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Fonte: Marinha do Brasil
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24o  Mín.

36o  Máx.
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DÓLAR    R$ 3,738  (compra) R$ 3,738  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,600  (compra) R$ 3,910  (venda)
EURO   R$ 4,129  (compra) R$ 4,135   (venda)

l Portal do jornal A União recebe moção de aplausos na AL. Página 3

l Celular pode ser bloqueado só informando o número. Página 10

l Caixa volta a financiar imóveis usados e aumenta empréstimo. Página 15 

l Cidade de Conde ganhará kartódromo internacional. Página 20

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Os vereadores da oposição e cinco da situação protocolaram na 
manhã de ontem o pedido para a criação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de desvios de 
verbas nas obras do Parque Solon de Lucena, a Lagoa.  PÁGINAs 4 E 5
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PERIGO - Pedestres são obrigados 
a dividir o espaço com os veículos

IMOBILIDADE - Passageiros ficam 
sem poder se mexer nas paradas

ABANDONO - Poucos operários 
estão trabalhando no anel interno

CPI da Lagoa

Vereadores querem saber para onde foram as 200 mil toneladas de aterro que teriam sido retiradas por R$ 10 milhões

séRIE C CBF divulga tabela da 
competição e mantém fórmula 
de disputa. Belo estreia contra 
Salgueiro em PE.  PÁGINA 20

ExPOsIçãO Fotos expostas na 
Central de Polícia retratam o dia 
a dia das agentes de segurança 
penitenciária na PB.  PÁGINA 21

DOAçãO Hemocentro da 
Paraíba lançou campanha em 
homenagem ao Dia Interna-
cional da Mulher.  PÁGINA 7

Investe 2016

Paraíba estreita relação 
comercial com Portugal 

A Paraíba sediará nos dias 23 e 24 de novembro o Investe 
Nordeste 2016, evento que visa a troca de experiências e opor-
tunidades de negócios entre Brasil e Portugal.  PÁGINA 3

FOTO: José Marques/Secom-PB

Governador Ricardo Coutinho recebeu ontem o presidente do Investe Nordeste

Esportes

Mês da Mulher

20Caderno
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Parece ser ponto pacífico que a Opera-
ção Lava Jato vem prestando um serviço 
ao Brasil no que diz respeito a promover 
uma faxina ética na política e nas empre-
sas públicas do país, com desdobramentos 
na iniciativa privada. Porém, é do mesmo 
modo opinião unânime entre figuras pro-
eminentes do meio jurídico nacional, que 
a operação cometeu excessos e abusos, 
como no caso da condução coercitiva do 
presidente Lula. A atitude da PF, a man-
do do juiz Sérgio Moro, e que feriu, fron-
talmente, o direito do ex-presidente, não 
encontra respaldo no ordenamento jurí-
dico, como bem pontuou o ministro Mar-
co Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Somente em casos em que 
o indivíduo se nega a prestar depoimento 
a uma autoridade, após convocado, é que 
juízes determinam a sua condução coerci-
tiva. Essa condição não se aplicava ao ex-
-presidente Lula, que já havia declarado 
estar disponível para quaisquer esclare-
cimentos que a Justiça pudesse querer de 
sua parte – mas que sequer havia recebido 
convocação nesse sentido.

Há quem afirme que a Operação Lava 
Jato tem duas faces. Uma seria aquela 
eminentemente séria, obstinada pela 
verdade dos fatos e em busca de escla-
recimentos e punição para os culpados. 
E a outra seria um coletivo cujas ações 
serviriam a práticas de articulação polí-
tica com grupos específicos da oposição 
ao Palácio do Planalto. E a continuar com 
atitudes estranhas à sua atuação enquan-
to guardiã da legalidade e do estado de-
mocrático de direito, como ocorreu no 

caso já citado, essa segunda face tenderá 
a ofuscar o brilho da primeira.

A declaração do governador Ricardo 
Coutinho, quando da ocorrência com o ex-
-presidente Lula, acoplou-se bem as críti-
cas que partiram de um sem-número de 
operadores de direito pelo país, mostran-
do quão temerária pode ser a ‘espetacula-
rização’ da justiça e da atividade policial 
em si. Pela sensatez dos argumentos, é 
opinião que dá contributo ao debate sobre 
os aspectos éticos que uma operação des-
sa magnitude deve se impor: “Acho que se 
extrapolou, definitivamente, os limites do 
bom senso e da apoliticidade que deve con-
duzir um processo como esse. Ontem, um 
ex-presidente, com endereço fixo, se colo-
cava à disposição da justiça para depor. 
Hoje, um verdadeiro aparato policial foi 
montado para “conduzir coercitivamente” 
esse ex-presidente para depor sob a mira 
da grande mídia que comanda e tenta de 
todas as formas ressuscitar protestos con-
tra um governo”.

A operação Lava Jato que a socieda-
de brasileira e as forças democráticas 
desse país querem ver na mídia é aque-
la que, seguindo os preceitos legais de 
condução investigativa, traga punição 
exemplar a quem, de fato e comprova-
damente, praticou algum ilícito, como 
é o caso dos executivos da Construtora 
Odebrecht, condenados ontem à prisão. 
Não é aceitável, pois, que procedimentos 
legais – e que envolvem, ainda, o amplo 
direito de defesa – sejam atropelados ou 
negligenciados, de forma afrontosa, no 
curso de outras investigações. 

Editorial

Obstinada, mas sem excessos

 

UNInforme

Em nEgOcIAÇÃOOs ‘EstRAgOs’PlAnO JA

DEfEcÇõEs E DERROtA POlítIcA

Sobre os ‘estragos’ que sua 
saída causou ao PMDB, nos 
diretórios da legenda nos mu-
nicípios, Gervásio Filho tem 
uma opinião plausível: “Eles 
não dimensionaram esse 
aspecto. Mas saímos muito 
bem acompanhados”, disse, 
citando defecções no PMDB 
de Piancó, Belém do Brejo de 
Cruz, Santana de Mangueira e 
Lagoa de Dentro, onde “todos 
deixarão o partido”.   

Ontem, o deputado Trócolli 
Júnior disse que até a pró-
xima sexta-feira anunciará 
o nome da legenda para a 
qual vai migrar, após a des-
filiação do PMDB. Especulou-
-se sua transferência para o 
PROS, mas a sigla não con-
firma a informação. Por seu 
turno, o deputado garante 
que ainda “está em negocia-
ção” com o partido no qual 
assinará a ficha de filiação.   

“Não existe plano B. Existe o 
plano JA”. Do deputado Gervá-
sio Filho (PSB), ao ser indagado 
se os socialistas teriam uma 
segunda pré-candidatura na 
manga na remota hipótese de 
o secretário João Azevedo não 
sair candidato. “Quem tem o 
currículo que João tem na cons-
trução dessa cidade? É extre-
mamente qualificado. O eleitor 
vai saber pesar isso, vai medir e 
avaliar essa capacidade”.

PEtIstA PEDE sAíDA DE mORO
A atitude pode até não ter o potencial necessário para conseguir o intento, mas o deputado Anisio 
Maia (PT) faz sua parte. Confirmou à coluna que enviou ofícios ao presidente  do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), Ricardo Lewandowski, e ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, 
solicitando o afastamento do juiz Sérgio Moro. “O Estado democrático de direito foi frontalmente 
violado, um precedente gravíssimo foi aberto”, justificou, em referência à condução coercitiva de 
Lula para depor na operação Lava Jato. 

Agora, que foi protocolado o pedido instala-
ção da CPI da Lagoa, uma sensação perpassa 
na cabeça de quem cobre o noticiário político: 
o prefeito e seu líder, Marco Antonio (PPS), 
não acreditavam na possibilidade de a opo-
sição conseguir o número mínimo de assi-
naturas. Erraram feio. Por outro lado, houve 
também um ‘cochilo’ quanto à articulação com 
a base. Deu no que deu.  

IncRéDulOs
mEsmO tOmO jornalismo

Essa é a conclusão a que chego nesta sema-
na em que a voracidade midiática, no sentido de 
bombardear sua audiência com os fatos mais re-
centes sobre a operação Lava Jato, alcança picos 
impressionantes.

Hoje, com a expansão das redes sociais, já 
não podemos falar em leitores de jornal, mas an-
tes, em audiência. Eu costumo dizer que esta au-
diência receptora foi reabilitada, tem uma janela 
de onde fala, protesta, reage, critica.

Há que se avaliar porém, uma hipótese per-
turbadora. A mídia comercial busca essa audiên-
cia, mas não se importa minimamente com a sua 
reação, suas críticas, seus protestos.

Os portões da comunicação foram arromba-
dos. O círculo redacional não é mais um ambien-
te circunscrito aos jornalistas. Agora, de qual-
quer lugar, a audiência, através de menções ou 
hashtags,implica, critica, reclama por uma retifi-
cação, mas recebe em troca, o monopólio da pau-
ta única, dos boatos divulgados pela manhã, como 
pautas bomba, para serem desmentidos à tarde, 
em pequenos espaços de retificação. 

Onde será que vai parar a avalanche de 
mêmis, de críticas e repercussões, dirigidas às 
redações e portais? Que tamanho terá a lixeira 
virtual da mídia comercial privada?

O profundo divórcio entre jornalismo e plu-
ralidade amplia-se, a audiência das grandes redes 
televisivas despenca vertiginosamente, entretanto 
o modelo da pauta única prossegue, evidenciando 
circunstâncias mal apuradas, em estreito vínculo 
com os velhos ditames de uma economia neolibe-
ral. Artifícios mais simples são colocados a servi-
ço da pauta única e do seu sucesso: Deixar com a 
oposição a última palavra, repetir, a título de ouvir 
o outro lado, declarações antigas e anêmicas, cuja 
repetição acaba sendo um atestado para o reforço 

ao descrédito dos líderes políticos do governo.
Rasgaram-se os manuais de redação, cospe-

se no código de ética dos jornalistas. Retificações 
e desmentidos enchem o dia a dia dos telejornais 
e dos portais de notícias online, enxovalham-se 
personalidades e carreiras, e tudo se faz com o 
sorriso nos lábios dos âncoras de tevê.

O modus operandi já se instituiu como a práti-
ca corrente no processo de produção e distribuição 
das notícias. Uma revista de circulação nacional 
lança a matéria bomba do início da semana, que 
depois é repercutida até as últimas consequências 
em toda a cadeia. “A notícia caiu como uma bomba”, 
“o governo está assustado”,  “Dilma está muuuuito 
preocupada”, essas são algumas das frases de efei-
to ecoadas e repetidas ao longo da semana. 

Há mais. Fatos que não são notícia  ganham a 
centralidade da cobertura no horário nobre, veja-se 
por exemplo o caso dos pedalinhos. A pauta única, a 
música de uma nota só, é empurrada sem qualquer 
artifício, pelos escoadouros da comunicação.

E os gritos da audiência? Suspeito que nas re-
dações, eles não merecem senão, o perpétuo o en-
colher de ombros, o ricto de desprezo, como se esta 
não passasse de um primo do mosquito transmis-
sor do zica vírus, que é preciso ignorar e combater.

A audiência não tem mídia, senão o alerta 
apressado nas redes sociais, que cai na vala comum 
da indiferença. A mídia é na verdade, o braço mais 
estratégico de um modelo elitista de poder, que 
busca solapar as frágeis democracias instituídas na 
América Latina, para reinstalar a política do arroxo, 
do enfraquecimento dos movimentos sindicais e so-
ciais, uma economia privatista  sintonizada com os 
ditames do capital internacional, que internamente, 
é conformado por um conjunto de empresas que 
sonegam, corrompem e difamam, inclusive, parcela 
importante das empresas de mídia.

O jornalismo comercial quer audiência, mas não se preocupa com ela. 
Essa é a conclusão a que chego com os fatos recentes da lava Jato.”

