícios da 
ajuda dada pelo Gol de Placa. 
É um prazer conversar com 
o secretário-geral da CBF e 
com o governador Ricardo, 
para em conjunto encon-
trarmos alternativas a fim de 
melhorar o futebol paraiba-
no”, comentou.

o presidente da 
Federação Parai-
bana de Futebol, 
Amadeu Rodri-
gues, comentou 
que este diálogo 
sobre o esporte 
visa melhorias 
para ampliar o 
futebol no Estado

Presidente da FPF, Amadeu Rodrigues; secretário geral da CBF, Walter Feldman; governador Ricardo Coutinho e o secretário de Esporte, Tibério Limeira, no encontro de ontem
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Felipe Massa, com sua Wil-
liams FW38, foi um dos grandes 
destaques no penúltimo dia de 
pré-temporada da Fórmula 1, no 
Circuito da Catalunha, na Espa-
nha. Com pneus macios (faixa 
amarela), anotou 1m23s193 e foi 
o segundo mais rápido ontem. O 
brasileiro ficou a apenas quatro 
décimos do melhor tempo do dia 
e de toda a pré-temporada, ano-
tado por Kimi Raikkonen, da Fer-
rari (1m22s785), com a ajuda dos 
pneus ultramacios (faixa roxa), 
veloz composto de curta dura-
ção criado pela Pirelli para este 
ano. Foi dia de brasileiro na pista. 
Felipe Nasr também entrou em 
ação ontem. O jovem da Sauber 
ficou com o sexto melhor tempo, 
1m24s768, anotado com os pneus 
macios.

O finlandês da Ferrari, aliás, 
foi a grande atração do dia. Além 
de ter feito o melhor tempo de 

toda a pré-temporada (1m22s785), 
batendo a marca feita pelo par-
ceiro Sebastian Vettel no segundo 
dia de testes da semana passada, 
Raikkonen chamou a atenção na 
parte da manhã ao dar algumas 
voltas com o SF16 equipado com o 
“halo”, uma proteção de cockpit 
projetada pela Mercedes e desen-
volvida pela FIA, que pode pintar 
na categoria em 2017. A ação da 
Ferrari repercutiu no mundo todo 
e o formato curioso do aparato 
rendeu brincadeiras na internet.

O tempo de Felipe Massa com 
pneus macios foi melhor que de 
outros três pilotos com compos-
tos ultramacios: Nico Hulkenberg 
(Force India) foi o terceiro, Max 
Verstappen (STR), o quarto, e Pas-
cal Wehrlein (Manor), o oitavo. O 
próprio veterano brasileiro che-
gou a usar o pneu de faixa roxa 
em duas ocasiões ontem, mas em 
ambas as vezes acabou pegando 

tráfego – uma vez por Daniil Kv-
yat e a outra por Nasr – e não con-
seguiu baixar seu tempo.

“Sem dúvida teria feito um 
tempo melhor. O quanto melhor é 
difícil dizer porque peguei o trân-
sito logo no início da volta. Ama-
nhã (hoje) tem mais um dia, va-
mos ver se conseguimos melhorar 
ainda mais o tempo”, disse Massa.

A atual campeã Mercedes, 
que liderou os testes no dia an-
terior, fez um trabalho à parte 
ontem. Com pneus médios (faixa 
branca) e focados predominan-
temente em simulações de cor-
rida, Nico Rosberg foi o quinto 
(1m24s126) e Lewis Hamilton 
(1m26s488) apenas o 11º. O bri-
tânico só foi mais rápido que Ro-
main Grosjean, da Haas. O fran-
co-suíço, aliás, poderia até pedir 
música no Fantástico. Ele foi o 
protagonista das três bandeiras 
vermelhas do dia.

Massa se destaca no penúltimo dia
PRÉ-TEMPORADA DA FÓRMULA 1 
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Stock Car 
fecha grid para 
2016 e Corrida 
de Duplas 

O grid da temporada 
2016 da Stock Car e da Cor-
rida de Duplas que abre o 
campeonato neste fim de 
semana, em Curitiba, está 
fechado. O último nome, que 
ainda será anunciado pela 
RZ, será de Thiago Marques. 
Ele fará dupla com César Ra-
mos nesta primeira prova. 
Seu companheiro de equipe, 
Luciano Burti, anunciou Feli-
pe Giaffone como convidado 
para a corrida de abertura.

Na última quarta-feira, 
no reconhecimento da pista, 
a primeira atividade oficial 
do ano, algumas caras novas 
e outras nem tão novas assim 
marcaram presença na capi-
tal paranaense. 

A Mico’s apresentou Al-
ceu Feldmann e Fábio Car-
bone como pilotos titulares 
e aproveitou a oportunidade 
para anunciar Tarso Mar-
ques e Vicente Orige como 
parceiros dos respectivos pi-
lotos. Ainda houve o anúncio 
de Tuka Rocha, ex-piloto da 
Bassani, como parceiro de 
Guga Lima, e do belga Ma-
xime Martin, como dupla de 
Valdeno Brito, na AMG Mo-
torsport.

Apesar do Shakedown 
de quarta-feira ser destinado 
exclusivamente para os pilo-
tos titulares, alguns convida-
dos não conseguiram conter 
a ansiedade. Foi o caso de 
Guilherme Salas e Vitor Mei-
ra, pilotos do Brasileiro de 
Marcas que anteciparam a 
ida a Curitiba e se mostraram 
bem à vontade ao lado de 
Max Wilson e Ricardo Maurí-
cio, nos boxes da RC.

Gringos 
Um atrativo a mais para 

o público que acompanhará 
a prova de abertura da Stock 
Car em 2016 será a quanti-
dade de “gringos” presente 
no grid. No total, serão sete 
estrangeiros. 

A pré-temporada 
da Fórmula 1, no 

Circuito da 
Catalunha, 

na Espanha, 
termina hoje



Som tropical
Os músicos Sérgio Galo e Chiquinho Mino realizam show hoje, na 

capital, mesclando jazz e frevo em projeto no bistrô Bendito Suco  

Chiquinho Mino 
participará da 
apresentação, 
cujo repertório 
tem músicas 
ensaiadas, mas 
haverá espaço ao 
improviso   

Bailarino Vant Vaz 
destaca o poder 
transformador da dança  
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Coletivo Batbacumba se 
apresentará pela primeira vez 
amanhã, em João Pessoa   
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Poeta Chiquinho Gomes 
lança o seu primeiro 
livro hoje, na FCJA
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Lucas Silva
Especial para A União

n Jazz Tropical
n Atração: Sérgio Galo e Chiquinho Mino 
n Data: Hoje
n Local: Bendito Suco 
n Hora: 20h
n Entrada: R$ 10 

Serviço

Uma boa opção de lazer para quem 
quer começar o final de semana com 
o pé direito é conferir o projeto Jazz 
Tropical comandado pelos músicos 
Sérgio Galo e Chiquinho Mino. A apre-
sentação, que irá misturar os clássicos 
do Jazz com o Frevo nordestino, tem 
início às 20h de hoje e será realizado 

no bistrô Bendito Suco, localizado no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa.  A entrada para o show pode ser 
adquirida na bilheteria da casa por R$ 10.

Com um repertório que vai além do tradicional 
jazz, os músicos trazem para sua apresentação com-
posições de grandes nomes como Miles Davis, Louis 
Armstrong, Charlie Parker, Errol Garner, Billie Holi-
day, Thelonious Monk e Nina Simone. 

Segundo o músico Sérgio Galo, durante a apre-
sentação seu companheiro irá ajudá-lo a tocar o 
clássico jazz, mas também incrementarão com uma 
pitada de frevo nordestino. “Além das músicas já 
ensaiadas, em nossas apresentações sempre fazemos 
algum improviso, então o público pode esperar por 
surpresas durante o show”, completou Sérgio Galo.

Com mais de 20 anos de carreira, Sérgio come-
çou sua jornada musical fazendo mixagem. “Com 
a ajuda de Paulinho Tarso eu gravei meu primeiro 
gingo. Tudo isso só foi possível porque ele trouxe 
um gravador da Suiça pra mim. Logo após vinheram 
os vinis e pouco tempo depois os CDs”, disse o artis-
ta Sérgio Galo.

Existente há cinco anos, o projeto “Jazz Tropical” 
está na capital paraibana há dez meses, trazendo 
toda semana um repertório cheio de sons harmô-
nicos, executado com primor, num ambiente ligado 
a cultura e as artes, de frente para o mar do Bessa. 
Além disso, o Jazz Tropical é apenas um dos vários 
projetos culturais do Bendito Suco, que abre espa-
ço para novos talentos, como também é palco para 
grandes nomes do cenário nacional.

“É uma proposta que une a arte da gastronomia 
saudável com todas as outras artes, singular na cida-
de, além de oferecer uma vista das mais bonitas de 
João Pessoa”, explicou Pedro Soares, proprietário do 
Bendito Suco.

Já para o músico Sérgio Galo, o espaço é um lugar 
onde não só eles, mas outros músicos podem apre-
sentar a sua sonoridade. “O Bendito Suco, nos ofere-
ce esse espaço onde já firmamos um público, afinal 
músicas instrumentais, que é o meu caso, é algo 
muito específico e ao ver as pessoas comparecendo 
ao show isso me deixa muito grato”, comentou.



O bailarino Vant Vaz (nome 
artístico de Valmir Vaz) é 
coreógrafo, diretor, profes-
sor de dança, músico, artista 
plástico e gráfico, além de 
um homem cheio de inquie-
tações artísticas, políticas 
e filosóficas. Vaz é um dos 

grandes expoentes da Dança Urbana em 
João Pessoa, que hoje oferece cursos de 
Dança Urbana no Centro Estadual de Arte 
(Cearte) na capital. O coreógrafo acompa-
nhou e promoveu o movimento de dança 
de rua em João Pessoa desde a década de 
80, quando criou o grupo Elétrico, e logo 
em seguida o Coletivo Tribos Ethnos. 

Hoje, com o curso no Cearte abrange di-
ferentes escolas de música urbana, divididas 
em Old School e New School. Segundo Vaz, 
cada uma das escolas traz diferentes ritmos, 
como o pop e o breaking (na Old School) e 
o freestyle e o house (na New School). “Eu 
notei que cada estilo tem uma preferência 
diferente. O freestyle, por exemplo, une pes-
soas mais jovens, de academia. Já o break é 
mais o pessoal da comunidade que procura”, 
observa. Vaz ponderou ainda que não existe 
uma faixa etária específica para dançar. “Cla-
ro que o jovem tem mais facilidade, tem um 
corpo mais flexível, mas tem pessoas mais 
velhas que dançam também”.

Vant revelou que a sua trajetória na 
dança acabou por moldor a pessoa que 
ele é hoje. “Eu faço parte desse universo 
da rua. Eu sou da cultura hip hop. A dança 
surgiu para mim no final dos anos 70. Fui 
daquela geração de discoteca e dos bailes, 
dança Black, assustados. Eu era também 
do grupo de danças folclóricas de escola, 
aqui em João Pessoa. Quando eu vi essa 
dança, o streetdance, foi uma paixão de 
imediato. De lá para cá eu não parei de 
estar envolvido com isso. Eu criei um 
grupo de dança chamado Elétrico, para 

pesquisar o streetdance, na época era 
uma coisa de curtição. Eu ficava realizado 
em dançar. Depois eu notei outra reali-
dade, uma necessidade dos jovens de se 
afirmarem, dos jovens negros de perife-
ria de falarem: ‘estou vivo, sou excluído, 
mas estou aqui. Eu vivo’. No momento da 
exclusão você cria essas linguagens”.

O professor observou ainda que, 
apesar da dança de rua ter crescido e se 
popularizado primeiro nos Estados Uni-
dos, ela conquistou o mundo justamente 
porque é um estilo de vida que não é de 
uma cultura específica. No entender de 
Vant Vaz, a dança urbana está relacionada 
com as pessoas da periferia, com aquele 
que precisa batalhar diariamente para se 
afirmar. “É uma linguagem revolucionária, 
está em todos os lugares do mundo, eu fui 
na África, e os caras faziam break no chão 
de terra batida. Eles criaram essa lingua-
gem, o pessoal da periferia, e faz sucesso 
porque tem a ver com o que a gente vive, 
tem a ver com a luta diária”, conta.

Poder de afirmação 
“Eu tenho muita inquietação, as 

vezes muitas angústias e a dança foi para 
mim um motivo de equilíbrio, foi onde eu 
pude jogar tudo para fora, meus medos, 
foi uma pilastra para mim. Sempre foi 
muito sagrado, minha vida inteira. A par-
tir da dança eu encaminhei para a músi-
ca. De tanto dançar e ter ritmo, quando 
eu fiz um teste para música e de canto, 
passei de primeira, e ai tornei-me músico 
também. Para mim foi uma estrutura, e 
evidentemente isso me mudou. Desde 
1978 isso me segurou”, frisa. 

O bailarino lembra que a família toda 
é envolvida com a dança. “Minha esposa é 
bailarina, meu filho cresceu nesse ambiente 
e eu digo, não porque é meu filho, mas as 
pessoas dizem isso, que ele é uma pessoa 
especial mesmo, ele é sempre acolhido 
onde vai, pela energia e a dança, é um poder 
imediato. Se você se posiciona através da 

dança, é estabelecida uma 
conexão, não importa 
quão diferente você 
seja das outras pes-
soas. Criam-se laços por 
conta da arte. Eu repetiria 
todos os meus erros para 
poder viver tudo de novo”, 
garante.

Vaz quer levar aos jo-
vens das periferias e comu-
nidades o poder de afirmação 
do hip hop e do streetdance. 
“Não existe transformação, a 
dança faz a pessoas percebe-
rem coisas que não percebiam 
antes. A dança é uma lingua-
gem imediata, todas as culturas 
dançam, se não existisse dança 
no mundo, a humanidade era 10 
vezes pior, porque a dança cataliza 
tudo isso, esses símbolos de agres-
sividade, das coisas primais que estão 
dentro da gente. A dança é uma coisa tão 
poderosa que a sociedade tenta oprimir, 
porque dá muita liberdade. Os jovens 
começam a ter um comportamento que 
não tinham antes. A dança faz isso. Você 
entra em contato direito com si mesmo. 
Tem um poder catártico”, explica.

O que é a dança?
“Dança seria arte de encadear movi-

mentos. Passar sem palavras algo, dizer algo. 
Pode ser em ritmo, com música, mas tam-
bém pode ser no silêncio. Atividade física é 
diferente, é repetitiva, na dança é diferente. 
Ao se expressar e tentar dizer algo com seus 
movimentos, isso chama-se dança, essa é a 
minha forma de classificação. Existe classi-
ficação mais técnicas, mas essa e a minha 
classificação. Então torna-se arte por isso. 
Diz algo que não é palavra. Existem técnicas 
e estruturas para cada tipo e estilo de dança, 
mas independente disso, a dança não precisa 
se restringir a isso. Você pode não ser dança-
rino e fazer dança.”

Arte 
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Paulo Dantas
Especial para A União

Bailarino e professor de dança do Cearte revela história 
na dança de rua de João Pessoa e aponta força 

transformadora e integradora de movimentos urbanos
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O poder

da dança
revolucionário

O coreógrafo Vant 
Vaz não apenas 
acompanhou, mas 
também promoveu a 
dança de rua na 
capital paraibana 
desde a década de 80, 
quando criou o grupo 
Elétrico e, depois, 
o Coletivo Tribos 
Ethnos    
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Em cartaz

Evento
Livros em destaque

    Humor 

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

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

Primeiro ‘Assustado’ do ano acontece 
hoje e homenageia o Dia da Mulher

Rádio Tabajara

ÁRVORES Val Fonseca

O Dia Internacional da Mulher - o 
8 de março - será homenageado na 
primeira edição de 2016 do ‘Assustado’. 
O evento - que é considerada a principal 
festa adulta que ocorre na cidade, uma 
tradição que agora está completando 
16 anos - será realizado hoje, a partir 
das 21h, no restaurante Panorâmico do 
Clube Cabo Branco, localizado no bairro 
do Miramar, em João Pessoa. Nesse 
sentido, as 100 primeiras mulheres que 
comprarem o ingresso - cujo preço é 
R$ 20 - ganharão um brinde produzido 
com algodão colorido. Já as mesas estão 
disponíveis para quem chegar primeiro. 
A trilha sonora é do DJ Zé Marco.  

Idealizadora e promotora da festa, 
a jornalista Ruth Avelino explicou que o 
‘Assustado’ sempre manteve a tradição 
de prestar tributo a uma banda, ídolo 
pop ou filme. No entanto, para esta 
primeira edição do ano de 2016, houve 
mudança. “Optamos por homenagear 
todas as mulheres, pois nosso público 
feminino é sempre numeroso e por 
estarmos bem próximo do Dia Interna-
cional da Mulher, comemorado em 8 de 
março”, disse ela

Nesse sentido, seguindo a tradi-
ção, o ‘Assustado’ vai executar diversos 
sucessos dos anos 70 e 80. Ruth Avelino 
comentou que as pessoas se identificam 
com as músicas,  com os cantores e 
bandas. “Nossa festa é um encontro de 
amigos de várias gerações, mas sempre 
daqueles que curtiram as discotecas, as 
dance music. As pessoas adoram ouvir 
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As músicas do grupo sueco ABBA constam da trilha sonora do evento na capital

Obra que inspirou ganhador do 
Oscar é lançada no Brasil

Vencedor das 
categorias de Me-
lhor Filme e Melhor 
Roteiro Original 
do Oscar 2016, nos 
Estados Unidos, o 
livro homônimo que 
inspirou a produção 
cinematográfica 
Spotlight: segredos 
revelados - dirigida 
por Tom McCarthy, 
com roteiro de Josh 
Singer, que também 
assinam o prefácio 
da obra - está sendo 
lançado neste mês 
de março, no Brasil, 
pela Editora Vestí-
gio. A autoria é da própria equipe do jornal The Boston 
Globe, que, em janeiro de 2002 publicou uma série de 
reportagens que chocou o mundo, na época, e rendeu 
o Prêmio Pulitzer - o mais disputado da imprensa nor-
te-americana -, tem 320 páginas, custa R$ 39,90 e cuja 
tradução é de Antonio Carlos Vilela.

Mais do que uma reunião dos fatos e relatos sobre 
os casos de abuso sexual de crianças cometidos por 
padres católicos, o livro revela o trabalho de apuração 
da equipe de jornalistas do The Boston Globe, que 
levantou milhares de documentos capazes de provar 
as denúncias.  A obra foi escrita com base no levanta-
mento de milhares de documentos, capazes de provar 
as denúncias dos casos, que ocorriam com o consen-
timento e acobertamento da Igreja Católica, uma das 
instituições mais poderosas da Nova Inglaterra, e ainda 
traz relatos de padres, advogados e sobreviventes que 
estiveram ocultos por dezenas de anos.

Na opinião de Peggy Noonan, colunista do The Wall 
Street Journal, o “The Boston Globe foi o único jornal que 
teve a persistência e a coragem de enfrentar essa histó-
ria, forçando a Arquidiocese de Boston a quebrar o sigilo 
de documentos internos, que escancararam, finalmente, 
as proporções do escândalo”. Já de acordo com o diretor 
do filme, Tom McCarthy, e com o roteirista, Josh Singer, 
o prefácio do livro, os fatos relatados nas páginas dessa 
obra permitiram investigações semelhantes em dezenas 
de cidades nos Estados Unidos e em diversos países. 

A publicação da Editora Vestígio também é um 
alerta para a sociedade de modo geral: aonde estão 
levando e aos cuidados de quem os pais ou respon-
sáveis estão entregando seus filhos? Independente-
mente de entidades, instituições ou títulos, nada está 
acima de suspeitas.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Alessandro 
Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate Hudson. Sinop-
se: O sumido pai de Po resolve visitar o filho e levá-lo para uma 
reunião familiar. No meio da confraternização, no entanto, o 
panda guerreiro é surpreendido por um espantoso vilão e re-
corre aos velhos amigos para treinar os moradores locais a fim 
de combater o ser malvado. CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h 
(DUB). Manaíra5: 14h15, 16h30 e 18h45 (DUB). Manaíra9/3D: 
13h30, 15h45, 18h e 20h30 (DUB). Manaíra10/3D: 13h, 
15h15, 17h30 e 19h45 (DUB). Mangabeira1/3D: 12h45, 15h, 
17h25 e 19h45 (DUB). Mangabeira3: 14h30 e 19h25 (DUB). 
Mangabeira5/3D: 14h e 16h45. Tambiá2: 14h30, 16h30 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20  
(DUB).

APAIXONADOS (BRA 2016). Gênero: Comédia. Duração 95 
min.  Classificação: 10 anos. Direção: Paulo Fontenelle. Com 
Nanda Costa, Raphael Viana e Roberta Rodrigues. Sinopse:  Três 
casais se encontram e se unem em pleno Carnaval, tentando 
ficar juntos em meio a diversos conflitos que surgem tendo 
a maior festa do Brasil como cenário - e muitas vezes como 
causa. Cássia é a porta-bandeira de uma escola de samba e 
além de se dividir entre as responsabilidades carnavalescas 
e a preocupação com o pai, que está internado, ela se envolve 
com o médico Léo. Outro casal improvável se forma com Soraia, 
uma cabeleireira da comunidade, e Hugo, jovem abastado. 
Outro casal é o da rainha de bateria Sabine, que faz de tudo 
para projetar uma boa imagem de si própria, e o carnavalesco 
Charles. CinEspaço1: 14h30, 16h50,19h10 e 21h20. Manaíra8: 
14h30, 17h, 19h20 e 21h40. Mangabeira3: 17h e 21h45

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). Manaíra1: 22h (LEG). 
Manaíra6/3D: 13h15, 16h 19h e 21h50. Mangabeira4: 13h, 
15h45, 21h25 (DUB) e 18h45 (LEG).  Tambiá5: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Duração: 
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). 
Manaíra2: 15h30 e 20h45 (LEG).