Artigo joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

É uma derrota política signifi-
cativa para o prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD) a instalação de 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga-
rá suposto desvio de R$ 9,6 
milhões nas obras da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena. E 
duas razões, especialmente, 
corroboram isso. A primeira 
é que das dez assinaturas 
anunciadas em apoio à cria-
ção do colegiado, cinco são de 
vereadores que integravam a 
base governista: Bruno Farias 
e Djanilson Fonseca, ambos do PPS, João dos Santos (PR), Chico do Sindicado (PTdoB) e Felipe 
Leitão (sem legenda), o que evidencia um desgaste na relação do prefeito com a sua base aliada. 
Ora, até pouco tempo, Cartaxo estava em ‘céu de brigadeiro’ na Câmara Municipal, com 22 dos 27 
vereadores sob sua orientação. Agora, caiu para 17 – e se não houver novas defecções, por causa 
da insatisfação de outros governistas. Vejam que 10 vereadores contrários são capazes de abrir 
uma CPI – o número mínimo é 9 –, portanto é uma força opositora que trará muito desconforto ao 
gestor municipal. A segunda razão está diretamente atrelada a esta primeira: estamos em ano 
eleitoral, logo a instalação de uma CPI causará estragos na imagem do prefeito, até porque, não 
se trata de uma denúncia vazia da oposição, algo imaginado e maquinado dentro dos gabinetes. 
Os indícios de desvio de recursos públicos são apontados por um órgão fiscalizador de peso, a 
Controladoria Geral da União (CGU), o que, a rigor, caracteriza um fato determinante que justifica 
a investigação parlamentar.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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O vereador Bruno Farias minimizou 
o fato de ele ter assinado o requeri-
mento da CPI, e chegou a dizer que 
continua na base. Adotou, porém, 
o mesmo discurso da bancada de 
oposição – Renato Martins, Zezinho 
do Botafogo, ambos do PSB, Raoni 
Mendes (PTB), Lucas de Brito (DEM) 
e Fuba (PT): a CPI é caminho “para a 
gestão dissipar qualquer dúvida so-
bre a obra”.
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PB estreita relações com Portugal 
e sedia Investe NE em novembro
Evento internacional visa 
oportunidades de negócios 
entre os dois países

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na tarde 
dessa terça-feira, 8, a visita do 
presidente do Expo-Fórum de 
Investimentos e Negócios - 
Investe Nordeste, José Lou-
renço, na Granja Santana. 
O secretário executivo de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Wilbur Jacome, também 
participou do encontro, 
que teve como principal 
objetivo confirmar o apoio 
do Governo do Estado à re-
alização do Investe Nordes-
te 2016, que visa à troca de 
experiências e oportunida-
des de negócios entre Bra-
sil e Portugal. 

O presidente do Inves-
te Nordeste, José Louren-
ço, falou sobre a impor-
tância do evento que será 
realizado na Paraíba. “Es-
peramos que esta edição 
do Investe Nordeste tenha 
ainda mais sucesso que as 
anteriores. Traremos bas-
tante ligações de Portugal 
e contamos com o apoio 
do Governo do Estado, 
buscando trazer mais ne-
gócios para a Paraíba. En-
tendemos que atualmen-
te o Nordeste é o melhor 
local para investimentos 

FOTO: José Marques/Secom-PB

no Brasil e a Paraíba está 
em um bom momento, por 
isso o evento acontece no 
lugar certo. Além de Por-
tugal, ainda convidamos 
representantes de outros 
países da Europa. Busca-
mos por um Estado na rota 
internacional de comércio 
e negócios”, enfatizou José 
Lourenço.

O evento internacional 
será realizado nos dias 23 
e 24 de novembro, no Hotel 
Sapucaia, em João Pessoa, 
e deve reunir empresários, 
diretores de empresas, in-

vestidores, autoridades go-
vernamentais, entre outros 
interessados na área de in-
vestimentos e negócios. 

A última edição do 
Investe Nordeste aconte-
ceu, no mês de novembro 
do ano passado, em Santo 
Tirso, em Portugal. No en-
contro, as potencialidades 
da Paraíba foram mostra-
das aos portugueses pelo 
secretário de Infraestru-
tura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo, 
que representou o Governo 

do Estado. “Nossa relação 
com Portugal é muito boa. 
Daremos todo o apoio ne-
cessário para a realização 
do Investe Nordeste aqui 
na Paraíba. Pretendo par-
ticipar e tenho o maior in-
teresse no evento porque 
conheço a importância que 
ele possui”, disse o gover-
nador Ricardo Coutinho.

Para o secretário exe-
cutivo de Desenvolvimento 
Econômico, Wilbur Jacome, 
esse evento é uma conse-
quência das relações insti-
tucionais da Paraíba com a 

Europa. “O Governo foi no 
ano passado ao evento em 
Portugal e agora o Inves-
te Nordeste acontece aqui 
no Estado. Vão ser mais 
de 100 empresários parti-
cipando, ocupando a rede 
hoteleira e todo o ambiente 
de negócios daqui passará 
a ter uma movimentação 
diferente. Enxergamos com 
bastante otimismo esse 
evento que vai manter as 
relações comerciais ativas 
e aquecidas para que a Pa-
raíba atraia novos negó-
cios”, esclareceu. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

 
A sessão de ontem 

da Assembleia Legislativa 
foi aberta pelo presidente 
Adriano Galdino em defesa 
das mulheres e o tema foi 
discutido e levado adiante 
pelos demais parlamentares 
da Casa, principalmente pe-
las deputadas mulheres que 
exigiram mais rigor nas leis 
que combatem a violência 
contra o sexo feminino. Du-
rante sessão ordinária reali-
zada na manhã dessa terça-
-feira, 8, os parlamentares 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba apreciaram 59 
matérias entre projetos de 
lei e requerimentos

Na abertura dos traba-
lhos da Casa, o presidente 
Adriano Galdino disse que 
teria uma tarefa difícil e 
enfatizou que as mulheres 
lutam diariamente contra 
formas de violência diver-
sas explícitas ou não, contra 
uma opressão silenciosa, 
que as impede de realizar 
seus sonhos.

Na minha vida, conti-
nuou o presidente Galdi-
no, tive oportunidade de 
conhecer mulheres fantás-
ticas que me ensinaram 
muito. “A primeira delas foi 
minha mãe, dona de casa 
que enfrentou com garra e 
coragem o desafio de criar 
os filhos ao lado do meu pai. 
Minha mãe fez de sua vida 
um exemplo, não só para 
os filhos, mas para todas as 
pessoas que a cercam. Lem-
bro que quando criança ela 
primeiro colocava a comida 

no prato dos filhos e por úl-
timo se alimentava do que 
sobrava dos nossos pratos. 
E tudo isso sem que soubés-
semos”.

 Adriano Galdino disse 
ainda que sua esposa e fi-
lhas foram o alicerce para 
superar as barreiras e ven-
cer os desafios. “A vida pú-
blica me apresentou mulhe-
res fantásticas dispostas a 
lutar pelas desigualdades 
sociais. Mulheres negras, 
brancas, jovens, velhas ri-
cas e pobres”, afirmou.

 Embora tenha se pro-
pagado a história do in-
cêndio em uma fábrica dos 
Estados Unidos, como ori-
gem do Dia 8 de Março, o 
presidente da AL disse ser 
importante ressaltar que 
as motivações para a data 
partiram daquelas mulhe-
res que acreditavam que a 
transformação do mundo 
passava pelo reconheci-
mento do direito político 
das mulheres.

 Galdino observou que 
há exatos 84 anos, as mulhe-
res conquistaram o direito ao 
voto e, com este feito, acon-
teceu uma verdadeira revo-
lução e avanço social. “Mas é 
preciso enxergar que há mui-
to que avançar. É preciso que 
o poder público e que nós te-
nhamos consciência de criar 
leis e mecanismos para cada 
vez mais diminuir as desi-
gualdades, o machismo e que 
as mulheres tenham direitos 
iguais. A vocês mulheres to-
das as nossas homenagens, 
reverência e felicitações pelo 
dia”, concluiu o presidente da 
Casa Adriano Galdino.

Adriano Galdino destaca 
trajetória das mulheres 

8 de mArçO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

 
O deputado João Bosco Carneiro 

Júnior apresentou na sessão ordiná-
ria de ontem da Assembleia Legisla-
tiva requerimento referente a uma 
moção de aplauso ao jornal A União 
e todos seus funcionários pelo lan-
çamento do portal eletrônico www.
auniao.pb.gov.br.  

O lançamento do Portal do jornal 
A União fez parte das comemorações 
pela passagem dos 123 anos de funda-
ção completados no dia 2 do mês pas-
sado e lembrado pelo parlamentar na 
sessão da Assembleia Legislativa. João 
Bosco falou da trajetória do jornal tra-
tando como uma escola do jornalismo 
paraibano.

Através do portal, ressaltou o de-
putado estadual, aos serviços pres-
tados pelo jornal A União, o leitor se 
atualiza com novas notícias, tem aces-
so as colunas de famosos jornalistas e 
ainda acompanha as publicações do 
Diário Oficial. “O centenário jornal 
merece os aplausos desta Casa”, fina-
lizou. 

Na íntegra a justificava do voto de 
aplauso proposto pelo deputado João 
Bosco Carneiro Júnior:

Quando as instituições funcionam, 
eleva-se a credibilidade nas funções 
estatais e a democracia e o republica-
nismo demonstram seu maior vigor. 
Assim, devem ser valorizadas as enti-
dades que, no bojo da Administração 
Pública, cumprem com seu papel social 
e são exemplos de moralidade e efi-
ciência (Art. 37, caput, CRFB).

Nesse sentido, viemos congratular 
o Jornal A União, orgulho para todos 
os paraibanos. Circulando há 123 anos, 
participando de todos os momentos 

de nossa história, é sinônimo de valor 
para o nosso povo. 

Porém, impossível seria, por meio 
deste expediente, saudar todas as 
boas venturas desse importante jornal. 
Os registros de nossa história já têm se 
encarregado de tal tarefa. Por isso, re-
sumimo-nos a destacar mais um signi-
ficativo passo dado por esse órgão de 
imprensa: a implantação do portal ele-
trônico, www.auniao.pb.gov.br.

No dia 1º de fevereiro, o jornal A 
União lançou seu sítio eletrônico, compa-
tível com tablet, smartphone e compu-
tador. Porém, não o fez com incipiência, 
mas já disponibilizando ao usuário uma 
infinidade de utilidades e serviços, como 
o acesso a notícias, colunas e ao Correio 
das Artes, a disposição de serviços gráfi-
cos, a possibilidade de encaminhamento 
de matérias para publicação no Diário 
Oficial do Estado,a contratação de edi-
ção de livros e o conhecimento do acer-
vo histórico, político e social da Paraíba, 
digitalizado.

O jornal A União, em 2016, com-
pleta 123 anos. Os três dígitos, 1, 2 e 
3, são os números primos básicos. Pos-
suem indiscutível importância para 
a matemática e são dotados de uma 
grande carga simbólica. Não é à toa 
que o destino os escolheu para a ini-
ciativa do novo portal eletrônico: em-
bora moderno, começa com solidez, 
apto a perdurar gerações e participar 
da história do Estado.

Uma mostra da responsabilida-
de do jornal com a qualidade de seus 
serviços e a satisfação de seu corpo 
funcional foi a prorrogação do lança-
mento do sítio eletrônico. Apesar de 
a ideia estar presente desde o ano de 
2011, foi adiada, para que fosse mo-
dernizado o parque gráfico da editora 
e melhoradas as condições de trabalho 
das equipes.

AL aprova moção de aplauso pelo 
lançamento do portal de A União

AUNIAO.PB.GOV.Br

Edição de 2016 do Investe Nordeste acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro; mais de 100 empresários deverão participar 

Ricardo assina 
ordem de serviço 
para restauração 
da PB-151 

Mais uma ordem de ser-
viço do Programa Caminhos 
da Paraíba será assinada hoje 
pelo governador Ricardo 
Coutinho autorizando a res-
tauração de 14km da PB-151 
(Picuí/Divisa da Paraíba com 
o Rio Grande do Norte, cons-
truída há quase 30 anos), be-
neficiando diretamente mais 
de 21 mil habitantes dos mu-
nicípios de Picuí e Frei Marti-
nho, localizados no Curimataú. 
O investimento com recursos 
próprios é de R$ 4.386.455.85 
e pela rodovia trafegam uma 
média diária de 1.214 veículos 
entre automóveis, utilitários, 
ônibus, caminhões e motos.

A restauração, que será 
executada pela construtora 
Luiz Costa Ltda, terá como 
principais serviços recicla-
gem de toda a camada de 
base, recapeamento asfáltico 
da pista de rolamento e acos-
tamentos em CBUQ, recupe-
ração e limpeza do sistema 
de drenagem, roçada manual 
da vegetação na faixa de do-
mínio e sinalização horizon-
tal e vertical.

CTPCC realiza 1ª 
reunião na capital

O Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção (CTPCC), 
criado e instalado no Estado da Paraíba 
em dezembro do ano passado, realizou na 
manhã dessa terça-feira (8), a sua primeira 
reunião ordinária nas dependências do 
Salão Rosa, no Palácio da Redenção, sede do 
governo paraibano, em João Pessoa, com a 
participação do procurador-geral de Justiça 
do Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
Bertrand de Araújo Asfora.

“O Ministério Público vê a 
instituição desse Conselho com 
extrema importância. Um instrumento 
adequado e atual para a sociedade 
paraibana”, enalteceu Bertrand Asfora. 
Nessa primeira reunião, para presidir 
o Conselho foi eleito por aclamação o 
representante do Poder Executivo do 
Estado, o jornalista e historiador Waldir 
Porfírio da Silva. Também foi definida a 
data da próxima reunião do Conselho da 
Transparência: 8 de abril, às 14h.

Curtas

TCE aprova obras 
do DER em JP

A 2a Câmara do Tribunal 
de Contas da Paraíba, em sessão 
ordinária nessa terça-feira, 8, 
apreciou e julgou pela regularidade 
da Concorrência Pública 40001/15, 
que trata de obras de recapeamento 
asfáltico e alargamento da Avenida 
Cruz das Armas, em João Pessoa, 
realizada pelo DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem. O 
conselheiro André Carlo Torres Pontes 
detectou que a licitação estimula 
a participação dos licitantes e não 
se vislumbra excesso de preços 
ou cerceamento aos concorrentes, 
tanto que não houve impugnações 
durante o processo. Na defesa, o 
procurador do órgão, Manoel Gomes, 
justificou que o edital utilizado pelo 
DER é padrão nas obras do Estado, 
e foi elaborado pela Controladoria 
Geral do Estado, reiterando o 
respeito à Lei 8.666/93.
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Políticas

Vereadores pedem abertura de CPI 
da Lagoa para investigar desvios
Parlamentares reuniram as 
dez assinaturas necessárias 
para iniciar o processo

A bancada de oposi-
ção da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) pro-
tocolou na manhã de on-
tem pedido de abertura de 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), para inves-
tigar a retirada de 200 mil 
toneladas de lixo da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, 
na capital. Em entrevista co-
letiva, o grupo oposicionista 
esclareceu os motivos da ne-
cessidade de investigação, e 
divulgou os nomes dos par-
lamentares que assinaram o 
documento de solicitação.

O pedido foi assinado 
pelos vereadores Fuba (PT), 
Lucas de Brito (DEM), Raoni 
Mendes (PTB), Renato Mar-
tins (PSB), Zezinho Botafogo 
(PSB), além dos vereadores 
da base governista Djanil-
son da Fonseca (PPS), João 
dos Santos (PR) Felipe Lei-
tão (SD), Chico do Sindicato 
(PP) e Bruno Farias (PPS). 

Segundo o vereador 
Raoni Mendes, a bancada 
conseguiu as assinaturas 
necessárias para que esses 
indícios da Controladoria 
Geral da União sejam in-
vestigados e a CPI possa 
ser protocolada para que o 
presidente possa instalá-la. 
“Agora vamos aguardar a 
portaria do presidente da 
Casa para que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
possa funcionar. Estamos vi-
vendo um momento no País 
que não podemos colocar 
embaixo do tapete nenhum 
indício de irregularidade. 
Durante essa investigação, a 
prefeitura vai ter que pres-
tar esclarecimentos que não 
quis prestar no ano passa-
do”, disse o vereador ressal-
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tando que os parlamentares 
estão em sintonia com a so-
ciedade.

O fator preponderante 
para a solicitação da CPI, 
disse o vereador Raoni 
Mendes, foi a gravidade do 
desvio de verbas da obra da 
Lagoa em torno de R$ 9,6 
milhões. “A questão é que 
a prefeitura pagou por um 
serviço que não foi feito e 
queremos aprofundar isso 
porque existe uma série 
de irregularidades na obra 
e não podemos deixar de 
exercer o nosso papel”, afir-
mou o vereador, e esclare-
ceu que a CPI não é contra a 
prefeitura, mas contra uma 
obra que tem muitas irregu-
laridades.  

O vereador Bruno Fa-
rias reafirmou que a obra 
segundo documento da CGU 
tem muitas irregularidades. 
“O que nos queremos aqui é 
a busca da verdade e a pre-
feitura terá oportunidade de 
esclarecer se houve ou não 
irregularidades na obra”.

A CPI da Lagoa pre-
tende investigar os gastos 
do prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PSD), com 
as obras de urbanização do 
Parque Solon de Lucena 
que estão em andamento. 
O parecer da comissão tem 
como base o Relatório da 
Controladoria da União, que 
tem em anexo, documentos 
incontestes dos desvios de 
R$ 59 milhões da obra da 
lagoa e mais R$ 3,5 da cons-
trução de um túnel.

 
Entenda o caso
Desde outubro de 2015, 

os parlamentares oposicio-
nistas se pronunciaram na 
tribuna e apresentaram re-
querimentos questionando 
a Gestão Municipal sobre 
supostas irregularidades na 
remoção de lixo da Lagoa. 

Se instalada, Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar suposto desvio de quase R$ 10 milhões nas obras da Lagoa

Segundo avaliação deles, 
as informações divulgadas 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) acerca 
da quantidade de resíduos 
retirada e transportada para 
aterros não condiziam com a 
logística de transporte visí-
vel no Centro da capital.

No fim do mesmo mês, 
após visita ao aterro sani-
tário metropolitano onde 
teriam sido depositadas as 
200 toneladas de lixo reti-
radas da Lagoa, e diante da 
inexistência desse montante 
no local, os vereadores soli-
citaram apuração do assunto 
a órgãos como a CGU, o Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB), o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PB), a Po-
lítica Federal (PF) e o Minis-
tério Público Federal (MPF).

Em dezembro, após fis-
calização nas obras da Lagoa, 

a CGU apontou problemas 
como a retirada de resíduos 
inferior ao que foi efetiva-
mente pago, com superfatu-
ramento de R$ 3,6 milhões 
na construção do túnel e de 
quase R$ 6 milhões referen-
tes à retirada e ao transporte 
dos resíduos para o aterro 
sanitário.

Tramitação 
O primeiro secretário 

da CMJP, vereador Benilton 
Lucena (PSD), informou que, 
diante da solicitação, o pre-
sidente Durval Ferreira (PP) 
encaminhará o requerimen-
to à Procuradoria da Casa e, 
caso seja confirmada a exis-
tência de fato determinante, 
serão realizados os demais 
procedimentos para instala-
ção da CPI.

De acordo com o Regi-
mento Interno da CMJP e a 

Lei Orgânica do Município 
de João Pessoa, para proto-
colar esse tipo de pedido, 
é necessária a adesão de, 
pelo menos, um terço dos 
membros da Casa. Ainda de 
acordo com o Regimento, 
cabe ao presidente do Le-
gislativo Municipal designar 
os membros para compor a 
CPI, respeitada a represen-
tação proporcional, dentro 
do possível. Além dos nomes 
dos vereadores membros, 
que serão no mínimo cinco 
e no máximo sete, também 
deverá constar na portaria 
de criação da Comissão a sua 
finalidade e o seu prazo de 
funcionamento.

Conforme consta no 
Regimento Interno da Casa, 
o instrumento tem caráter 
temporário e se destina a 
apurar denúncia ou fato de-
terminado, de competência e 

interesse municipal, caben-
do-lhe poderes de investiga-
ção próprios das autoridades 
judiciais. Após a conclusão 
dos trabalhos, a CPI deve 
apresentar relatório com 
sugestões, recomendações 
à autoridade administrativa 
competente, ou encaminha-
mento dos resultados ao 
Ministério Público, para que 
este promova a responsabi-
lidade civil ou criminal dos 
possíveis infratores.

Defesa
Por meio de nota, A Pre-

feitura de João Pessoa alega 
que as adequações sugeridas 
pela CGU já foram atendida-
das pela gestão municipal. A 
nota destaca ainda que o pe-
dido de instalar uma CPI tem 
caráter eleitoreiro e que em 
junho deste ano a obra será 
entregue.

 O vereador Fuba foi um dos 
parlamentares que assinou o docu-
mento, e enfatizou que a abertura 
da CPI servirá para que a popula-
ção tenha o conhecimento exato 
do destino dos recursos destinados 
para a obra. 

“Muitas questões existem en-
volvendo a aplicação dos recursos 
que foram encaminhados para as 
obras do Parque Solon de Lucena, 
e a CPI terá um importante papel 
para que tudo seja esclarecido. De-
vemos ainda destacar que tentou-
se aprovar na Câmara requerimen-
tos para que a prefeitura pudesse 
explicar as dúvidas dos parlamen-
tares, mas não conseguimos a sua 
aprovação”, disse Fuba. 

Ainda em 2015, diversos re-
querimentos foram apresentados 
na Casa para que a Prefeitura de 
João Pessoa esclarecesse essas 
questões, porém não tiveram êxi-
to. “Eu mesmo pedi informações 
sobre a remoção das 200 mil tone-
ladas de detritos, lixo e sedimen-
tos da Lagoa. O documento não 
teve resposta. Fizemos questiona-
mentos coerentes e pertinentes, 
mas até hoje não obtivemos expli-
cações sobre a remoção destes ma-
teriais. Além do relatório da CGU, 
o silêncio do Executivo também foi 
um dos motivadores do pedido da 
CPI”, explicou Fuba. 

O vereador acredita que não 
haverá problemas na tramitação 
da abertura da CPI, e que ela irá 
cumprir o seu propósito: “Dez ve-

readores entenderam que a so-
ciedade pessoense precisa dessas 
respostas, e temos aqui este papel. 
Estamos apenas em busca da ver-
dade”, justificou o vereador do PT, 
que integra a oposição. 

Relatório da CGU 
O relatório elaborado pela Con-

troladoria Geral da União (CGU) foi 
desenvolvido entre 17 de agosto e 
14 de setembro de 2015, e demons-
tra várias situações de improbidade 
administrativa, entre elas: 

- Não foi constatada a emoção 
de orçamento pelo município de 
João Pessoa discriminando a solu-
ção técnica a ser adotada para o 
serviço de construção de galeria 
de esgotamento pelo método não 
destrutivo; 

- Prejuízo de R$ 33.613,40 cau-
sado pelo cálculo em duplicidade 
dos serviços de carga, manobra e 
descarga de materiais; 

- Prejuízo de R$ 385.202,57 de-
corrente da utilização inadequada 
para o serviço executado; 

- Prejuízo de R$ 92.687,42 ocor-
rido em virtude de pagamento su-
perior ao valor dos serviços efeti-
vamente executados, em relação 
ao dique de contenção; 

- Prejuízo de R$ 5.941.568,90 
ocorrido em virtude de pagamento 
superior ao valor dos serviços efeti-
vamente executados, em relação à 
remoção de solo mole; 

- Custos incompatíveis com o 
tempo de realização dos serviços.

É preciso saber destino dos recursos, diz Fuba
O vereador Chico do 

Sindicato (PTdoB) afir-
mou, nessa terça-feira, 8, 
que permanece aliado do 
prefeito e afirma ter as-
sinado o documento em 
apoio a instalação da CPI 
por acreditar que Lucia-
no Cartaxo (PSD) não tem 
nada a temer.

A fala do vereador se 
deu logo após votar a favor 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), proto-
colada pelos vereadores 
que fazem oposição ao pre-
feito da capital paraibana, 
destinada a apurar supos-
tas irregularidades nas 
obras de urbanização do 
Parque Solon de Lucena, a 
Lagoa. 

“Permaneço na base do 
prefeito Cartaxo e assinei a 
CPI no intuito de mostrar 
que o prefeito não teme ne-
nhuma investigação. Acre-
dito que nada será prova-
do contra o gestor e por 
isso fui a favor da instala-
ção, pois sei que nada será 
provado contra a gestão 
de Luciano Cartaxo. Quem 
não deve, não teme”, disse 
Chico.

A CPI tem como fun-
damento um relatório ela-
borado pela Controladoria 
Geral da União (CGU) di-
vulgado em dezembro pas-
sado após a realização de 
inspeção em obras da Pre-

feitura Municipal de João 
Pessoa. A CGU teria consta-
tado irregularidades no va-
lor total de R$ 9,5 milhões 
nas intervenções feitas na 
Lagoa do Parque Solon de 
Lucena.

O documento cita que o 
material retirado da Lagoa, 
que estava depositado no 
aterro, não alcançava a cota 
superior da borda do talu-
de do dique, evidenciando 
que o volume de material 
retirado foi menor que o 
calculado. A auditoria iden-
tificou ainda um superfatu-
ramento de R$ 3,6 milhões 
na construção de um túnel 
para regularização do espe-
lho d’água da Lagoa.