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. Manaíra1: 14h, 19h30 (DUB)e 16h50 (LEG).  Tambiá1: 
16h15 e 20h45 (DUB).

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Reynolds, Morena 

Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a história de um 
ex-militar e mercenário, Wade Wilson que é diagnosticado com 
câncer em estado terminal, porém encontra uma possibilidade 
de cura em uma sinistra experiência científica. Recuperado, 
com poderes e um incomum senso de humor, ele torna-se 
Deadpool e busca vingança contra o homem que destruiu sua 
vida. CinEspaço3: 22h (LEG). Manaíra2: 13h05 e 18h15 (DUB).  
Manaíra7: 14h45, 17h15, 19h45 e 21h40.  Mangabeira2: 
13h30, 16h ,18h25 e 20h45 (DUB). Tambiá4: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50 (DUB). 

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 Fitzge-
rald, que ainda rouba seus pertences. Entretanto, mesmo com 
toda adversidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua 
jornada em busca de vingança.  Manaíra5: 21h (LEG). Manaíra9: 
22h30. Manaíra10: 22h  (LEG).Mangabeira1: 22h (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.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Manaíra4:13h45, 16h30. Mangabeira5: 20h e 22h30. 
Tambiá1: 14h e 18h30. 

FOTO: Rodrigo Viana

 

Funesc adia oficina 
prática de pandeiro

A Funesc (Fundação Espaço Cultural da Paraíba) adiou as inscrições para 
o projeto Passo a Passo no Compasso (módulo I - iniciante), oficina prática de 
pandeiros para adolescentes na faixa etária de 12 a 16 anos que seria realizada 
neste mês de março. Agora, os interessados precisam se inscrever no prazo de 18 
de abril a 6 de maio. O valor do investimento é R$ 70. As aulas, ministradas por 
Silvano Monteiro (RJ), na Unidade Cultural I – Cine-Teatro São José, em Campina 
Grande, começarão no dia 9 de maio. As matrículas deverão ser feitas presencial-
mente junto à Diretoria da Unidade Cultural do Cine Teatro São José, localizado 
na rua Lino Gomes da Silva, s/nº, no bairro de São José. Horário de atendimento: 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. Informações: 98760-3286, 3342-9993 ou no 
Facebook, seguindo os perfis funescgovpb ou Cine Teatro São José.

 

Curso

o ABBA, Tina Charles e tantas outras”, 
comentou ela.

Com relação à trilha sonora, o 
responsável pela seleção das músicas 
é o DJ Zé Marco, que acompanha Ruth 
Avelino há vários anos. Ele também 
fica encarregado por pesquisar e exibir 
videoclipes das bandas e dos cantores 
das décadas passadas. A promotora da 
festa acrescentou que, durante o even-
to, ainda serão executadas músicas de 
bandas nacionais do pop e de rock que 
fizeram sucesso nos anos 70 e 80.  

n Evento: ‘Assustado’ - homenagem ao Dia Inter-

nacional da Mulher

n Atrações: Músicas nacionais e internacionais dos 

anos 70 e 80 e DJ Zé Marco

n Data: Hoje

n Hora: 21h

n Local: Clube Cabo Branco, em João Pessoa

Endereço: 

n Ingressos: R$ 20; As mesas disponíveis para 

quem chegar primeiro

n Informações: 99979-2989  

Serviço



Diversidade

FOTO: Divulgação

FOTOS: Divugação

O lugar encanta, inspira, à 
beira-mar de Cabedelo, você chega 
e logo embarca em um ambiente de 
cultura e poesia. Uma parte da história 
do nosso litoral, da nossa Cabedelo 
está bem ali, perto do cais, preservada 
em um ambiente rústico, mas rico em 
histórias, agora transformado no Bar e 
Restaurante Barba Ruiva.

Ao ar livre, com uma proposta 
inovadora, empreendedora e sustentá-
vel, o novo espaço une simplicidade e 
cultura, preservação e lazer, gastrono-
mia e entretenimento.

Não é um simples bar, onde você 
se embriaga com iguarias, frutos do 
mar, drinks e coquetéis (com álcool e 
não etílicos). Tem isso, mas também 
é um espaço onde você se embriaga 
de cultura regional, de boas energias, 
da típica “magia brasileira”: que une a 
simplicidade, a força, a hospitalidade e 
a espiritualidade do seu povo.

Pois é justamente nesse lugar – no 
‘Barba Ruiva ‘ – onde está preservada a 
história de um brasileiro simples, ape-
lidado de ‘Zé’. Desta vez, o ‘Zé de Regi-
na’: pescador de Cabedelo, rezador e 
curandeiro. Esse ‘Zé’, que já cumpriu 
sua missão aqui na terra e é conhecido 
do mar e de pescadores de Cabedelo, 
a partir de agora, sai do anonimato 
para ter sua história imortalizada nas 
páginas do livro “Magia Brasileira: Zé 
de Regina”, do autor José Maria Tava-
res de Andrade.

O lançamento não podia ser 
diferente. Aconteceu em um lindo fim 
de tarde, ao som de pífano, rabeca e 
poesias, em meio à simplicidade, boas 
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Em turnê pelo Nordeste abor-
dando a temática afro-in-
dígena-brasileira, o grupo 
Batbacumba Auês chega 
a capital pessoense e se 
apresenta pela primeira vez 
amanhã, no Centro Cultural 
Espaço Mundo, localizado 

na Praça Antenor Navarro, Centro. Na 
apresentação, que tem início às 23h, o pú-
blico poderá conferir a sonoridade da Dj 
paulistana Carol Bela e da Dj Furmiga dub 
residente da capital paraibana. O ingresso 
para o evento custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia-entrada). 

No evento o público presente poderá 
ouvir ritmos que representam a diver-
sidade da música brasileira, como coco, 
maracatu, carimbó, siriá, cacuriá, samba 
de roda, forró, baião, axé e afoxé. Ainda 
no setlist das Djs, estão presentes o global 
bass, trap, kuduro e outros gêneros ditos 
como “marginais”. 

Sendo dividida em cinco partes, a 
turnê do grupo já passou pelo Estado da 
Bahia, Recife, Olinda e agora é a vez de 
João Pessoa. logo após, os integrantes 
irão para Campina Grande, Rio Grande 
do Norte e Sergie. A previsão de encerra-
mento está prevista para o mês de março.

O poeta paraibano Francisco de Assis 
Correia Gomes - carinhosamente conheci-
do como Chiquinho Gomes pelos familia-
res e amigos - estreia na literatura com o 
livro intitulado O Amor em Versos. A obra 
- cuja capa é ilustrada pelo artista plástico 
Marcos Pinto e tem 10 capítulos, distribuí-
dos em 192 páginas - será lançada hoje, a 
partir das 19h, na Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), localizada em João Pessoa. 
O prefácio é assinado por Chico Azevedo, 
as orelhas pelo escritor Deusimar Guedes, 
poeta Francisco Gilmário e poeta cordelis-
ta Joaquim Furtado.

Nascido em João Pessoa, Chiquinho 
Gomes demonstrou interesse por escrever 
poemas em meados de 1980, mas somente 
agora resolveu publicá-los. Bacharel em 
Ciências Contábeis e Direito, ele trabalhou 
na Polícia Federal até sua aposentadoria. 

Em turnê pelo Nordeste, Coletivo paulista Batbacumba Auês se
apresentará pela primeira vez amanhã, no Centro Histórico da capital      

Poeta lança 
primeira obra 
hoje, na FCJA

Zé de Regina, o pescador
curandeiro transformado em livro

Os integrantes do Coletivo Batbacumba Auês enfocam mais a temática afro-indígena-brasileira

Chiquinho Gomes: interesse pela escrita nos anos 80 

O autor da obra, José Maria Tavares de Andrade durante o lançamento da obra em Cabedelo 

Múltipla sonoridade 

ESTREIA

Henriqueta Santiago
Especial para A União

Lucas Silva
Especial para A União

conversas e amigos. Quem apareceu? O 
Dom Quixote Literário, figura já carimba-
da como artista empreendedor, o pau-
lista mais natural de Alagoa Grande que 
já existiu e símbolo da Economia Criati-
va: “A poesia está no ar, na pintura das 
paredes. Aqui, tudo é magia e poesia”, 
apresentava o Dom Quixote, o mestre de 
cerimônia deste lançamento, que termi-
nou na noite do último sábado.

Para unir os laços culturais, o jovem 
rabequeiro Douglas Feitosa, que nos 
presenteou com sua ‘rabeca mágica’ e 
com seu talento. E o grande homena-
geado da festa – o Zé de Regina – foi 
apresentado pelo seu autor, José Maria 
Tavares: “Zé de Regina era curandeiro. 
Analfabeto, mas cidadão consciente 
e politizado. Apesar disso, era muito 
simples, não gostava de ser chamado de 
‘Deus da Praia’”, comentou o autor. Zé de 

Regina morreu antes dos 70 anos, mas 
deixou sua vida como história.

A descoberta deste lugar? Foi dela, 
de Regina. Não a Regina do Zé, mas a 
Regina Amorim, do Sebrae, que coloca 
sentimento e amor em tudo que faz e 
transforma algo simples num grande 
sucesso: “O turista também se enri-
quece de cultura. Ele gosta de levar na 
bagagem muito mais do que lugares. Ele 
gosta de levar histórias, pessoas e muita 
riqueza cultural”, ressaltou.

Regina Medeiros Amorim, gestora 
de Turismo do Sebrae-PB, levou um 
grupo de jornalistas e promotores de 
eventos para conhecer o novo empreen-
dimento. O final não poderia ser dife-
rente: noite de muita cultura com uma 
pitada do melhor da chamada ‘magia 
brasileira’: simplicidade, criatividade, 
amizade e amor. A festa foi completa!

“Em fevereiro, o coletivo Batba-
cumba Auês saiu numa jornada total-
mente independente em busca dos 
encantos da cultura nordestina. A 
vivência será em tempo real, vamos 
beber da fonte das nossas raízes e mos-
trar para vocês a cara do Brasil através 
do nosso olhar”, publicou o coletivo em 
sua página social no Facebook. 

Segundo a DJ e integrante do grupo, 

Carol Bela, nossa festa será uma mistura só. 
A roda será aberta para quem pisa descalço, 
quem canta para a terra e sente cheiro da 
chuva. “A gente veio da terra da garoa, mas 
não é garoa que a gente traz não. Daremos 
uma pitada boa do que tá rolando em São 
Paulo com o nosso convidado da terrinha e 
grande inspiração Furmiga Dub para tacar 
fogo nesse caldeirão”, completou.