Governista assina pedido Lucas acredita 
em conduta isenta

O vereador Lucas de Brito 
(DEM) acredita que a instaura-
ção da Comissão Parlamentar 
do Inquérito (CPI), na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), é fundamental para 
investigar possíveis irregulari-
dades, na obra de urbanização 
do Parque Solon de Lucena, 
apresentados pelo relatório 
da Controladoria Geral da 
União (CGU). De acordo com 
o documento, há indícios de 
superfaturamento, desvio de 
recursos públicos no valor de 
quase R$ 10 milhões de reais.

“A CPI deve ser vista 
como algo natural, pois é 
uma prerrogativa do Legis-
lativo fiscalizar o trabalho da 
Prefeitura. Estranho seria se 
a Câmara se omitisse diante 
de fatos certos e determina-
dos, apontados pela CGU”, 
afirmou o democrata. 

Ao todo, dez parlamen-
tares assinaram o pedido de 
abertura da CPI . De acordo 
com Lucas de Brito, o próxi-
mo passo será a publicação de 
uma Portaria do Presidente da 
Casa, definindo os integrantes 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito.

“Com certeza, a Câmara 
fará uma condução isenta das 
investigações, para que, em 
um ano eleitoral, a CPI nem 
sirva a projetos políticos, nem 
seja usada para mascarar a 
verdade”, concluiu.

“Permaneço 
na base do 
prefeito Lu-
ciano Cartaxo 
e assinei a CPI 
no intuito de 
mostrar que o 
prefeito não 
teme nenhuma 
investigação” 



Polícia ouve funcionários 
da CBTU sobre acidente 
entre trem e ônibus
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Mudanças têm sido alvo de 
relamações dos pedestres, 
que se sentem inseguros

Obras trazem perigos e transtornos 
REFORMA DA LAGOA

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 2016

Desde a interdição do 
anel interno do Parque So-
lon de Lucena, na segunda 
fase da obra de revitalização 
da Lagoa, vários problemas 
vêm sendo registrados pela 
população. O primeiro acon-
teceu com a mudança no 
trânsito do local. Os ônibus 
passaram a transitar em uma 
via que foi construída na par-
te externa da Lagoa e novas 
plataformas com paradas de 
ônibus foram construídas 
para servir à demanda de 
passageiros. O problema é 
que com as mudanças a po-
pulação reclama dos engar-
rafamentos e da dificuldade 
de acessar a plataforma.

No início, o principal 
transtorno era a confusão 
com as linhas que passavam 
em cada plataforma, mas aos 
poucos os passageiros foram 
se acostumando à mudança. 
Entretanto, outros proble-
mas foram observados com 
o passar dos dias. O principal 
deles é o acesso às platafor-
mas. Para conseguir, é preci-
so se arriscar por um meio-

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

Enquete

"Tava chovendo 
esses dias, mas 
acho que as obras 
já deveriam ter 
sido concluídas, 
porque estão atra-
palhando tudo. Ele 
colocou os ônibus 
para vir por aqui, 
mas não colocou bancos para as pessoas se 
sentarem, não colocou lixeiras. Não colocou 
uma calçada para as pessoas entrarem nas 
plataformas, não colocou rampas para cadei-
rantes passarem, nem uma passarela para 
as pessoas atravessarem. Só tem um sinal 
ali. E outra coisa, os ônibus estão demorando 
muito. Você fica mais de uma hora esperando 
e quando chega o pessoal fica desnorteado 
procurando saber onde é sua parada.”

"Para mim ficou 
bom do jeito 
que está. Eu 
acho que ficou 
mais fácil o 
acesso. Eu sou 
de São Paulo e 
no começo eu 
não conseguia 
distinguir qual era a parada de ônibus 
que eu deveria estar e agora as platafor-
mas têm um informativo dizendo onde 
cada ônibus para, então para mim ficou 
melhor. A única coisa que eu não gostei 
é da passagem para chegar na platafor-
ma, porque ali [a calçada] ficou muito 
estreitinha e a única alternativa que tem 
é atravessar para o outro lado e depois 
passar na faixa de pedestre."

"A mudança na 
Lagoa foi horrível, 
ainda mais para 
mim que tenho 
uma criança 
especial, como 
eu vou fazer 
para vir com ela 
nessa passagem 
super estreita? Quando você desembarca 
do ônibus, tudo bem, mas para sair da 
plataforma? Você precisa se submeter 
à mesma passagem estreita. Outra 
coisa que eu acho muito ruim com essa 
mudança é o engarrafamento. Teve um 
dia que eu tava no ônibus e gastei quase 
40 minutos só entre o mercado central e 
aqui por conta do congestionamento."

ElizabEtE OdOn
Funcionária pública

débOra CarnEirO 
Cabeleireira

CristianE santiagO
Dona de casa
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fio estreito, ou dividir o espaço 
das ruas com os carros e ônibus. 
Foi o caso da dona de casa Letí-
cia Alves, que para chegar à sua 
plataforma precisou disputar a 
rua com os carros levando uma 
criança de colo nos braços. O 
momento foi registrado pelo fo-
tógrafo do jornal A União.

"É horrível. Eu preciso 
pegar o ônibus ali e está pés-
simo. Eu senti muito medo de 
ser atropelada ou de cair com 
a criança no meio da rua", re-

latou Letícia. Apesar de existir 
a opção de atravessar a rua e 
andar nas calçadas dos estabe-
lecimentos comerciais do anel 
externo da Lagoa, pouquís-
simas pessoas optavam por 
fazer este trajeto. A maioria 
preferia se arriscar pelo meio-
fio ou nas beiradas das pistas, 
como Letícia. Outro problema 
registrado pela reportagem do 
jornal A União foi referente à 
estrutura das plataformas. A 
cobertura delas não dava con-

ta de oferecer uma sombra às 
pessoas que ocupavam os pon-
tos de ônibus e muitas ficavam 
expostas ao sol.    

A reportagem do jornal A 
União ligou para a assessoria 
da Secretaria de Infraestrutura 
para saber a posição do órgão 
sobre os problemas estruturais 
de acesso às plataformas, po-
rém não foi atendida. A Prefei-
tura de João Pessoa estima que 
as obras estarão concluídas até 
o mês de junho.

Os pedestres têm que optar em caminhar pelo meio-fio 
estreito ou dividir o espaço na rua com os carros e os ôni-
bus, se arriscando, o que têm gerado muitas reclamações 

População reclama também da 
falta de espaço e de cobertura nas 

plataformas,  deixando muita gente 
exposta ao sol   

FOTOS: Marcos Russo
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Polícia ouve funcionários da CBTU 
sobre acidente entre trem e ônibus
Delegado descartou 
ouvir motoqueiro que foi 
testemunha da tragédia 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O delegado Antônio Ál-
vares de Farias ouviu na tar-
de de ontem, em termos de 
declaração, o coordenador de 
manutenção da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, 
Sérgio Marcelino, e também 
um vigilante que estava no 
interior do trem no momento 
da colisão com um ônibus no 
dia 29 de fevereiro, no Distri-
to de Várzea Nova, em Santa 
Rita. Ambos foram acompa-
nhados pelo advogado da 
CBTU, Fábio Firmino.

Ontem, Farias informou 
que está praticamente des-
cartado ouvir o motoqueiro 
que estava próximo ao ôni-
bus da empresa Santa Rita 
para prestar depoimento. Ele 
é considerado uma das prin-
cipais testemunhas, não foi 
identificado e está difícil de 
localizá-lo.

Várias pessoas já foram 
ouvidas no inquérito instau-
rado para apurar as causas da 
tragédia envolvendo um ôni-
bus e um trem, ocorrido na 
tarde do dia 29 do mês pas-
sado na passagem de nível no 
Distrito de Várzea Nova, em 
Santa Rita. 

Cinco pessoas, todas 
mulheres, morreram em con-
sequência do acidente: a do-
méstica Adriana Castro Alves, 
de 33 anos;  a zeladora Josefa 
Maria de Lima, de 52 anos; 
Edilane da Silva Macedo Al-
ves, professora de 49 anos; a 

atendente de farmácia Cléia 
Percila do Nascimento Silva, 
de 39 anos e a estudante Josi-
valda do Nascimento Medei-
ros, de 15 anos.

Na delegacia de Santa 
Rita, o delegado Antônio Ál-
vares de Farias ouviu na se-
mana passada os maquinistas 
Ismael Alves Campos e o auxi-
liar Sílvio Roberto Veríssimo, 
que pilotavam o trem, e tam-
bém o motorista do ônibus, 
João Batista. Todos foram 
ouvidos em termos de decla-
ração e não foram indiciados, 
como havia sido noticiado.

O advogado Fábio Firmi-
no disse que o delegado Fa-
rias questionou como se pro-
cedia a manutenção do trem 
e, na ocasião, foi entregue 
documentação que mostra 
como é feito todo o procedi-
mento para o funcionamento 
dos equipamentos da CBTU. 

Farias disse ontem que 
tem 30 dias para concluir o 
inquérito, no entanto, pode 
solicitar mais prazo para con-
cluir o procedimento policial 
até a emissão do laudo peri-
cial realizado pelo Instituto 
de Polícia Científica no local 
do acidente e nos veículos en-
volvidos.

O advogado Fábio Firmi-
no informou que a CBTU ins-
taurou sindicância para apu-
rar as causas que provocaram 
o acidente. Os responsáveis 
pelo procedimento terão 30 
dias para apresentar relató-
rio conclusivo e o advogado 
pretende ouvir todos os en-
volvidos, inclusive sobrevi-
ventes da tragédia. “Espera-
mos ouvir o maior número de 
pessoas”, revelou Fábio.

Entre as armas apreendidas (foto) está uma espada; a ação foi realizada pela quinta delegacia de Santa Rita com apoio do 7º BPM

As Polícias Civil e Militar 
desencadearam na manhã 
de ontem a Operação Pasto 
Novo Livre, no município de 
Mari. Foram presas quatro 
pessoas suspeitas de tráfi-
co de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo. A ação foi 
realizada pela 5ª Delegacia 
Seccional, que tem sede em 
Santa Rita em conjunto com 
equipes do 7º Batalhão da 
Polícia Militar. 

De acordo com o dele-
gado responsável pelas in-
vestigações, Felipe Castelar, a 
operação policial foi realizada 
após várias denúncias indica-
rem o comércio ilegal de en-
torpecentes na região de Mari. 
“Em muitas informações que 
recebemos foram apontados 

os responsáveis, demos en-
trada nos mandados de pri-
são preventiva e conseguimos 
nessa terça-feira, cumpri-los”, 
disse o delegado. 

Foram presos: José Wal-
der Lins Rabelo Neto, de 22 
anos; Josivaldo Gomes da Sil-
va, de 29 anos; Severino Go-
mes dos Santos, de 18 anos. 
Na ação policial ainda foi 
preso em flagrante Sebastião 
Cosmo dos Santos, por posse 
ilegal de arma de fogo.  Na 
ação foram apreendidas três 
armas de fogo, sendo duas de 
grosso calibre, um revólver e 
uma espada. 

Ainda segundo o delega-
do Felipe Castelar, as investi-
gações mostram que a espa-
da e uma das armas podem 

ter sido usadas no homicídio 
de Leonildo Nascimento Sil-
va, no mês passado. 

Os presos foram enca-
minhados para unidades 
prisionais do Estado, onde 
vão aguardar as decisões da 
Justiça. Eles vão responder 
pelos crimes de tráfico de 
drogas, posse e porte ilegal 
de arma de fogo e um deles 
vai responder por homicídio. 

Armas em Patos 
A Polícia Militar, em uma 

operação conjunta com a 
Polícia Civil, cumpriu man-
dado de busca e apreensão 
em uma residência na cidade 
de Patos, apreendendo três 
armas de fogo e um simula-
cro, munições e material de 

recarga de munições.
Na noite de segunda-feira 

(7), policiais do 3º Batalhão 
de Polícia Militar, juntamente 
com policiais civis da Delega-
cia de Homicídios e Entorpe-
centes, cumpriram um man-
dado de busca e apreensão na 
casa de José Adenilson da Silva 
Nascimento, de 49 anos.

No local, encontraram 
um revólver calibre 38, 
uma espingarda calibre 
16, uma espingarda cali-
bre 20, uma espingarda de 
pressão calibre 5,5mm, 62 
munições e ainda pólvora 
e material de recarga de 
munições. O suspeito e o 
material apreendido foram 
encaminhados à 1ª Delega-
cia Distrital de Patos.

Porte ilegal e suspeita de tráfico de 
drogas levam quatro pessoas à cadeia

Estado contempla 2.400 famílias

OPERAÇÃO PASTO LIVRE EM MARI

PROJETO ECOPRODUTIVO
O setor de Fiscalização 

da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) realiza 
durante toda esta semana a 
operação ‘Libera aí’, que au-
tuará os estabelecimentos 
comerciais de João Pessoa 
que utilizarem as calçadas 
rebaixadas como estaciona-
mento privado. A operação 
se faz necessária devido às 
denúncias que estão chegan-
do à Secretaria.

Os fiscais estão verifi-
cando se o consumidor está 
sendo impedido de estacio-
nar nesses espaços através 
de correntes, cones e grades 
ou qualquer outro tipo de 
obstrução. As exceções pre-
vistas nas leis municipais 
que regem o assunto são 
hospitais, clínicas médicas e 
farmácias. Durante toda se-
mana, os fiscais do Procon-JP 
percorrerão os estabeleci-
mentos comerciais em vários 
bairros da cidade. 

Aplicativo
O consumidor pode 

realizar suas denúncias 
pelo aplicativo Procon-JP, 
que pode ser baixado no 
aparelho celular através 
do site proconjp.pb.gov.br. 
O serviço está disponível, 
por enquanto, apenas na 
versão android, é mais uma 
ferramenta de atendimento. 

A pessoa que flagrar um 
estacionamento com calçada 

rebaixada onde tenha algum 
tipo de obstrução, pode fazer 
a fotografia e enviar para a 
secretaria através do aplica-
tivo ou, então, enviar sua de-
núncia, sobre qualquer ques-
tão, por escrito. 

O Procon-JP iniciou cam-
panha educativa em julho do 
ano passado sobre o uso das 
calçadas rebaixadas consi-
derando o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e a 
legislação municipal. A Lei 
Complementar 63/2011 diz 
que é proibida a privatização 
das calçadas rebaixadas em 
frente aos estabelecimentos 
comerciais, com penalidade 
de multa administrativa. A 
Lei 63/2011 é um comple-
mento à Lei Complementar 
nº 07/1995 - Código de Pos-
turas do Município de João 
Pessoa.

Denuncie
SAC: Segunda a sexta-

-feira, das 8h às 14h, na sede 
do Procon, na Avenida D. Pe-
dro I, nº 473, Tambiá.

Telefones: Segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h,  
0800 083 2015, 3214-3040, 
3214-3042, 3214-3046.

Plantão: Sexta-feira, sá-
bado e domingo, das 20h às 
3h, pelo telefone 0800 083 
2015.

Site: proconjp.pb.gov.br
Procon-JPmóvel (itine-

rante): terças e quintas-fei-
ras, das 13h às17h.

Procon-JP vai fiscalizar 
as calçadas rebaixadas 

Já estando em plena ati-
vidade em cinco comunida-
des desde sua implantação no 
final do ano passado, o Proje-
to Ecoprodutivo, que contem-
pla mais de 2.400 famílias 
agricultoras direta e indire-
tamente com diversas ações, 
começou a receber mudas 
frutíferas para atender a de-
manda solicitada, informou o 
presidente da Gestão Unifica-
da (Emepa/Interpa/Emater), 
Nivaldo Magalhães.

Nesta primeira etapa, 
serão distribuídas 9.615 
mudas frutíferas de pinha, 
caju, goiaba, graviola, mara-
cujá, sabiá, coco e florestais, 
produzidas pela Empresa 
Estadual de Pesquisa Agro-
pecuária da Paraíba (Emepa-
-GU), vinculada à Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), em parceria 
com a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Inicial-
mente, as comunidades de 
Alagamar, em Salgado de 
São Felix, Bonfim, em Areia 
e Oziel Pereira, em Remígio 
receberam mudas de coco, 
atendendo a solicitação dos 
agricultores familiares,de 

acordo com a coordenado-
ra do Ecoprodutivo, Ivonete 
Berto Menino.

Todo o processo de plantio 
está sendo acompanhado pelos 
extensionistas da Emater, que 
orientam as famílias desde 
o preparo do solo e manejo 
das mudas. Também as fa-
mílias integrantes do Projeto 
Ecoprodutivo terão acesso a 
sementes de hortaliças como 
alface americana, salsa, to-

mate cereja, rúcula (semen-
te), repolho, cenoura, beter-
raba, pimentão, cebolinha, 
couve flor e coentro.

Criado pelo Governo do 
Estado, por meio da Gestão 
Unificada (Emepa/Interpa/
Emater), vinculada à Sedap, 
para impulsionar o desen-
volvimento rural sustentável 
e o fortalecimento socioeco-
nômico das comunidades, 
o Projeto Ecoprocutivo tem 

cinco projetos pilotos que 
beneficiam 2.482 famílias de 
forma direta e indireta.

São cinco projetos Ecopro-
dutivos já instalados. O primeiro 
foi em Bartolomeu I, em Bonito 
de Santa Fé, depois foi lançado 
no Quilombolas Pitombeira, em 
Várzea, e nos assentamentos 
Oziel Pereira, em Remígio, Ala-
gamar, em Salgado de São Felix 
e, no mês passado, no Quilom-
bolas Bonfim, em Areia.

Canteiro da Emepa onde são plantadas as mudas frutiferas; na primeira etapa serão distribuidas 9.615

FOTO: Secom-PB
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Mulheres do MST ocupam Incra 
e negociam liberação de recursos
Movimento começou 
segunda-feira na Asplan e 
na CEF da Epitácio Pessoa 

FotoS: Edson Matos

teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Cerca de 600 
mulheres inte-
grantes do Mo-
vimento Sem- 
Terra da Paraíba 
(MST) ocupam 
desde segunda-
-feira (7), os cor-

redores e pátio do estaciona-
mento do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), no Bairro do Estado, 
em João Pessoa. A ocupação faz 
parte da Jornada Nacional de 
Luta das Mulheres Campone-
sas que neste ano traz o lema 
“Mulheres na luta em defesa da 
natureza e alimentação saudá-
vel, contra o agronegócio”.

De acordo com Juliana 
Carneiro, representante da Co-
ordenação Estadual do Movi-
mento, na pauta do Incra cons-
ta a liberação de recursos do 
Crédito de Apoio a Mulher, bem 
como a inclusão de outras mu-
lheres. “Nós iniciamos o nosso 
movimento na Asplan, onde 
denunciamos o modelo do mo-
nocultivo da cana-de-açúcar, 
seguimos em marcha para a 
sede da Caixa Econômica Fede-
ral da Avenida Epitácio Pessoa, 
onde discutimos a contratação 
de 14 projetos para habitação 

rural e hoje entregamos uma 
pauta de reivindicação rural ao 
Incra, porque apenas parte do 
crédito foi liberado”, explicou.

O superintendente regio-
nal do Incra na Paraíba, Cleofas 
Caju, disse que a presença das 
mulheres na sede do órgão não 
alterou a rotina dos servidores. 
“Hoje é 8 de março, onde se co-
memora o Dia Internacional da 
Mulher, e nós temos uma visita 

com predominância das mulhe-
res que reivindicam uma pauta 
junto ao Incra. Nós estamos ten-
tando liberar algo em torno de 
R$ 4 mil créditos de apoio mu-
lher, já unimos força e tivemos 
a colaboração de Brasília da As-
sistência Técnica, já lançamos 
R$ 2 mil na conta das mulheres”.

Também faz parte da 
pauta a obtenção de terras do 
desenvolvimento do Projeto 

de Assentamento e Assistên-
cia Técnica. O movimento já 
fez rodadas em outros órgãos 
sobre o Pacto do Desenvolvi-
mento do Projeto de Assenta-
mento, a exemplo da CEF para 
a contratação de 14 projetos do 
Programa de Habitação Rural 
e denunciaram na Associação 
dos Plantadores de Cana  o mo-
delo do monocultivo da cana 
de-açúcar, que, segundo eles, 

é baseado no uso intensivo de 
agrotóxicos.

Uma reunião foi realizada 
pela manhã com Cleofas Caju 
e as lideranças do MST, no au-
ditório do Incra. Segundo a 
assessoria do Incra, a reunião 
teve o objetivo de apresentar 
a pauta. Outras duas reuniões 
foram realizadas com o chefe 
de obtenção de terras, o chefe 
da divisão do desenvolvimento 

de projetos de assentamento e 
representantes do Governo do 
Estado, a Secretaria da Juventu-
de e a Secretaria da Agricultura.

De acordo com Mirian Fa-
rias, da coordenação de comu-
nicação do MST-PB, as reuniões 
com os representantes do Go-
verno Estadual foram positivas 
e os manifestantes desocupa-
ram na noite de ontem a sede 
do Incra.

Integrantes do Sem-Terra ocuparam o Incra na segunda-feira Ontem foram realizadas reuniões no auditório do Incra para discutir a pauta de reivindicações 

O Hemocentro da Paraíba lan-
çou ontem a Campanha de Doação 
Feminina em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Com o slo-
gan “Doe sua bolsa mais bonita”, as 
doadoras foram recepcionadas pelo 
grupo de música Paraibone, da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), 
e com atividade laboral.

A campanha se estende por 
todo o mês de março e tem por 
objetivo aumentar o número de 
mulheres doadoras, enfatizando 
a conscientização da importância 
da mulher nesse processo. “Neste 
mês de março, aproveitando que 
a mulher é a grande homenagea-
da pelo seu dia, estamos lançando 
essa campanha de doação femini-
na estimulando as mulheres a doar 
sangue e quebrar tabus e precon-
ceitos”, explicou a diretora-geral 
do Hemocentro, Sandra Sobreira.

A enfermeira Elaine Velêz é 
doadora há mais de dez anos, e foi 
a funcionária da instituição com o 
maior número de doações, sendo 
homenageada ao lado de Sheila Fer-
reira de Souza, doadora mais jovem 
com o maior número de doações.

Para Elaine, a doação é um mo-
mento único. “Quando você vê que 
seu sangue vai ser encaminhado 
para uma pessoa que está precisan-
do, é incrível. A sensação é única. Só 
sabe quem doa”.

A chefe do Núcleo de Ações Es-
tratégicas do Hemocentro, Divane 
Cabral, ressaltou as especificidades 
na doação feminina. “A mulher, as-
sim como o homem, pode doar e 
apenas a gestação e o primeiro ano 
da amamentação impedem a doa-
ção das mulheres. O intervalo para 
cada doação é de dois meses para o 
homem e três meses para a mulher”, 
explicou.

Coletas externas 
Outra ação que será realizada 

durante todo este mês é a coleta ex-
terna. Ontem, em comemoração ao 

Dia da Mulher, o Hemocentro fez a 
ação de coleta na Reitoria da UFPB. 
Hoje, a coleta externa será realizada 
no município de Jacaraú, e no sába-
do (12), na Primeira Igreja Batista, 
em João Pessoa. Na quarta-feira 
(16), a unidade móvel do Hemocen-
tro estará no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), e no sábado (19) na 
Igreja Cidade Viva, no Bessa. A pro-
gramação de coletas externas será 
finalizada na quarta-feira (30) no 
Unipê. Todas as coletas terão início 
às 8h, e término às 16h.

Lançada campanha de doação feminina 
UFPB celebra 
Dia da Mulher

A Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas da UFPB, 
por meio da Coordenação 
de Qualidade de Vida, Saú-
de e Segurança do Traba-
lho, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, promove ações e pres-
tação de serviço no campus 
I, em João Pessoa.

Entre as atividades, 
que serão realizadas hoje e 
amanhã, estão aferição de 
pressão arterial, exposição 
dos talentos das mulheres 
da UFPB e oficinas. 

Para participar das ofi-
cinas é preferível o uso de 
roupas confortáveis, que 
não impeçam movimen-
tos. Evite vestidos, saias e 
saltos. As inscrições serão 
feitas pelo endereço de e-
-mail promosiass@progep.
ufpb.br  ou no ramal 7113 
com Andrea, do meio-dia às 
18h.

 
Programação:
 Quarta-feira (9/3) 
- 9h às 12h e 14h às 

17h: Aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia, 
distribuição de brindes e 
material informativo/Geap 
(Hall da Reitoria)

- 9h às 11h: Circuito de 
Dança (Hall da Reitoria)

- 16h às 18h: Oficina 
de Defesa Pessoal (sala da 
Sods, na Reitoria)

 
Quinta-feira (10/3) 
- 9h às 12h: Exposição 

dos Talentos das Mulheres 
da UFPB (Hall da Reitoria)

- 9h às 12h e 14h às 
17h: Noções Básicas de Au-
tomaquiagem (Sala Multi-
campi)

- 14h30 às 17h: Oficina 
de Biodança (sala da Sods, 
na Reitoria) 

Os Centros de Referên-
cia Especializados de As-
sistência Social da Paraíba 
(Creas Polos Regionais), 
vinculados à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), em parceria 
com os municípios, realizam 
durante todo mês de março 
atividades referentes ao Dia 
Internacional da Mulher.