Formado a pouco mais de três anos, o 

Coletivo Batbacumba Auês produz festas, 
feiras e conteúdo voltados à temática 
afro-indígena-brasileira na cidade de São 
Paulo. A visita à Paraíba integra parte do 
projeto de turnê pelo Nordeste, que já 
passou por outros Estados. 

Seu objetivo é de realizar intercâm-
bios entre artistas e movimentos cul-
turais locais, trazendo e levando refe-
rências do Brasil popular. Tudo isso por 
meio da busca pelas origens da ancestra-
lidade afro-indígena-brasileira, visitan-
do redutos de artistas independentes, 
podendo então somar à resistência da 
nossa originalidade. 

No arcabouço de seus integrantes, 
existe um forte envolvimento com ex-
pressões artísticas culturais. “Se em São 
Paulo nos trabalhamos para levar mais 
cultura, conteúdo e história para a cena 
musical urbana, no Nordeste desejamos 
beber da fonte, homenagear de perto 
essa raiz histórica e oferecer a dissemi-
nação dos frutos que serão colhidos”, 
ressaltou a Dj Carol Bela.

n Evento: Batbacumba Auês

n Data: Amanhã

n Local: Centro Cultural Espaço Mundo 

n Hora: 23h

n Ingressos: R$ 10 (Inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Serviço



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 4 de março de 201625
Geral

ARACAGI AUTO POSTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.496.681/0001-59 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 447/2016 
em João Pessoa, 2 de março de 1016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista 
de combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante e loja de conveniência. Na(o) -  RUA PROJE-
TADA, S/N, BOM JARDIM Município:  ARACAGI – UF: PB. Processo: 2015-008087/TEC/LO-1328.

EXPECTATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 17.460.633/0001-85 torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Edificação 
de Empreendimento Habitacional, situado Bairro dos Colibris ST. 42 QD. 004 LT. 0277 – João 
Pessoa – PB.

POSTO DE COMBUSTIVEIS PATOS-LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 23.449.043/0001-54 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 41/2016 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2016 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Posto de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), lubrificantes e conveniência. Na(o) RUA DOUTOR 
ENALDO FERNANDES – S/N Município: PATOS – UF: PB.  Processo: 2015-007839/TEC/LI-4563.

SHEKINAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-LTDA – CNPJ/CPF Nº 
20.268.837/0001-23 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 96/2016 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2016 – Prazo: 
1080 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis, troca de óleo e conveniências 
Na(o) -  RUA CEL. MENDES RIBEIRO Nº 101 Município: VARZEA NOVA – UF: PB.  Processo: 
2015-007333/TEC/LI-4521.

CONSTRUTORA ABC LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.293.809/0001-35 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 380/2016 
em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE 
01 EDIFICIO EMPRESARIAL COM 07 PAVIMENTOS, SENDO 03 SUBSOLOS, 01 SEMI SUB SOLO, 
01 PAVIMENTO TÉRREO E 02 PAVIMENTOS SUPERIORES, TOTALIZANDO 147 SALAS, ONDE 
TEMOS 84 SALAS E 63 LOJAS COMERCIAIS, NUMA ÁREA DE 15.000,00M², INTERLIGADO AO 
SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) -  RUA POETA TARGINO TEIXEIRA, 500, 
ALTIPLANO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000681/TEC/LI-4636.

FIMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.428.354/0001-10, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2704/2015 em João Pessoa, 30 de novembro de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar Na(o) -  RUA JOSE ARAÚJO DA SILVA, ST 40 QD. 42 LT. 
0024 – CUIÁ Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-005492/TEC/LO-0518.

LL EMPPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ Nº 10.477.812/0001-86, Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO COM M.R.S – LOTEAMENTO ALTO DO ENGENHO = IT:1.500.000,00 = AC:205.747,33M² 
= NE:04 = L/ATV:RODOVIA PB 048 - SENTIDO PILAR A BR 230-CENTRO – PILAR – PB. Processo: 
2015-000208/TEC/LO-9262.

JC FERRAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 11.849.926/0001-
72 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 439/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/04 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO) Na(o) -  RUA 
MARIA TEREZA DE JESUS, 121-JARDIM EUROPA I Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2016-000033/TEC/LO-1363.

JOSÉ CARLOS JULIÃO JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 745.860.763-72 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 401/2016 
em João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
DE 04 CASAS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDO 01 PAVIMENTO, PERFAZENDO UMA ÁREA 
DE 221,60M² Na(o) – RUA BICHO PREGUIÇA S/N, PARATIBE.  Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2016-000283/TEC/LO-1456.

CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SERTOES-LTDA – CNPJ/CPF Nº 17.394.417/0001-
89 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2785/2015 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, ETANOL E DIESEL, 
VENDAS DE LUBRIFICANTES E LOJA DE CONVENIÊNCIAS Na(o) AVENIDA MARECHAL FLO-
RIANO PEIXOTO – DINAMERICA, Nº 2770 Município:  CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 
2014-009143/TEC/LO-9193.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2016, para o dia 09 

de Março de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 03 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016, cujo objeto 
é a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e aditivos. Tendo 
como vencedor:

ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME
VALOR GLOBAL R$ 629.800,00 (seiscentos e vinte e nove mil e oitocentos reais)

Olho D´agua – PB, 23 de Fevereiro de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

A INTERCEMENT BRASIL S/A escrita no CNPJ 62.258.884/0087-06 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para Preparação de Massa de Concreto e Argamassa para Construção, Situado á Via Local 12 Nº 60, 
Lote 11 A, Quadra E – Bairro - Loteamento Morada Nova – Município – Cabedelo PB. 

CONCEP IND. DE CONC. CEL. DA PARAÍBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.147.241/0001-84 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
241/2016 em João Pessoa, 3 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS PRE-MOLDADOS DE CIMENTOS. Na(o) – LOTEAMENTO CHACARAS DO CONDE, 
S/N LOTES 05, 06 E 07 QD. 02 - Município: CONDE – UF: PB.  Processo: 2014-004297/TEC/LO-7996.

Creche é amplificador de desigualdade, diz professor da USP

Educação infantil
Não basta oferecer uma 

vaga em creche, é preciso ofer-
tar educação de qualidade. É 
o que defende o professor da 
Universidade de São Paulo 
(USP) de Ribeirão Preto Daniel 
Santos. Levantamento feito 
por ele mostra que crianças 
em situação de maior vulne-
rabilidade que frequentaram 
creches têm desempenho pior 
em avaliações feitas anos de-
pois do que aquelas na mesma 
situação que não frequentaram 
a escola até os 3 anos de idade.

Santos utilizou dados do 
teste de matemática da Pro-
va Brasil, aplicada aos alunos 
do 5º ano do Ensino Funda-
mental, e verificou se os alu-
nos tinham ou não frequen-
tado a creche e a pré-escola, 
e qual a escolaridade da mãe 
desses estudantes.

Alunos que frequenta-
ram a creche e que estão em 
situação de maior vulnerabi-
lidade, ou seja, que têm mães 
nunca estudaram ou possuem 
o Ensino Fundamental incom-
pleto, têm notas menores na 
avaliação, em relação a alu-
nos na mesma situação, que 
não frequentaram creches. A 
situação é inversa quando se 
trata de alunos com mães que 
chegaram a acessar o Ensino 
Superior. As notas dos que fre-
quentaram a creche é maior. 

Mariana Tokarnia 
Enviada Especial da Agência Brasil*

Já na pré-escola, que atende 
alunos de 4 e 5 anos, o fato da 
criança ter frequentado a etapa 
ou não, não faz diferença entre 
os alunos em situação de maior 
vulnerabilidade.

“Nosso sistema de educa-
ção infantil funciona como um 
amplificador de desigualdade, 
ao invés de um redutor de de-
sigualdade”, diz Santos. As cre-
ches que atendem as crianças 
até os 3 anos de idade são cada 
vez mais procuradas por pais 

ou responsáveis, seja porque 
precisam conciliar o cuidado 
dos filhos com o trabalho, seja 
porque querem que as crian-
ças sejam estimuladas desde 
cedo. Em várias cidades, há 
filas para conseguir uma vaga 
nas creches.

Na opinião de Santos, na 
educação infantil a escola deve 
oferecer para a criança o que 
a família não oferece. Dessa 
forma, os alunos em situação 
de maior vulnerabilidade de-

veriam se beneficiar mais es-
tando na escola do que fora 
dela. “Não estamos falando em 
ensinar gramática, mas ensi-
nar afeto e outras noções. São 
estímulos que todos deveriam 
ter e, se não têm em casa, de-
veriam ser supridos na escola”, 
diz. “No Ensino Fundamental, 
eu concordo, melhor uma esco-
la ruim que não estar na escola, 
mas eu não tenho certeza disso 
na educação infantil”, acrescen-
ta Santos.

O professor participou 
ontem do debate Educação 
em Pauta sobre Primeira In-
fância, promovido pelo mo-
vimento Todos Pela Educa-
ção e Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal. O presidente da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Un-
dime), Alessio Costa Lima, pre-
sente no evento, admitiu que 
muitas vezes a educação infan-
til “oferece condições bastante 
precárias”. Ele acredita, no en-

tanto, que é necessário garan-
tir o acesso da criança à escola 
para, a partir daí, demandar 
melhoras. “Acesso e qualidade 
caminham juntos, na medida 
em que, trazendo a criança 
para dentro da escola, vão sur-
gindo novas demandas, profis-
sionais mais qualificados, am-
bientes melhores”, disse.

A coordenadora-geral de 
Educação Infantil da Secre-
taria de Educação Básica do 
Ministério da Educação, Rita 
Coelho, destacou que a creche 
não é obrigatória. “Nenhum 
país universalizou e não se 
deve universalizar essa etapa, 
que é de transmissão de valo-
res, de hábitos culturais. Há 
famílias que fazem questão 
que isso seja feito no âmbito 
privado”, diz. Ela reconhece, 
no entanto, que a população 
mais vulnerável é que a me-
nos tem acesso a serviços 
de qualidade, seja na educa-
ção, saúde ou outro setor. O 
acesso à creche e pré-escola 
está determinado no Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
lei que estabelece metas para 
melhorar a educação brasilei-
ra até 2024. De acordo com 
a lei, todas as crianças de 4 
e 5 anos devem frequentar a 
pré-escola até este ano e, até 
2024, 50% das crianças até 
os 3 anos devem ter acesso a 
creches. Atualmente, 89,1% 
das crianças estão na pré-es-
cola e 29,6%, nas creches.

O ministro das Comunicações, An-
dré Figueiredo destacou nessa quar-
ta-feira  a importância dos veículos da 
mídia regional na tarefa de levar infor-
mação e conteúdo à população. “A mí-
dia regional é onde a população se vê, 
onde a população acompanha direta-
mente seus problemas. Essa importância 
vai ser valorizada e potencializada pelo 
Governo Federal, através do Ministério 
das Comunicações”, disse, ao participar 
da abertura do seminário Comunicação 
e Mídia Regional, em Brasília. 