Ontem, no Creas de Ara-
çagi, as ações foram reali-
zadas em uma tenda com a 
distribuição de panfletos in-
formativos sobre os direitos 
das mulheres. Técnicos dos 
Creas também tiraram dúvi-
das sobre locais para denún-
cias e alertaram sobre a ne-
cessidade do enfrentamento 
da violência contra a mulher.

Também nessa terça-
-feira, os Creas de São José 
dos Cordeiros, de Ibiara, 
Aparecida e Baía da Traição 
organizaram oficinas e pa-
lestras. No Creas de Baía da 
Traição, os técnicos fizeram 
uma festa com tenda, orna-
mentação, palestras e ho-
menagens às mulheres que 
frequentam o local.

Acompanhamento – Os 
Creas atendem a todo tipo 
de direito violado por meio 
de equipe formada por coor-
denador, psicólogo, educa-
dor social, assistente social 
e advogado. Em toda a Pa-
raíba, existem 26 Creas Re-
gionais que atendem juntos 
a mais de 150 municípios 
vinculados. 

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

A Câmara Municipal de 
Sousa realizou na manhã de 
ontem sessão especial do Dia 
Internacional da Mulher. A 
sessão foi coordenada pelo 
presidente da casa legislativa, 
Aldeone Abrantes, e contou 
com a presença de donas de 
casa, operárias da coleta de 
lixo, advogadas, professoras, 
delegada de polícia e policiais 
femininas do 14º Batalhão da 
Polícia Militar.

A madre Aurélia Garcy, 
uma das fundadoras do Colé-
gio Nossa Senhora Auxiliado-
ra, marcou presença e através 
da tribuna do parlamento sou-
sense levou sua mensagem de 
paz e incentivo às mulheres de 
todo o Alto Sertão da Paraíba. 

Também presente ao 
evento, a capitã Kelma Simo-
ne, do Batalhão da Polícia 
Militar de Sousa, rendeu ho-

menagens às mulheres pre-
sentes ao evento e as que es-
tavam ouvindo a transmissão 
da sessão através da Rádio 
Progresso AM 610. A delega-
da de polícia Ivna Cordeiro, 
que gerencia a Delegacia da 
Mulher na cidade de Sousa, 
enalteceu a força da mulher 
sertaneja e destacou que as 
mulheres têm tido cada vez 
mais importantes espaços na 
sociedade.

A defensora pública Al-
devam Abrantes, advogada 
atuante na região de Sousa, 
lembrou a competência e as 
conquistas das mulheres ser-
tanejas nos mais diversos seg-
mentos da sociedade. Compa-
receram também ao evento a 
diretora do Campus III da Uni-
versidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG), em Sousa, 
Jônica Marques Coura Aragão, 
que destacou a iniciativa da 
presidência do Legislativo e 
dos demais vereadores.

Creas fazem homenagens

Sessão especial em Sousa

- Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias 
(se for menor de 18 anos é necessário autorização do 
responsável legal)

- Pesar acima de 50 quilos.

- Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas.

- Estar alimentado, dando intervalo de três horas 
após o almoço.

- Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia 
da doação.

- Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade.

- Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia.

- Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

- Não ter comportamento de risco para doenças sexual-
mente transmissíveis.

- Não estar grávida ou em período de amamentação. A 
menstruação e o uso de pílulas anticoncepcionais não 
impedem a doação.

- Respeitar o intervalo entre as doações que devem ser 
de dois meses para os homens e de três meses para 
as mulheres.

As pessoas interessadas em doar sangue e que precisa-
rem tirar qualquer dúvida como também marcar uma cole-
ta externa podem ligar para o telefone (083) 3218-7698.

Condições para ser doador
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Governador prestigia eventos que 
homenageiam o Dia da Mulher
Lançamento de livro e 
apresentação do Prima 
aconteceram na Funesc

O governador Ricardo 
Coutinho prestigiou ontem, 
dois eventos no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, em Tam-
bauzinho, nas comemorações 
da campanha “Direitos Garan-
tidos, Vidas em transformação 
- Paraíba: Mulher Forte e de 
Valor”, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, que 
transcorreu ontem. O primei-
ro aconteceu no Teatro Paulo 
Pontes, com a apresentação 
da Orquestra de Mulheres da 
Paraíba (OMPB), do Programa 
de Inclusão Social através da 
Música e das Artes (Prima). 

O segundo foi o lança-
mento do livro “Catação Olhar 
Juvenil Sobre os Catadores 
e Catadoras da Paraíba”, que 
ocorreu no primeiro piso do 
Espaço Cultural. A orquestra, 
que teve a regência do maes-
tro José Wilker, conta com 50 
meninas vindas de várias ci-
dades do interior paraibano, 
na faixa etária de 12 a 18 anos. 
Outro destaque da noite foi o 
show da cantora paraibana 
Flávia Wenceslau, que esteve 
acompanhada da orquestra, 
sendo bastante aplaudida pelo 
público que lotou as depen-
dências do teatro. 

De acordo com o diretor 
geral do Prima, Alex Klein, a 
formação de mais esse seg-
mento do projeto significa a 
consolidação de políticas que 
compõem a filosofia lançada 
pelo governador Ricardo Cou-

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

tinho, em 2012. “A formação 
dessa orquestra é mais um 
meio que encontramos para 
enfatizar nossas políticas, so-
bretudo no tocante à igualda-
de de gêneros. Estamos orgu-
lhosos deste pessoal que se 
orgulha de fazer parte deste 
projeto”, disse.      

Ao lado do teatro, vários 
catadores e catadoras paraiba-
nos estiveram presentes para 
o lançamento do livro, ideali-
zado por cinco estudantes de 
Bayeux que fazem parte do 
Serviço Pastoral dos Migran-
tes do Nordeste. De acordo 
com uma das integrantes da 
obra fotográfica, Iris Silva, o 
objetivo foi a necessidade de 

valorizar o trabalho e mostrar 
à sociedade o papel impor-
tante que é feito por pessoas 
guerreiras. Segundo ela, existe 
também a questão da política 
nacional de resíduos sólidos. 
“Um documentário com foto-
grafias da realidade que essas 
pessoas convivem. Serve de 
alerta às autoridades para co-
locar em prática uma política 
de resíduos”, avaliou. 

Para o governador Ri-
cardo Coutinho são eventos 
importantes para a cultura pa-
raibana, dentro das comemo-
rações em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. Ele 
falou do orgulho que tem pelo 
Prima, que reúne jovens que 

vieram do interior e estão com 
um novo olhar para a vida. 
“Fico feliz com a nova reali-
dade das jovens integrantes 
do Prima, que estão focadas 
numa cultura que o Governo 
da Paraíba ofereceu. É um tra-
balho magnífico de todos que 
fazem parte do grupo”, frisou. 

Com relação ao lança-
mento do livro sobre os cata-
dores, Ricardo, ressaltou que 
uma grande população vive 
deste trabalho que é impor-
tante para a humanidade. “É 
pertinente investir nesta po-
lítica social que reúne traba-
lhadores que têm um papel 
importante na sociedade”, 
observou.

Ricardo Coutinho prestigiou eventos que marcam as comemorações do Dia Internacional da Mulher

FOTOS: Marcos Russo

O Departamento 
Estadual de Trânsito 
da Paraíba – Detran-PB 
entrou com uma ação 
judicial junto à Justiça 
Federal, solicitando a 
suspensão da exigência 
do exame toxicológico 
para renovação ou al-
teração da carteira na-
cional de habilitação C, 
D e E estabelecido por 
resolução do Contran. 
O exame tem como ob-
jetivo constatar indícios 
do consumo de subs-
tâncias psicoativas pelos 
motoristas nos últimos 
90 dias e somente po-
derá ser realizado por 
laboratórios credencia-
dos pelo Denatran.  

Os principais fato-
res para o pedido de 
suspensão da exigência 
são o alto custo finan-
ceiro para os motoristas 
– em média R$ 370,00 
– e a eficiência questio-
nável do exame, uma 
vez que não existem 
dados que suportem o 
fato de que a medida 
irá realmente reduzir o 
número de acidentes. 

O superintendente 
do Detran-PB, Aristeu 
Chaves, ressaltou que 

“é de suma importância 
coibir o uso de substân-
cias ilícitas, porém o re-
sultado seria muito mais 
efetivo se a aferição 
fosse realizada duran-
te ações de fiscalização 
cotidianas nas rodovias 
estaduais e federais, não 
apenas no período de 
renovação da CNH”.   

O exame toxicoló-
gico para renovação ou 
alteração da carteira na-
cional de habilitação foi 
estabelecido pela Reso-
lução 517/2015, a qual 
foi alterada pela Deli-
beração 145/2015, que 
prorrogou o prazo para 
exigência do referido 
exame para o dia 2 de 
março de 2016.

Detran move ação 
para a suspensão

exame TOxicOlógicO em cNH

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), inaugura hoje a Casa 
da Cidadania de Cuité. 

A unidade, localizada na 
microrregião do Curimataú 
Ocidental, vai atender a toda 
população de Cuité e dos 
municípios que ficam próxi-
mo como: Cacimba de Den-
tro, Damião, Barra de Santa 
Rosa, Sossego, Baraúna, Pi-
cuí e Nova Floresta. A Casa 
da Cidadania de Cuité vai 
funcionar com os seguin-
tes órgãos: Emater/Emepa/
Interpa, Procase, Empreen-
der, Receita Federal - CPF, 
SRTE/PB, IPC, PROCON, Or-

çamento Democrático - OD.

Ampliação das Casas 
Com a inauguração da Casa 
de Cuité, a Paraíba conta com 
18 unidades em funciona-
mento. Dessas, nove foram 
entregues à população nos 
últimos quatro anos. 

A Casa da Cidadania é um 
Programa Estadual que existe 
desde 2001, regulamentado 
pela Lei nº 8.186/2001, que 
desde a sua criação oferece a 
prestação de serviços de vários 
órgãos do Governo Federal, 
Estadual, Municipal e da ini-
ciativa privada, em um único 
ambiente, contribuindo assim 
para a promoção de cidadania. 

Casa da Cidadania de 
Cuité é inaugurada

Médicos com registro 
profissional no Brasil ocupa-
ram todas as 330 vagas ofer-
tadas na segunda chamada do 
atual edital do Programa Mais 
Médicos. Os candidatos têm 
até sexta-feira para se apre-
sentar às prefeituras, para 
que os gestores confirmem 
sua participação no programa. 
Neste edital, foram abertas 
1.173 vagas em 649 municí-
pios. Os médicos selecionados 
na primeira chamada inicia-
ram as atividades no dia 1º. Os 

da segunda chamada come-
çam na segunda-feira (14).

Os médicos que validaram 
a inscrição e não se apresen-
tarem dentro do prazo ficarão 
seis meses impedidos de se 
inscrever no programa.

Caso os profissionais não 
se apresentem nas prefeituras, 
o edital será aberto aos bra-
sileiros que se formaram no 
exterior e, em seguida, aos pro-
fissionais estrangeiros. Por fim, 
havendo ainda vagas em aber-
to, serão chamados médicos da 
cooperação com a Organização 
Pan-Americana da Saúde.

Brasileiros em todas as 
vagas do Mais Médicos

Calendário dos 
Jogos Escolares 
e Paraescolares 
é apresentado

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Lazer (Se-
jel) apresentou ontem, o 
calendário dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares/2016, 
no auditório da Fundação 
Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência 
(Funad), no Conjunto Pedro 
Gondim. Estiveram presen-
tes ao evento o secretário 
da Sejel, Tibério Limeira, 
representantes das escolas, 
professores e técnicos. Pelo 
cronograma, a primeira eta-
pa regional dos Jogos será 
em Cajazeiras, no dia 27 de 
abril. Em Sousa, está marca-
do para o outro dia, enquan-
to no dia 29 será a vez de 
Catolé do Rocha. 

No mês de maio, nos 
dias 5 e 6, acontecerão em 
Itaporanga e Patos, respec-
tivamente, com João Pessoa 
recebendo as disputas no 
dia 11. Em Campina Gran-
de, os Jogos começam no dia 
12 e  em Princesa Isabel, no 
dia 13. Nos dias 16, 18 e 19 
de maio, sediarão os Jogos 
os municípios de Guarabi-
ra, Monteiro e Itabaiana. Já 
no dia 20, Mamanguape e 
Cuité. As disputas movimen-
tarão as 14 regionais e reu-
nirá mais de 30 mil atletas 
de 210 municípios de todas 
as modalidades. A novidade 
deste ano é que o futebol 
ficará de fora dos Jogos Es-
colares, já que acontecerá na 
Copa Paraíba Sub-15.