 O evento reuniu deputados fede-
rais da Frente Parlamentar em Defesa 
do Fortalecimento da Mídia Regional e 
presidentes de associações que repre-
sentam jornais, rádios e TVs regionais.  

O ministro anunciou, ainda, que o Mi-
nistério das Comunicações deverá lan-
çar ainda neste primeiro semestre de 
2016 um novo plano de outorgas para 
a radiodifusão comercial. O ministro 
também destacou o avanço no proces-
so de migração das rádios AM para a 
faixa de FM.

 Neste mês, o Ministério das Comu-
nicações já começou a emitir o boleto 
para pagamento da taxa de outorga, 
para as emissoras que pediram a mu-
dança. Neste ano, 937 rádios AM que 
fizeram a solicitação poderão migrar 
para a faixa de FM. Figueiredo se com-
prometeu a discutir uma reivindicação 
das emissoras AM que estão em proces-
so de migração. 

Governo vai potencializar a 
mídia regional, diz ministro

LESÃO DE MEDULA

Sayonara Moreno 
Correspondente da Agência Brasil

Um programa que fala 
de diversidade e traz debates 
sobre direitos humanos e ci-
dadania, na TV aberta. Esse é 
o formato do Estação Plural, 
que estreia hoje, às 23h, na TV 
Brasil, emissora da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC). 
Apresentado pelas cantoras 
Ellen Oléria e Mel Gonçalves 
(da Banda Uó) e pelo jornalista 
Fefito, a atração será semanal 
e cada episódio vai trazer um 
entrevistado para debater, com 
abertura, temas de interesse 
geral. A pré-estreia ocorreu 
ontem, em Salvador, no Tea-

tro Sesi Rio Vermelho, às 19h. 
Além da exibição do primeiro 
episódio, haverá também um 
bate-papo, em primeira mão, 
com os apresentadores e com 
representantes de entidades 
de defesa dos direitos huma-
nos e convidados.

“Quero agradecer esse es-
paço para falar com o povo da 
Bahia, o povo soteropolitano. A 
gente está falando de um mo-
mento muito importante para 
a história da comunicação no 
Brasil. A gente tem, pela pri-
meira vez na história da TV, 
inclusive por ser uma emis-
sora pública. Um grupo muito 
diverso, reunido para tratar 
de temas tão contra-hegemô-

nicos”, disse a apresentadora 
Ellen Oléria em entrevista à 
Agência Brasil. Assuntos li-
gados à questão de gênero 
também terão espaço já que 
os apresentadores estão dire-
tamente ligados a causa: Ellen 
Oléria é lésbica, Mel Gonçalves 
é transexual e Fefito, gay. 

“A nossa ideia é falar do 
cotidiano, da vida, a partir dos 
nossos olhares. Acho que isso 
humaniza o público LGBT e, 
para falar de direitos civis, no 
nosso país, considerar que te-
mos duas apresentadoras ne-
gras, numa posição central, num 
programa de TV com cobertura 
nacional, isso é histórico e gran-
dioso”, acrescenta Ellen.

Primeiro programa LGBT 
em rede aberta estreia hoje

EStAçÃO pLUrAL

FOtO: Marcos Russo

Alunos de creche e estão em situação de maior vulnerabilidade têm notas menores na avaliação em relação a alunos na mesma situação



Titulo: DUP VEN MER INDR$724,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011727
Responsavel.: MARCIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 031703594-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$677,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011397
Responsavel.: MARCIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 010459514-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010336
Responsavel.: MARCOS ALLAN MELO LEITE
CPF/CNPJ: 012116724-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$417,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009856
Responsavel.: M R COMUNICACAO E CONTABILI-
DADE LTD
CPF/CNPJ: 007175974/0001-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009703
Responsavel.: MT COMERCIO MATERIAIS CONS-
TRUCAO EI
CPF/CNPJ: 021205988/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$298,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011140
Responsavel.: MT COMERCIO MATERIAIS CONS-
TRUCAO EI
CPF/CNPJ: 021205988/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$389,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011152
Responsavel.: MT COM DE MATERIAIS PARA CONS-
TR EIR
CPF/CNPJ: 021205988/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$480,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011158
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 018947792/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$487,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011593
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ: 013845842/0001-96
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011241
Responsavel.: PAULO ROBERTO DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ: 007758684-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$775,94
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009707
Responsavel.: REMULO MAELSON DE MORAIS REIS
CPF/CNPJ: 031585674-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.017,79
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011041
Responsavel.: RIVALDO FAUSTINO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 673938104-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010333
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ: 042499394-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$286,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009989
Responsavel.: SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA
CPF/CNPJ: 059450144-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010343
Responsavel.: SIMONE CAROLINA DA COSTA
CPF/CNPJ: 055123774-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010334
Responsavel.: WJR CONSTRUCAO E INCORPORACAO
CPF/CNPJ: 013265800/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.306,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012940
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,04/03/2016
 ----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

 Responsavel.: ANTONIO CAETANO NETO
CPF/CNPJ: 875513574-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.047,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012934
Responsavel.: CASA DO BICO AUTO PECAS ME
CPF/CNPJ: 012884362/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.458,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011702
Responsavel.: CLEOPATRA PERES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 101830227-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011129
Responsavel.: EDNALDO MENDES LEITE FILHO
CPF/CNPJ: 011001844-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010335
Responsavel.: ESPACO HOME PROJ ARQ E CO-
MERCIO DE
CPF/CNPJ: 011065415/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$78,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010513
Responsavel.: FLAVIO GOMES DE FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ: 020424100/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$327,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009738
Responsavel.: FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D
CPF/CNPJ: 009662095/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$128,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011609
Responsavel.: GERAN - CONSTRUCAO, INCORPO-
RACAO E
CPF/CNPJ: 015812262/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.097,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012765
Responsavel.: GERONICIO INACIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 234268704-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$716,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010474
Responsavel.: GILSON JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 632208144-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010345
Responsavel.: JANINE OLIVEIRA DOS S SANTIAGO
CPF/CNPJ: 892570654-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010349
Responsavel.: JCR COMERCIO E DIST DE LIVROS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014393439/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$467,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010537
Responsavel.: JEAN KLEBER FINIZOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 014341974-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010332
Responsavel.: JESSICA BANDEIRA DA COSTA 
RAMALHO
CPF/CNPJ: 098729924-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010337
Responsavel.: JOAO WELLINGTON COSTA PORTELA
CPF/CNPJ: 058900984-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$801,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012873
Responsavel.: LUCIANA COUTINHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 012265317/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$285,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011576
Responsavel.: LUIZ ANTONIO COLLACO BEZERRA
CPF/CNPJ: 024966764-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.558,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009873
Responsavel.: MAFECOL COM DE MADEIRA & 
FERRAGENS
CPF/CNPJ: 004079503/0001-55

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

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 007/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 16 de Março de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: 
Sistema de Registro de Preços para Aquisição de peixes inteiros congelados destinados à doação 
a população do município de Caldas Brandão; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 03 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0010/2016
Nº. CONTRATO 00012/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: MAURICELIO COSTA -ME
Objeto: Aquisição de material de construção para pequenas reformas e serviços de engenharia.
Valor: R$ 201.696,60 (Duzentos e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta 

Centavos)
Data do Contrato: 03 de Março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 58.2015.

OBJETO: Prorrogação até o fim do exercício financeiro de 2016 ou enquanto durarem os 
quantitativos, contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 00259/2015 
datado de 22/05/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando a execução dos serviços de Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para 
manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Administração

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLI-
VEIRA. CONTRATADA: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – CNPJ: 13.603.534/0001-54 
- WELLINGTON JOSÉ BARROS BENÍCIO

JUSTIFICATIVA: Por ter saldo contratual, grande quantitativo do contrato inicial e a ATA de 
Registro de Preços estar devidamente vigente, assinada em Maio de 2015.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2015.
NOVA VIGÊNCIA: Dezembro de 2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de pedras diversas para instalações em diversos locais do Mu-
nicípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: 03.00 - 04.122.1002.2005 - 05.00 - 08.244.2001.2016 
- 06.00 - 08.2442018.2028 - 08.00 - 12.365.2005.1016 - 12.365.2005.2042 - 12.365.2005.2043 
- 12.365.2005.2044 - 12.366.2005.2045 - 10.00 - 15.451.2009.1022 - 15.451.2009.1024 - 
15.452.1002.2052 - 11.00 - 15.452.1002.2054 - 13.00 - 27.812.2016.2061 - 16.00 - 10.301.2019.2068 
- 10.302.2020.0005 - 10.302.2020.2073 - 10.302.2022.2075 - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Guarabira e: CT Nº 00106/2016 – 22.02.2016 - TARCISIO COPPI BORGES - R$ 322.750,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
pedras diversas para instalações em diversos locais do Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: TARCISIO COPPI BORGES - R$ 322.750,00. Fica o licitante 
convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

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

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftal-
mológicos Clínicos e Cirúrgicos/outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00159/2016 - 02.03.16 - CENTRO PARAIBANO 
DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - R$ 1.032.141,52.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos/outros; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO PARAIBANO DE 
CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - R$ 1.032.141,52.

Guarabira - PB, 01 de Março de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: Locações de 
Veículos diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais até dezembro 
de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AILTON LOPES DO 
NASCIMENTO - R$ 17.000,00; ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 17.000,00; CARLOS DA-
NILO - R$ 18.000,00; ERIVAN BARBOSA - R$ 13.500,00; FERNANDO DE SOUSA AMORIM - R$ 
17.000,00; FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 17.000,00; FRANCISCO EVANGELISTA DA 
SILVA - R$ 17.500,00; GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 21.500,00; GIVALDETE MARINHO 
DOS SANTOS - R$ 21.500,00; IVONETE FERNANDES DA SILVA - R$ 17.000,00; JOSÉ GARCEZ 
DE ARAUJO NETO - R$ 17.000,00; LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 17.000,00; LUIZ ANTONIO 
PEREIRA - R$ 17.000,00; MANASSES SOARES PEREIRA - R$ 17.000,00; MANOEL GONÇALVES 
DE LIMA JÚNIOR - R$ 17.000,00; MARIA ALVES BATISTA - R$ 17.000,00; MARIA APARECIDA DE 
LIMA SANTOS - R$ 17.000,00; MARIA DO CARMO - R$ 20.000,00; MARINALDO ALBERTINO DA 
SILVA - R$ 17.000,00; MARIO MENDES DA COSTA - R$ 17.000,00; MORMA SUELY RAMOS - R$ 
17.000,00; PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 17.000,00; POLIBIO BATISTA 
ARAUJO - R$ 17.000,00; RAFAEL DA SILVA CASTRO - R$ 21.500,00; RONALDO FERNANDES 
DIAS - R$ 17.000,00; THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 17.000,00.

Guarabira - PB, 01 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guarabira, comunica aos interessados que o Pregão 
Presencial n.° 00032/2016, tendo como objeto: Locações de Veículos tipo ônibus/outros para me-
lhor atender as necessidades dos alunos para o transporte de alunos até dezembro de 2016. Fica 
adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 03.03.2016 as 08h00min. 
A noda data da sessão para abertura da licitação será publicada posteriormente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
2ª REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02.2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica 

de Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado 
Padrão 1 – Ministério da Saúde.

EMPRESAS HABILITADAS:
LR ENGENHARIA LTDA, POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA 

EDFFICAR LTDA e ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, por atender a todas as exigências do 
instrumento convocatório.

EMPRESAS INABILITADAS:
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2 e 8.2.6.2
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, não apresentou a Comprovação de registro e quitação 

do licitante da Pessoa Física – CREA, subitem 8.2.5.1 do edital, não apresentou a declaração do 
subitem 8.2.5.3 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida e não apresentou as exigências do subitem 8.2.6.3 do edital.

LY CONSTRUÇÕES E SERVIOS EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.5.3 do edital e apresentou 
os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida.

BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, não apresentou os subitens 8.2.5.3, 
8.2.5.6 e 8.2.6.2 do edital e apresentou as exigências dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida.

CAV CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou as exi-
gências dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou as 
exigências do subitem 8.2.6.3 do edital.

ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, não apresentou o subitem 
8.2.4.2, apresentou a certidão municipal e a do FGTS vencidas (goza de tratamento diferenciado 
por ser EPP), apresentou os subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida, 
não atendeu as exigências do subitem 8.2.6.2 por apresentar a certidão de falência/concordata 
por mais de 30 dias de expedição.

PENTÁGONO CONSTRUTORA LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou 
a certidão estadual vencida, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 
8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou o subitem 8.2.6.3 do edital

VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2, 8.2.5.3, 
8.2.5.5 e 8.2.6.3 do edital, não apresentou atestado de capacidade técnica compatível ao objeto, 
conforme subitem 8.2.5.2 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4 e 8.2.5.7 sem 
firma reconhecida e apresentou o balanço patrimonial sem registro na junta comercial, conforme 
subitem 8.2.6.1 do edital.

OS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a certidão federal vencida, subitem 
8.2.4.3 do edital; não atendeu a comprovação de registro e quitação Pessoa Física – CREA, 
conforme subitem 8.2.5.1 do edital, não apresentou os subitens 8.2.5.2, 8.2.5.2.1 e 8.2.6.3 do 
edital, apresentou os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 do edital, e não atendeu por completo as 
exigências do subitem 8.2.6.1

CONSTRUTORA BERTOSO & FREIRES LTDA, apresentou as declarações dos subitens 
8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou os subitens 8.2.5.6 e 
8.2.6.3 do edital. 

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou as declarações dos subitens 

8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e apresentou a certidão de falência/concordata 
com mais de 30 dias indo em desacordo com o subitem 8.2.6.2 do edital

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 14.03.2016, às 17h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 03 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 001/2015, 
realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Timbaúba - PE.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 
Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de as-
sistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 
10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - 
Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades 
dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção do hospital 
10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00002/2016 - 01.02.16 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-

DESTE LTDA - ME - R$ 494.835,82

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.302.2025.2091 - Manter ativi-
dades de Rede Saúde Mental - RSME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e 
Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de 
saúde - FMS 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00004/2016 - 05.02.16 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 31.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de leites especiais e suplementos nutricionais diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - 

Fundo Municipal de Saúde. 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS. 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básica e serviços de saúde - FMS. 
3390.30.01 - Material de consumo. 3390.32.01 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuíta

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00005/2016 - 18.02.16 - NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 

LTDA - R$ 407.140,00
CT Nº 00006/2016 - 18.02.16 - TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - R$ 

77.150,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO 

PREFEITO, PARA O ANO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0200 - Gabinete do Prefeito 

04.122.2002.2004 - MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 33903901- OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIOS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00018/2016 - 03.03.16 -ROBERTO CARLOS CAVALCANTE – ME (TALISMA LOCADORA 

DE VEICULOS) - R$ 64.800,00

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 
Financeiras 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 
Financeiras 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

FRANCISCO TEOTONIO NETO JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 206.602.194-68 Torna público que a 
SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 74/2016 em João Pessoa, 13 de janeiro de 2016 – prazo: 720 dias. Para atividade de Renovação 
de Licença de Operação, para produção e carvão vegetal na(o): FAZENDA POÇO ESCURO, ZONA 
RURAL. Município: EMAS – UF: PB. Processo 2016/000117/TEC/LO-1399.

Edital de Convocação nº 01/2016
Assembléia Geral Extraordinária

 Ficam convocados (as) os (as) 23 Associados (as) da Associação Santo Dias- ASD, para 
participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada as 14:30hs (em primeira convo-
cação), 15:00 hs (em segunda convocação), e 15:30hs com participação de qualquer numero de 
associados presentes (em terceira convocação) no Domingo dia, 06 de Março de 2016 na sub-sede 
administrativa, rua Joaquim Nabuco, nº 36- Roger. João Pessoa, para na forma dos artigos 7,8 e 9 
do seu Estatuto deliberem sobre a seguinte Ordem do dia:

*Relatório das principais atividades de 2015;
*Prestação de contas da administração e parecer do conselho fiscal com relatório dagestão e 

balanço geral relativo ao exercício social 2015;
*Perspectivas da Associação para 2016, tanto para o seu publico alvo quanto para os asso-

ciados (as);
*Propostas em debate / Programação definida;
*Eleição do presidente substituto para preencher a vaga deixada por Thiago Alves até Março 

de 2017;
*Compromissos assumidos pelos sócios (as);
*Encerramento com degustação.
Cordiais Saudações!

Maria do Socorro Augusta Beserra
Vice-Presidente da Associação Santo Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCORRÊNCIANº004/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública urbana e 
manejo de resíduos sólidos no município de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas 
no Projeto Básico e seus anexos. A Comissão Permanente de Licitação, designada pelaPortaria nº 
015/2015 datada e publicada no Diário Oficial do Municipio em 05 de janeiro de 2015, torna público 
e comunica a todos que as empresas:CASA FORTE ENGENHARIA LTDA e CONSERV CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA,impetrou recurso questionando o resultado do julgamento de habilitação 
da licitação acima indicada.Em razão do exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrar-
razões. O inteiro teor dos recursos encontra-se no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao.

Bayeux, 03 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente daCPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 10:00 horas do dia 16 de março de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00011/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
material médico, odontológico e laboratorial. 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) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 03 de março de 2016
Braz de SouzaLins - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 14:00 horas do dia 16 de março de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00012/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de pneus, câmara de ar ecoleto. 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) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 03 de março de 2016
Braz de SouzaLins - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.002/2016 
PROCESSO Nº 2015/068745 da SEDES
DATA DE ABERTURA: 16/03/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE INFORMÁTICA (PEÇAS E ACESSÓRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 1.763 de 16 de agosto de 2011 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 
620612. 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: Fundo 
Municipal. 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, 03 de março de 2016
Manoel Taigy de Q. Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia para fisca-

lização, supervisão e gerenciamento de obras do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 
18/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

 Bernardino Batista - PB, 03 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de carnes e frangos, desti-

nados a Merenda Escolar e demais programas do município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 18/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

 Bernardino Batista - PB, 03 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00008/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento 
parcelado, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 16 de 
Março de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 02 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00009/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos odontológicos, destinados 
a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 16 de Março de 2016 às 12:00 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 02 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, firmado com o BANCO 
BRADESCO S/A, registrado sob o nº 4 na matrícula nº 81.702, referente ao imóvel situado naA-
venida Almirante Barroso, nº 438, Centro, João Pessoa – PB, venho intimar os Senhores,Marcial 
Duarte de Sá Filho e Renata Sayonara Trindade de Sá, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que 
vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO das Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
Capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO BRADESCO S/A – nos termos do 
Art. 26, § 7º da Lei 9514/97. João Pessoa (PB), 23 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,
Oficial de Registro de Imóveis

Eunápio Torres – ServiçoNotarial e Registral

EUNÁPIO TORRES – 6º NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 – Altiplano Cabo Brando – João Pessoa/PB
Tel.: (83) 3219-1234 / Fax (83) 3252-2322 – CNPJ 09.362.310/0001-20 – www.eunapiotorres.

com.br
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO
COMARCA DE BAYEUX. 4ª VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 0000254-

40.2012.815.0751 Ação: EXECUCAO DE TITULO EX. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, conhecimento tiverem ou 
a quem interessar possa que por este Juízo se processa a ação de Execução (título de crédito) nº 
0000254-40.2012.815.0751 em que figura como exequente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A e Executado TONY COMÉRCIO DE MASSAS ITALIANAS E SALGADOS LTDA (CNPJ nº 
00.905.967/0001-12) e outros. É o presente para cobrança da quantia de R$ 47.225,74 (quarenta 
e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) representado pelo título de 
Nota de Crédito Industrial nº 185.2011.522.4099, emitido em 25/07/2011. E para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de 
Direito expedir o presente edital para CHAMAR E CITAR o corresponsável ANTÔNIO FRANCISCO 
DA SILVA com endereço na rua Frei Henrique de Coimbra, 756,Varadouro, João Pessoa-PB CEP 
58011-310, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três)dias pagar o débito 
ou oferecer bens a penhora suficiente para garantia a execução, sob pena de serempenhorados 
bens do devedor tantos quantos bastem para garantir a execução. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Bayeux-PB, aos 29 de fevereiro de 2015. O presente edital foi digitado pela Técnica 
Judiciária, Carla Maria Arruda de Azevedo carvalho, em cumprimento a determinação do Dr. Fran-
cisco Antunes Batista, Juiz deDireito desta 4ª Vara. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de dois veículos de passeio zero KM, um para o Transporte de equipe da 

Unidade de Saúde da Família da Vila Papagaio, conforme emenda e um para o Fundo Municipal 
de Saúde no Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEÍ-

CULO PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.52 
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e COMERCIAL SANT’ ANA 

VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 78.400,00
Água Branca - PB, 02 de Março de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito
COMERCIAL SANT’ ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ nº 08.134.975/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material de limpeza, de acordo com o Pregão 
Presencialnº00006/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOANA DARC COSTA AFREU – ME - CNPJ nº 13.207.326/0001-36
OBJETO: Aquisição de material de limpeza de uso domestico e de higiene pessoal, para distri-

buição em várias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência Social a medida 
de suas necessidades.

VALOR GLOBAL DE: R$ 90.188,00 (noventa mil e cento e oitenta e oito reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 03 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 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: Aquisição parcelada 
de materiais de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 100.978,40.

Duas Estradas - PB, 03 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante requisição periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 31.100,00.

Sapé - PB, 05 de Fevereiro de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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 parcelada 
de leites especiais e suplementos nutricionais diversos; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
407.140,00; TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - R$ 77.150,00.