Da Agência Brasil

O Governo Federal 
regulamentou ontem a 
lei que obriga o Sistema 
Único de Saúde (SUS) a 
promover cirurgia plás-
tica reparadora de se-
quelas de lesões causa-
das por violência contra 
a mulher. As mudanças 
permitirão ampliar o 
atendimento das mulhe-
res vítimas de agressões, 
de modo que possam re-
construir partes do corpo 
mutiladas ou fraturadas.

Desde ontem, as 
mulheres violentadas 
podem utilizar o registro 
de suas denúncias pelo 
Disque 180 para solicitar 
o atendimento em qual-
quer unidade básica de 
saúde. O governo tam-
bém estabeleceu parceria 
com uma rede de aproxi-
madamente 400 hospitais 
do Brasil, todos referência 
em cirurgia plástica. Além 
de cirurgias reparadoras 
e reconstrutivas, passam 
a fazer parte dos proce-
dimentos o tratamento 
de queimaduras, as ci-
rurgias de pele, sistema 
nervoso, vias aéreas su-
periores, face, aparelho 
da visão, cabeça, pescoço 
e mama, entre outros.

A regulamentação 
ocorreu por meio da as-
sinatura de uma porta-
ria interministerial, que 
também estabelece a 
criação de um código 
para registrar as cirurgias 
plásticas reparadoras, 
feitas especificamente 
para esse fim. Com isso, 
explicou o governo, será 
mais fácil sistematizar as 
estatísticas sobre aten-
dimentos realizados por 
conta da violência contra a 
mulher, doméstica ou não.

De acordo com a se-
cretária de Políticas para 
as Mulheres, do Minis-
tério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, Eleo-
nora Menicucci, além 
do registro no Disque 
180 e do próprio bole-
tim de ocorrência, caso 
haja, as vítimas poderão 
apresentar o prontuário 
médico do atendimento 
feito após a agressão so-
frida, a fim de solicitar a 
cirurgia reparadora.

“Esta mulher será 
atendida em todo SUS e 
informada pelo Disque 
180 do processo para o 
serviço. A declaração ofi-
cial [Disque 180] significa 
que não necessariamente 
precisa ser declaração poli-
cial”, esclareceu Menicucci.

Denúncia vai poder 
justificar plástica

agreSSãO cONTra mulHer
Escola Cidadã realiza 
visita a Pernambuco

A Escola Cidadã Integrada Advogado 
Nobel Vita, na cidade de Coremas, realizou 
uma visita técnica à Escola de Referência 
em Ensino Médio Joaquim Mendes da Silva, 
no município de Carnaíba, em Pernambuco. 
O objetivo da visita foi estudar o modelo de 
educação em tempo integral proposto pelo 
professor Antônio Carlos Gomes da Costa, 
que está sendo implantado na Paraíba 
por meio das Escolas Cidadãs Integrais. A 
equipe, formada por dez estudantes das 
três séries do Ensino Médio, acompanhados 
por seis profissionais da escola, foi acolhida 
pelos Jovens Protagonistas da escola e foi 
encaminhada para as salas de aula para 
participar das atividades pedagógicas do dia. 
A aluna Moane Almeida, da 3ª série do Ensino 
Médio, falou da importância da visita. 

curtas

Acesso de órgãos 
públicos à internet

Um acordo de cooperação técnica 
assinado entre a Secretaria de Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, 
por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Fapesq), e a Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP) vai levar internet de alto desempenho 
a todas as instituições públicas do Estado. 
A RNP e o Governo do Estado vão investir 
mutuamente nas ações relativas à integração 
das Redes Metro CG (Campina Grande), Rede 
Metro JP (João Pessoa), Rede Ipê e a Rede 
Paraibana de Alto Desempenho (Repad), 
por meio da cessão e/ou compartilhamento 
de infraestrutura de telecomunicações e de 
espaços físicos para  equipamentos, visando 
ao atendimento às demandas da RNP e 
Fapesq no Estado da Paraíba.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Um dos prin-
cipais fatores 
para o pedido de 
suspensão são 
o alto custo 
financeiro para 
os motoristas
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Dilma faz apelo contra a crise

A presidente Dilma 
Rousseff fez ontem um ape-
lo ao diálogo, à tolerância 
e à unidade do País e disse 
que os governos precisam 
de “paz” para ter condições 
de enfrentar a crise e reto-
mar o crescimento.

“A tolerância e a pacifi-
cação em uma sociedade é 
algo muito importante. Não 
haver violência, sob a forma 
que ela eventualmente pos-
sa assumir, mas ter um qua-
dro de paz é fundamental, 
principalmente para os go-
vernos. Governos precisam 
de paz para que possamos 
ter condições de enfrentar 
a crise e de retomar o cres-
cimento. Hoje o Brasil pas-
sa por uma fase em que fica 
claro que não é possível não 
ver que um dos componen-
tes que atrasam a retomada 
do crescimento é a sistemá-
tica crise política a que o 
Brasil, de forma episódica, 
vem sendo submetido. Epi-
sódica, porque vai e vem, 
se acentua e depois recua”, 
afirmou.

“Neste dia de luta contra 
o preconceito e de luta con-
tra intolerância, nada melhor 
do que um apelo ao diálogo, 
à compreensão e à unidade 
do nosso País”, acrescentou 
Dilma, em alusão ao Dia In-
ternacional da Mulher.

A presidente discursou 
durante cerimônia de as-
sinatura de portaria inter-

ministerial que institui as 
diretrizes para implemen-
tação da lei que dispõe so-
bre cirurgias reparadoras 
de sequelas causadas por 
atos de violência contra a 
mulher pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Economia
Para Dilma, a economia 

brasileira mostra sinais de 
recuperação. “Um desses si-
nais é a redução da inflação, 
o que beneficia todo mun-
do. Temos uma perspectiva 
de inflação cada vez menor. 
Já vimos que podemos, por-
que temos hoje um câmbio 
que facilita a ampliação das 
exportações. E, tradicional-
mente, o Brasil sempre se 
recuperou através de um 
processo de ampliação das 
exportações, mas nós pre-
cisamos recuperar o nosso 
mercado interno”, afirmou.

 O apelo de Dilma ao 
diálogo ocorre um dia de-
pois de a presidente acusar 
a oposição de dividir o País 
e aprofundar a crise política.

“Uma parte desse mo-
mento de dificuldades é 
devida à sistemática crise 
política que provocam no 
País aqueles inconformados 
que perderam as eleições e 
querem antecipar a eleição 
[presidencial] de 2018. A 
oposição tem o absoluto 
direito de divergir, mas não 
pode ficar sistematicamen-
te dividindo o País. Não 
pode, porque tem certo tipo 
de luta política que cria um 
problema sistemático não 
só para a política, mas tam-
bém para a economia, para 
a criação de empregos, para 
o crescimento das empre-
sas”, afirmou a presidente.

A presidente defende
o diálogo, a tolerância 
e a unidade no Brasil

BUSCA PELO CRESCIMENTO 

Ana Cristina Campos
e Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil 

Bernardo Caram
Da Agência Estado

A Câmara dos Deputados 
instalou ontem a CPI do Carf 
(Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais) para inves-
tigar supostos pagamentos 
de propina para manipular 
os resultados dos julgamen-
tos do colegiado. A comissão 
inicia os trabalhos depois 
que o Senado concluiu, em 
dezembro, uma CPI com o 
mesmo tema, que terminou 
sem pedir o indiciamento de 
nenhum político.

 Na sessão de ontem à 
tarde, foram eleitos Pedro 
Fernandes (PTB-MA) para 
presidir a CPI e João Carlos 
Bacelar (PR-BA) para a rela-
toria. O relator afirmou que, 
inicialmente vai se ater ao 
foco do pedido de criação do 
colegiado, deixando de fora 
das investigações a possível 
compra de medidas provisó-
rias para beneficiar o setor 
automobilístico, caso que en-
volve o filho mais novo do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e ex-ministros do go-
verno petista. 

 “Vou tentar focar no re-
querimento. Eu não posso 
ser incoerente ao que apre-

sentei”, disse, ponderando 
que é possível saber como 
a CPI será iniciada, mas não 
como vai terminar. Docu-
mentos apreendidos pela 
Polícia Federal na Operação 
Zelotes, que investiga o Carf, 
revelaram indícios de que o 
ex-ministro-chefe da Secreta-
ria-Geral da Presidência e as-
sessor do ex-presidente Lula 
no Palácio do Planalto Gilber-
to Carvalho teria atuado em 
conluio com um lobista para 
beneficiar empresas do setor 
automobilístico. Além disso, 
uma empresa de Luís Cláudio 
Lula da Silva, filho de Lula, te-
ria recebido pagamentos de 
uma das consultorias suspei-
tas de atuar pela MP.

Bacelar disse que preten-
de apresentar na quinta-feira 
um plano de trabalho com 
prioridades para as investi-
gações. Segundo ele, bancos 
certamente serão chamados 
para prestar esclarecimentos.

 No Senado, os traba-
lhos foram concluídos com 
a aprovação de um relatório 
final que cita irregularidades 
no julgamento de mais de 70 
processos do Carf, envolven-
do 73 empresas e pessoas 
físicas, como bancos, monta-
doras e siderúrgicas.

Da Agência Estado
 
Após encontro com 

o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewan-
dowski, líderes de partidos 
da oposição afirmaram que 
a expectativa é que o julga-
mento dos recursos sobre 
o rito do impeachment seja 
concluído na próxima se-
mana.

 “Muito provavelmente 
quarta-feira, mais tardar 
quinta-feira da próxima se-
mana, os embargos estarão 
sendo apreciados e defini-
dos, portanto o rito estará 
decidido”, disse o líder do 
PSDB na Câmara, Antônio 
Imbassahy (BA).

 Cerca de 25 deputados 
estiveram na sede do Su-
premo na tarde desta ter-
ça-feira, 8, para pedir cele-
ridade no julgamento que 
define as regras do proces-
so de afastamento da presi-
dente Dilma Rousseff. Eles 
vieram a pé do Congresso e 
chegaram de braços dados 
ao Tribunal.

 Segundo a assessoria 
de imprensa do Supremo, 
Lewandowski disse aos de-
putados que, se o ministro 

relator Luís Roberto Bar-
roso liberar o processo, ele 
poderá entrar na pauta do 
plenário já na próxima se-
mana.

 Barroso concluiu nes-
ta terça a publicação do 
acórdão sobre o julgamen-
to realizado em dezembro 
passado. A exposição da 
ementa abre o prazo de 
cinco dias para a interpo-
sição de novos recursos, 
além dos já apresentados 
pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

 Depois desse prazo, o 
ministro vai avaliar se sub-
mete os questionamentos 
diretamente ao plenário ou 
se pede nova manifestação 
das partes, como a Presi-
dência da República, o que 
poderia postergar a con-
clusão do julgamento.

 O presidente do Su-
premo também aproveitou 
a conversa para dar um re-
cado para os parlamenta-
res. Segundo participantes 
da reunião, Lewandowski 
avaliou que o Brasil passa 
por “um momento difícil” e 
defendeu que os políticos, 
e não o Supremo, são os 
responsáveis por resolver 
a crise atual.

Câmara dos Deputados 
instala a CPI do Carf 

STF vai votar recursos 
sobre o impeachment 

INvESTIgAçãO DE PROPINA NA PRÓXIMA SEMANA

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes, disse on-
tem que decidiu levar a 
ação sobre o pedido feito 
pelo PPS para suspender 
a nomeação do ministro 
da Justiça, Wellington 
Silva, para o plenário da 
Corte, pela grande reper-
cussão do caso. Mendes é 
o relator da ação.

“Não gostaria de 
decidir liminarmente 
(sozinho), embora pu-
desse haver indicações 
neste sentido, e também 
havia tempo suficien-
te para julgar, sem que 
houvesse o prejuízo da 
demanda”, disse após 
um evento no Superior 
Tribunal de Justiça.

“O Tribunal tem 
uma posição bastante 
clara [em relação a casos 
de secretário de Estado], 
dizendo que não pode 
haver esse tipo de exer-
cício de cargo ou função. 
Se o Tribunal mantiver a 
sua jurisprudência, me 

parece que não é dado 
a membro de Ministério 
Público ocupar funções 
no Executivo”, explicou.

Na sessão de ama-
nhã, o plenário do STF 
deve julgar o pedido do 
PPS para suspender a no-
meação de Wellington 
Silva, que tomou posse 
na última quinta-feira. 
O partido alega que ele 
não pode assumir o car-
go de ministro por ser 
membro do Ministério 
Público (MP) da Bahia.