Sapé - PB, 18 de Fevereiro de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

EDITAL PARA CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL JUNTO ÀS PROCURADORIAS 
FEDERAIS

O órgão de execução Procuradoria Federal no Estado da Paraíba da Procuradoria-Geral Fede-
ral - PGF torna público que está realizando CADASTRAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS para 
atuação nas Execuções Fiscais e Execuções em geral por ela propostas no Estado da Paraíba, nos 
termos do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, dos artigos 148, 149 e 706 do Código de 
Processo Civil e do artigo 23 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Os interessados deverão 
apresentar devidamente preenchido Termo de Cadastramento de Leiloeiro Oficial fornecido pela 
Procuradoria, disponívelna Rua Barão do Abiay, nº 73, 1º andar, centro, CEP n. 58.013-080, João 
Pessoa-PB, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial da Unidade da 
Federação onde se dispõe a atuar, cópia de documento de identidade e CPF;

II - curriculum vitae discriminativo da atuação como leiloeiro oficial, preferencialmente em 
execuçõesfiscais; 

III - cópia autenticada dos documentos que comprovem a inscrição na Receita Federal do Brasil 
e o pagamento da contribuição previdenciária devida nos 03 (três) meses antecedentes ao pedido 
de cadastramento;

IV - declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente 
até o terceiro grau civil de Procurador Federal em exercício no órgão de execução da PGF em que 
estiver pleiteando o cadastramento; e

V - lista das comarcas escolhidas.
O Termo de que trata esse comunicado deverá ser apresentado na Procuradoria Federal no 

Estado da Paraíba, situadana Rua Barão do Abiay, nº 73, 1º andar, centro, CEP n. 58.013-080, 
João Pessoa-PB, de segunda a sexta no horário comercial.

João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016
Aluizo Silva de Lucena

Procurador Federal
Procurador- Chefe da Procuradoria Federal no Estado da Paraíba

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 494.835,82.

Sapé - PB, 01 de Fevereiro de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA FORNECEDORA DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO 
DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE TODA 
A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E SUAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 03 de Março de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60004/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETROENCEFA-
LOGRAMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 03 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

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 21 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Recursos: pre-
vistos 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, 01 de Março de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PERIÓDICA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDÁPIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCIEL MONTEIRO DA 
ROCHA - R$ 41.210,00; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 437.321,50.

Remigio - PB, 24 de Fevereiro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PERIÓDICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDÁPIO ES-

COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050 - 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.306.2002.2015 - AQUIS. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS DE 
TRANFERENCIAS DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 015 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. 
DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 050 - TRANSF. DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - FEDERAL

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00009/2016 - 24.02.16 - FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 41.210,00
CT Nº 00010/2016 - 24.02.16 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 437.321,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOFTWARE INFOR-
MATICA LTDA - ME - R$ 48.000,00.

Remigio - PB, 03 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 

DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.040-SECRE-

TARIA DE FINANCAS 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E 
FINANCAS 02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENCAO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECO-
NOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA 
3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSOS: 
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00016/2016 - 03.03.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 48.000,00

CARBONBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA-ME, CNPJ 
23.464.955/0001-03 torna público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação de N° 034/2016 para ensacamento e comercio va-
rejista de carvão vegetal,situado à rua Presidente Venceslau Braz, nº 101 conforme processo nº 632.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia BR 
230, Km 41, s/nº, Jardim Pla¬nalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria.

A JR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VIDROS, FABRICAÇÃO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES 
LTDA-EPP, CNPJ nº 19.797.815/0001-71, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de INSTALAÇÃO para 
o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE 32, da QUADRA 20, do LOTEAMENTO 
PARQUE ESPERANÇA, em Cabedelo/PB.

 TÚLIO CÉSAR DE PAIVA CHAVES, CPF nº 008.438.344-55, torna público que requereu à SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
INSTALAÇÃO para o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE ‘A-3’, da QUADRA 
85, do LOTEAMENTO INTERMARES, em Cabedelo/PB.
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Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$637,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011722
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 53,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011870
Responsavel.: PONTUAL DISTR. DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.126,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012327
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$658,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011503
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$403,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012263
Responsavel.: RESTAURANTE A TORTA E A DIREITA
CPF/CNPJ: 021628229/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$855,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012595
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$279,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009986
Responsavel.: SIMONE CHRISTINE COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.560,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010324
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.663,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012086
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$899,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012085
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$755,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011019
Responsavel.: TURISE AG DE VIAG E TUR RIO SE
CPF/CNPJ: 032838443/0003-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$269,19
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009019
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.603,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011967

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,04/03/2016
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.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ: 009630702/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$841,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012758
Responsavel.: CARLOS DINIZ ALVES DE SOUZA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 017581541/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$310,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012072
Responsavel.: CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 023927878/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 99,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012930
Responsavel.: CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 023927878/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 53,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012908
Responsavel.: ELIDA KARLA DE MELO SANTOS
CPF/CNPJ: 013021404/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$432,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012348
Responsavel.: JOYCE HELLEN NASCIMENTO 
PAULINO ME
CPF/CNPJ: 022588163/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$750,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008728
Responsavel.: JOYCE HELLEN NASCIMENTO PAULIN
CPF/CNPJ: 022588163/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$584,34
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010257
Responsavel.: JUCIANA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 022764811/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$636,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012383
Responsavel.: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E SOU-
ZA ME
CPF/CNPJ: 007607332/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$437,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011522
Responsavel.: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA 
CAVALCANT
CPF/CNPJ: 333082681-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.303,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011758
Responsavel.: LUCIANA SITONIO COUTINHO
CPF/CNPJ: 013323467/0001-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$290,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009735
Responsavel.: MARIA CRISTINA DA M FRANCA
CPF/CNPJ: 906928964-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 64,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011587
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRAN 80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 90,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011838

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser 
ADJUDICADO o objeto da licitação, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposi-
ção de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA;  correspondente procedimento ao objeto a: CARLOS NORBERTO LUCENA 
NOGUEIRA - R$ 10.000,00.Campina Grande - PB, Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser 
HOMOLOGADO o objeto da licitação, nos termos do relatório final apresentado pelo e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa para locação do Sistema de Gestão Centralizada de Fiscalização de Trânsito. 
Correspondente procedimento licitatório em favor de: OI Movel S/A - R$ 840.000,00. Campina 
Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser 
HOMOLOGADO o objeto da licitação, nos termos do relatório final apresentado pelo e observado 
parecer da Assessoria Jurídica.referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS. O 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Marcia Moura Ramadam - R$ 202.085,00.
Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, 
da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser ADJUDICADO 
o objeto da licitação, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00002/2016, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Grupo Focal; 
o correspondente procedimento ao objeto a: FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - R$ 50.000,00.
Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser 
HOMOLOGADO o objeto da licitação, nos termos do relatório final apresentado pelo e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva a: 
Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de material gráfico. correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Gráfica São Mateus Ltda. - R$ 180.000,00.Campina Grande 
- PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser 
HOMOLOGADO o objeto da licitação, nos termos do relatório final apresentado pelo e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao  Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma em 1.200mts² de Placas de 
Sinalização de acordo com o Pedi.  Correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO 
GERMANO FARIAS CAVALCANTE - R$ 141.000,00.Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser 
HOMOLOGADO o objeto da licitação, nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial 
e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que 
objetiva a: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de sinalização semafórica;  
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - R$ 
328.000,00; TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA -ME - R$ 504.760,00.
Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO  - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Grupo Focal; RATIFICO. 
O correspondente procedimento ao objeto a: FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - R$ 50.000,00.
Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS (SEFIP E FGTS) DA STTP, INCLUSIVE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES; RATIFICO o correspondente 
procedimento o seu objeto a: CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA - R$ 10.000,00.Campina 
Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Suprimentos para informática FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 

a Registro de Preços 0005/2015 decorrente da Ata de Registro de Preços n°0022/2015 e Pregão 
Presencial nº 00055/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: Fun-
cional Programática 04.122.2001.2154 Ações Administrativas Natureza da despesa 3.3.90.30.99 
Material de Consumo. Fonte de recurso 000 Recursos Próprios - Adm. Indireta. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00015/2016  - VALOR R$ 19.997,00 e CT Nº 
00016/2016 - VALOR R$  29.528,00. 01.03.16 – JET PRINT INFORMÁTICA ME. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.001/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.001/2016, realizado no dia 19 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES EM AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COM CAPA-
CIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 2.11.004/2016, no dia 17 de março de 2016 às 08:00 horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 03 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.002/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.002/2016, realizado no dia 25 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 2.11.003/2016, no dia 18 de março de 2016 às 08:00 horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 29 de fevereiro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.001/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.001/2016, realizado no dia 19 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES EM AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COM CAPA-
CIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 2.11.004/2016, no dia 21 de março de 2016 às 08:00 horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 03 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.002/2016

AVISO 
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.002/2016, realizado no dia 25 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 2.11.003/2016, no dia 18 de março de 2016 às 08:00 horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 29 de fevereiro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de serviços de corte de terra. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 03 de Março de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para elaboração e execução de prestação de contas diversas.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 03 de Março de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional 
para elaboração e transmissão de: DIRF, RAIS, GPS E GFIP. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 03 de Março de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.11.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 horas 
do dia 21 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.11.004/2016, tipo 
“MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo 
como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES EM AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
TRATADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 03 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando a aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura 
de Ingá, no dia 16/03/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 15/03/2016.

Ingá(PB), 3 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de horas/máquina de trator de esteiras com lâmina 
e escarificador, para restauração de estradas vicinais e remoção e aterro de lixo no local de despejo, 
no Município de Ingá, no dia 16/03/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 15/03/2016.

Ingá(PB), 3 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a locação de um veículo tipo micro-ônibus, para ser usado no transporte 
de pacientes do Município de Ingá para tratamento de saúde em hospitais de outas cidades, no 
dia 21/03/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 18/03/2016.

Ingá(PB), 3 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais elétricos, para atender 
diversas Secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 17/03/2016 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 16/03/2016.

Alagoa Grande(PB), 3 de março de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 00002/2016

CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras Estado da Paraíba através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto comunica aos interessados que esta procedendo a Chamada Publi-
ca n 00002/2016 para fins de habilitação de fornecedores e recebimento de proposta de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimento escolar em conformidade com a lei 11.947/2009, 
resolução do FNDE Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013, e  resolução FNDE n° 26, de 04/2015, 
os interessados deverão apresentar suas propostas e documentos de habilitação no dia 06 de abril 
de 2016, as 09:00. O edital poderá ser retirado diretamente na Secretaria Municipal de Educação 
do Município na sala de licitações no prédio do Telecentro, pelo telefone (83)3356-1117 ou email 
pmcab.cpl@gmail.com. Cabaceiras - PB em 03 de março de 2016.  JOSÉ DJANILSON GALDINO 
DE FARIAS - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar às 11:00 do dia 16 de 
março de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00006/2016 que tem por objeto a con-
tratação de empresa para fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios de forma parcelada para 
suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal. Esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas, pelo telefone (83)3356-1117 
ou email pmcab.cpl@gmail.com. Cabaceiras - PB em 03 de março de 2016. JOSÉ DJANILSON 
GALDINO DE FARIAS - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar às 08:30 do dia 16 
de março de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00005/2016 que tem por objeto a 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de construção conforme demanda 
para suprir as necessidades do Departamento de Obras e diversas Secretarias da Prefeitura Munici-
pal, durante todo o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas, pelo telefone (83)3356-1117 ou email pmcab.cpl@gmail.com. 
Cabaceiras - PB em 03 de março de 2016. JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS - PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixe inteiro congelado tipo 
Tainha. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 03 de Março de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 16:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de Combustível Tipo Gasolina comum, Bio 
Diesel comum, destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, e aos Fundos Municipais de 
Saúde e Assistência Social do município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
CONTRATO Nº 032/2016 - Contratado(a): Couragem Industria e Comércio EIRELI - EPP. Objeto: 

Prestar o fornecimento parcelado de tenda piramidal. Valor Contratado: R$ 43.380,00.  Recursos: 
Próprios, MDS e  FMAS. Classificação: Sec. do Trabalho e Ação Social, Man. das Atividades da 
Sec. do Trab. e A. Social - SETRAS - Material de Consumo e/ou  Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 
11/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 11 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

CONTRATO Nº 054/2016 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 9.870,00reais).  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Man. do FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 
17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 055/2016 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 1.410,00.  Recursos: Pró-
prios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Man. do FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 
17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 056/2016 - Contratado(a): Mayer & Guimarães Ltda ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 149.060,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Man. do FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 
17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 057/2016 - Contratado(a): SOSERV Comércio de Produtos e Serviços EIRELI 
ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 
470,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Man. do FMS - Mat. 
de Consumo. Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 058/2016 - Contratado(a): TUTTO Limp Distribuidora Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 7.175,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Man. do FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 
17/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 17 de fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

CONTRATO Nº 065/2016 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 156.669,50.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 23/02/2016 
a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 066/2016 - Contratado(a): Grafica São Mateus Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 418.474,25.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 23/02/2016 
a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 067/2016 - Contratado(a): João Pessoa Comércio Verejista de Multi Ultilidades 
EIRELI - EPP. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor 
Contratado: R$ 13.025,40.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. 
de Consumo. Vigência: 23/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 068/2016 - Contratado(a): Papelaria e Livraria Pedro II Ltda - EPP. Objeto: Pres-
tar o fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 18.348,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 
23/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 069/2016 - Contratado(a): TUTTO Limp Distribuidora Ltda. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 34.679,10.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 23/02/2016 
a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 23 de fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
éticos, genéricos e similares, Material médico hospitalares, solicitação da Secretária de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCILEUDA BATISTA DE 
ALMEIDA - EPP - R$ 296.000,00.

Triunfo - PB, 03 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AU-
TOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 445.810,00.

Santa Helena - PB, 03 de Março de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 9.985,80; CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 29.022,10; MJ 
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME - R$ 14.713,85; NNMED - DIS-
TRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. MEDIC. LTDA - EPP - R$ 30.815,20.

Riachão - PB, 03 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE ADVERTÊNCIA
À empresa: ONIX COMERCIO REPRESENTACOES, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

18.300.337/0001-80, com sede na Rua/Domicílio DR. MANOEL BORBA, n.° 70, Bairro: São Sebastião 
, em Carpina- PE.

Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1 e item 17 do edital 
referente ao Pregão Presencial 100/2015 que tem como objeto a aquisição parcelada de alimentos 
perecíveis  para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Patos PB. Também 
não atender à cláusula décima primeira do Contrato nº 70/2016 decorrente do mesmo.

A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para apresen-
tar a defesa prévia. Caso não ocorra a defesa por parte do interessado será determinado a imediata 
abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.

Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, sn – 1º 
andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 03  de março de 2016
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE ADVERTÊNCIA
À empresa: Suíça Comércio & Representação LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 20.166.545/0001-

80 sediada a Avenida Caruaru,333, Bairro São José, Garanhuns-PE
Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1  15.2 e item 17 do edital 

referente ao Pregão Presencial 076/2015 que tem como objeto Registro de Preço que visa a contratação 
de empresa para fornecimento parcelado de Material de Expediente para atender as necessidades de 
todas as secretarias do Município de Patos PB. Também não atender à cláusula décima primeira do 
Contrato nº 90/2016 decorrente do mesmo.

A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para apresen-
tar a defesa prévia. Caso não ocorra a defesa por parte do interessado será determinado a imediata 
abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.

Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, sn – 1º 
andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 03  de março de 2016
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE ADVERTÊNCIA

À empresa: NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 
10.403.325/0001-79, com sede na Rua/Domicílio JOAQUIM FRANCISCO , n.° 272, Bairro: Cajá , 
em Carpina- PE

Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1 e item 17 do edital 
referente ao Pregão Presencial 100/2015 que tem como objeto a aquisição parcelada de alimentos 
perecíveis  para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Patos PB. Também 
não atender à cláusula décima primeira do Contrato nº 69/2016 decorrente do mesmo.

A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para apresen-
tar a defesa prévia. Caso não ocorra a defesa por parte do interessado será determinado a imediata 
abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.

Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, sn – 1º 
andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 03  de março de 2016
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE ADVERTÊNCIA
À empresa: PRODUTOS ITA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 09.221.962/0001-45.
Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1 e item 17 do edital 

referente ao Pregão Presencial 100/2015 que tem como objeto a aquisição parcelada de alimentos 
perecíveis  para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Patos PB. Também 
não atender à cláusula décima primeira do Contrato nº 71/2016 decorrente do mesmo.

A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para apresen-
tar a defesa prévia. Caso não ocorra a defesa por parte do interessado será determinado a imediata 
abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.

Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, sn – 1º 
andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 03  de março de 2016
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material gráfico, para atender 

as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB
ABERTURA 17/03/2016 as 9h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 03 de março de 2016
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural para de forma complementar e atender ao programa nacional de alimen-
tação escolar / PNAE no Município de Quixaba – PB.

ABERTURA: 23/março/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 03 de março de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do município de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 001/2016, objetivando Lote I: Prestar o fornecimento de 01 (um) veículo 0-KM, Tipo: Van, 
Marca FIAT, Modelo: Ducato (Minibus), capacidade mínima do motor 2.3, capacidade mínima para 15 
passageiros, teto baixo, ar-condicionado, direção hidráulica, comb. diesel, ano/modelo: 2015/2016, e 
demais itens de serie, para Secretaria de Saúde da Prefeitura M. de Livramento, conforme proposta 
consolidada, consta nos autos do Processo Administrativo Nº 002/2016, e com base no relatório 
apresentado pela Pregoeira, o qual aponta como proponente vencedor: Italiana Automóveis do Recife 
Ltda, CNPJ Nº  02.472.105/0001-79, com o valor total de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), 
referente ao Lote: I. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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: Contratação de serviços de trans-
porte escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) veículos denominados, micro ônibus, Vans, utilitários 
e similares com combustível, manutenção corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a  
32 (trinta e duas) rotas, nos horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em 
regime de empreitada pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia  (ida e volta), perfazendo 
1348 km (um mil trezentos e quarenta e oito) km/dia e 283080 (duzentos e oitenta e três mil e oitenta) 
km em 210 dias letivos para o deslocamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) alunos da rede 
Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o período letivo de 2016.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 761.670,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
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, Licença 

Prévia para Construção do Parque Linear Parahyba – Setor A3/A4 - Agreste, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços funerários diversos 
inclusive translado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 03 de Março de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2016, para o dia 09 

de Março de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 03 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÃMARAS DE AR E PROTETORES, 
A FIM DE EQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.

Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, 
de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiaria-
mente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
as demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor: LUZIA DE AQUINO FERREIRA.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 27 - 

29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 43 - 45 - 48 - 52.
Valor: R$ 840.561,00
Integram a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00009/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas. 
- 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.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 

253 - Centro - Cajazeiras – PB.
Cajazeiras - PB, 03 de Março de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSO-

RIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00019/2016 - 03.03.16 - JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00020/2016 - 03.03.16 - SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS - R$ 

50.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS 

DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE TRIUNFO - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 2013 

- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 44905299014 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00018/2016 - 03.03.16 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP - R$ 21.380,00
CT Nº 00019/2016 - 03.03.16 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - R$ 

20.800,00
CT Nº 00020/2016 - 03.03.16 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 

9.277,00
CT Nº 00021/2016 - 03.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPA-

MENTOS LTDA - R$ 10.525,00
CT Nº 00022/2016 - 03.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 7.699,00
CT Nº 00023/2016 - 03.03.16 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO-

LOGICO - R$ 15.201,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico hospitalares, 

solicitação da Secretária de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 2013 

- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 1030110022040 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
33903099014 - MATERIAL DE CONSUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00024/2016 - 03.03.16 - FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA - EPP - R$ 296.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00015/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município/FMS/
SUS/FUS/PAB e Outros. 02.07 - Secretaria de Saúde e Saneamento: 10.301.2005.2.027 - Elemento 
de Despesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00038/2016 - 03.03.16 
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 9.985,80; CT Nº 00039/2016 - 03.03.16 - CRM COMERCIAL 
LTDA - ME - R$ 29.022,10; CT Nº 00040/2016 - 03.03.16 - MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS LTDA ME - R$ 14.713,85; CT Nº 00041/2016 - 03.03.16 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORT. E EXPORT. MEDIC. LTDA - EPP - R$ 30.815,20.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSO-

RIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 

0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. DAS 
ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 20 122 0010 2010 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE 
AGRICULTURA 15 122 0010 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICO 08 
122 0010 2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 04 695 0190 2074 MANUT. 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 20 602 0150 2099 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE PESCA 26 782 0120 2102 MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 26 
782 0120 2110 MANUT. E ADM DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00018/2016 - 03.03.16 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 445.810,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) 

veículos denominados, micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção 
corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a  32 (trinta e duas) rotas, nos horários 
e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime de empreitada pelo menor 
preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia  (ida e volta), perfazendo 1348 km (um mil trezentos e 
quarenta e oito) km/dia e 283080 (duzentos e oitenta e três mil e oitenta) km em 210 dias letivos para 
o deslocamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras, 
durante todo o período letivo de 2016..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2027 -MANUT. DAS ATIV. 

DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005 - FNDE 009 - MDE 12.362.1036.2037 -MANUT. DAS ATIV. 
DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 005 - FNDE 009 - MDE 12.365.1024.2038 -MANUT. DAS ATIV. DO TRANS-
PORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 005 - FNDE

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00016/2016 - 03.03.16 - J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 761.670,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016, 
que objetiva: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA 
JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.000,00.

Santa Helena - PB, 03 de Março de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS - R$ 50.000,00.

Santa Helena - PB, 03 de Março de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITA-
ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP - R$ 21.380,00; BS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - R$ 20.800,00; DENTALMED COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 9.277,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 10.525,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 7.699,00; ODONTOMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 15.201,00.

Triunfo - PB, 03 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito
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