Para o partido, é in-
constitucional o enten-
dimento do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público de que um mem-
bro do MP pode pedir li-
cença para assumir cargo 
no Poder Executivo.

Na segunda-feira 
(7), o Ministério Públi-
co da Bahia informou 
que Wellington Silva foi 
exonerado, na última 
quinta-feira, da função 
de procurador-geral de 
Justiça Adjunto para 
Assuntos Jurídicos e 
não do cargo vitalício 
de procurador estadual.

Supremo decide hoje 
posse do ministro 

NOMEAçãO NO gOvERNO 

Da Agência Brasil 

O juiz Sérgio Moro condenou 
ontem o empresário Marcelo Ode-
brecht a 19 anos e quatro meses 
de prisão por crimes de corrupção 
passiva, associação criminosa e la-
vagem de dinheiro. Os crimes estão 
relacionados ao esquema de desvios 
de recursos da Petrobras investiga-
dos pela Operação Lava Jato.

“Entre os crimes de corrupção, 
de lavagem e de associação crimi-
nosa, há concurso material, motivo 
pelo qual as penas somadas chegam 
a dezenove anos e quatro meses 
de reclusão, que reputo definitivas 
para Marcelo Bahia Odebrecht”, diz 
o juiz Sérgio Moro em sua sentença.

Foram condenados ainda os 
executivos da construtora Márcio 
Faria da Silva, Rogério Santos de 
Araújo, Cesar Ramos Rocha e Ale-
xandrino de Salles Ramos de Alen-
car; e os ex-diretores da Petrobras, 
Renato Duque, Paulo Roberto Costa 
e Pedro Barusco, além do doleiro Al-
berto Youssef. Paulo Roberto Costa 
e Alberto Youssef tiveram as penas 
abreviadas por terem firmado acor-
do de delação premiada.

Além de condenar Marcelo Ode-
brecht a mais de 19 anos de prisão, 
Moro decretou o afastamento dele 
e dos ex-executivos Márcio Faria da 
Silva, Rogério Santos de Araújo, Ce-
sar Ramos Rocha e Alexandrino Sal-
les de Alencar, do comando da em-
preiteira, pelo dobro da pena, além 

Marcelo Odebrecht é condenado 
a mais de 19 anos de detenção

CORRUPçAO DA PETROBRAS

do pagamento de R$ 108,8 milhões e 
mais US$ 35 milhões de indenização 
pelos desvios na Petrobras. Em nota, 
o advogado Nabor Bulhões conside-
rou a sentença injusta por entender 
que Marcelo Odebrecht não teve 
participação nos ilícitos investigados 
na Lava Jato. “A defesa de Marcelo 
Odebrecht continuará lutando por 
sua liberdade e por sua inocência pe-
rante as instâncias superiores, estan-
do, mais do que convicta, certa de 
que a Justiça prevalecerá com a sua 
completa absolvição”, argumentou 
o advogado.

Pagamento 
O juiz federal Sérgio Moro dis-

se hoje (8) que as investigações da 
Operação Lava Jato comprovaram 
que a empreiteira Odebrecht pagou 

14,3 milhões de dólares e mais 1,9 
milhão de francos suíços aos ex-di-
retores da Petrobras Paulo Roberto 
Costa, Renato Duque e Pedro Barus-
co, em contas offshore no exterior, 
entre 2007 e 2011.

A conclusão consta da senten-
ça na qual o juiz condenou o em-
presário Marcelo Odebrecht e três 
ex-executivos da empreiteira. De 
acordo com a decisão, a empreitei-
ra participou do esquema de cartel 
de licitações da Petrobras e destinou 
um percentual dos valores recebidos 
para pagar propina aos ex-diretores 
da estatal. Para o juiz, o empreitei-
ro Marcelo Odebrecht, apesar de 
negar que atuasse diretamente nos 
negócios da empresa com a Petro-
bras, tinha conhecimento dos paga-
mentos irregulares.

Marcelo é acusado de corrupção, associação criminosa de lavagem de dinheiro

FOTO: Keiny Andrade-Estadão Conteúdo



NACIONAL

Anatel anuncia medidas de combate 
a roubos e furtos de celulares no País

Está mais fácil, desde 
ontem, bloquear celulares 
roubados, extraviados ou 
perdidos, bastando apenas 
ao usuário informar o núme-
ro da linha para a operadora. 
Antes, era necessário anun-
ciar os cerca de 15 números 
que compõe o identificador 
chamado Imei – espécie de 
chassi dos aparelhos, que 
pode ser visualizado ao se 
digitar *#06#. Ele também 
pode ser localizado na parte 
traseira do aparelho, em geral 
perto da bateria, caso o celu-
lar esteja descarregado.

De acordo com a Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), o bloqueio 
pode ser feito junto às opera-
doras e, também, na Polícia 
Civil da Bahia, Ceará e Espíri-
to Santo, onde já há acesso ao 
sistema. Em breve, o mesmo 
poderá ser feito nas delega-
cias de Goiás, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
bem como por meio da Polí-
cia Federal.

Basta ao usuário fazer 
uma ocorrência nas delega-
cias para, automaticamente, 
o celular ser incluído em uma 
lista que contém aparelhos 
roubados, extraviados ou 
perdidos tanto em território 
nacional como em 44 outros 
países. No caso de aparelhos 

O bloqueio pode ser feito 
junto às operadoras e, 
também, com a polícia

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 2016

Geral

A presidente Dilma Rousseff continua esta semana 
sua caminhada sobre o fio da navalha. Isso já não é 
novidade há algum tempo. Para Lula, fabricante de fios 
e de navalhas, “eles não deixam Dilma governar desde o 
primeiro dia em que ela assumiu a Presidência”. 

Realmente, não seria tarefa fácil para a primeira 
mulher a governar o país: militante da esquerda 
revolucionária latino-americana; guerrilheira que caiu 
na clandestinidade contra a ditadura militar; quadro 
egresso do brizolismo na reconstitucionalização; 
alguém sem malabares retóricos e sem disposição 
para as concessões da Lei de Gerson que domina a 
vida partidária nacional sob as benções daquele trecho 
emblemático da Oração de São Francisco. 

A presidente enfrentou resistências dentro do 
próprio partido ao qual se filiou, o PT designado por Lula 
a realizar a tarefa de elegê-la presidente da República. 
Não teve pique para a $eduzir aliados mensalmente. 
Veio a crise, a reeleição, as promessas não cumpridas e a 
perda de prestígio e de popularidade. 

Ocorre que a prisão do marqueteiro João Santana 
deixou o fio da navalha mais amolado. E a delação premiada 
do senador Delcídio Amaral fez a lâmina crescer. 

Relembro que Santana, consultor da presidente, 
coordenador das campanhas que a elegeram, foi flagrado 
em operações de caixa 2 conectadas com pagamentos de 
propina investigados pela Operação Lava Jato. 

O dinheiro em suas contas no exterior teria fluido 
pelo propinoduto instalado nos cofres da Petrobras, 
bombeado por rotores helicoidais da Odebrecht e 
finalmente teria abastecido os poços do jornalista. 

A pressão do fluxo respingou dúvidas sobre a 
legalidade de alguns pagamentos da última campanha da 
presidente. Não há provas contra ela. Mas as suspeitas 
lançadas pela Lava Jato agravam a crise de governança 
resultante do embate na Câmara dos Deputados onde 
serpenteia um pedido de impeachment. 

Já o falatório do senador fanfarrão, e uso 
esse termo porque ele mesmo confessou a prática 
fanfarrônica, tenta implicar a presidente em manobras 
para relaxar a prisão de empreiteiros envolvidos nas 
denúncias de corrupção na Petrobras. 

A situação, se não é boa para ela, é ruim para o 
país, e é péssima para a população. Essa corre o risco de 
ser atingida e mais machucada ainda pelos estilhaços 
dos embates políticos. Esses petardos produzem mais 
paralisia na agenda do ajuste fiscal, bloqueiam votações 
importantes no Congresso e são fermento no bolo 
amargo do desemprego e da inadimplência que atingem 
a massa eleitora que sofre com a alta dos preços, a 
perda do poder aquisitivo e com ameaças de que as 
coisas vão piorar ao longo desse ano.

Há quem atribua à presidente Dilma a maior 
responsabilidade pela crise. Sua inapetência à 
articulação política e a indisponibilidade para o diálogo 
até mesmo com os colaboradores mais próximos teria 
construído o abismo, cavado com os próprios pés.

Há quem diga que cabe ao ex-presidente Lula, 
Pigmalião amador, criador em crise com a criatura que 
não teria correspondido às suas expectativas, a conta 
pelos infortúnios políticos que afligem a nação. Lula, 
abespinhado pelo dinamismo da Polícia Federal na caçada 
à petropilantropia, teria abandonado a parceira à própria 
sorte. Tirou-lhe o tapete voador do apoio político. 

Cientistas políticos, no entanto, nomes como os 
de Sérgio Abranches e Leonardo Avritzer, entre outros, 
responsabilizam o arranjo institucional concretizado 
pelo presidencialismo de coalização. Nessa conjuntura, 
o modelo, denominado há quase 30 anos por 
Abranches, e para eles totalmente esgotado, obriga o 
Executivo, devido à enormidade de partidos políticos, a 
uma prática similar ao parlamentarismo.

Prática, no entanto, que não permite saídas na hora 
de impasses comuns ao parlamentarismo como a queda do 
gabinete, que preserva sem traumas o presidente. 

Para Avritzer, que lançou recentemente o estudo 
“Impasses da democracia no Brasil”, as piruetas do 
presidencialismo de coalização obrigou Fernando Henrique 
Cardoso a nomear 96 ministros, de oito partidos. 

Lula, ao tempo em que governou, nomeou nada 
menos que 103 ministros, de nove partidos. O troca-troca 
incessante, as pressões para que ele aconteça, as ameaças 
de rompimento, as ruminações depreciativas, amuos e 
conspirações contra o principal decisor, as paralisações de 
projetos, as repercussões negativas na pauta do Congresso 
e a disseminação desse estado de coisas por todo o país 
dificultam a governabilidade, inviabilizam uma oposição 
realmente comprometida com uma alternativa de 
poder, e inibem as reformas urgentes e necessárias. 
Mas a saída seria o parlamentarismo? O Brasil precisa 
construir uma solução para o impasse.

O impasse da hora

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil
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No caso de aparelhos com dois chips, o ideal é informar o número das linhas às duas operadoras

com dois chips, o ideal é in-
formar o número das linhas 
às duas operadoras.

Fechando o cerco
“Estamos adotando duas 

formas de combate a roubos 
e furtos. A primeira, bastando 
apresentar às operadoras ou 
delegacias o número do celu-
lar, em vez dos 15 números do 
identificador, para bloqueá-lo. 
A segunda, ao obrigarmos 
que transportadores e lojistas 
incluam, na nota fiscal, esse 
identificador. Isso possibili-
tará a identificação dos apa-
relhos em caso de roubo de 
cargas ou em lojas varejistas”, 
disse o presidente da Anatel, 
João Rezende, ao anunciar as 

medidas ontem em Brasília.
A fim de evitar que as pes-

soas adquiram celulares rou-
bados, foi disponibilizada, na 
internet, uma página na qual 
é possível saber se os identi-
ficadores Imei estão bloquea-
dos. A consulta pode ser feita 
pelo site www.consultaapare-
lhoimpedido.com.br.

“Para saber o número 
de identificador, basta digitar 
*#06# no próprio aparelho 
celular”, informou Rezende. 
Segundo o superintendente de 
Planejamento e Regulamen-
tação da Anatel, Alexandre 
Bicalho, “o roubo de celulares 
já estava virando uma indús-
tria no País”, inclusive, com a 
comercialização de aparelhos 

roubados no exterior.
“Por isso, a consulta [so-

bre aparelhos bloqueados] 
terá também uma base inter-
nacional com mais de 30 mi-
lhões de registros de celulares 
roubados em 44 países”, disse 
o superintendente da Anatel.

Nos casos em que a pes-
soa perdeu e, depois, encon-
trou o aparelho, será possível 
fazer o desbloqueio junto à 
operadora. Já os aparelhos 
roubados que tenham sido 
localizados pela polícia po-
derão ser devolvidos ao pro-
prietário original. “Para isso, 
basta a boa vontade do poli-
cial ou de quem [na consulta] 
descobrir que o celular está 
bloqueado”, finalizou Bicalho.

O Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, por 11 
votos a 0, parecer do re-
lator Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB-RS), que 
propõe arquivamento 
de representação do PSD 
contra Jean Wyllys (PSOL
-RJ), por suposta calúnia 
e difamação contra João 
Rodrigues (PSD-SC). O 
relator disse que faltava 
justa causa à representa-
ção contra Wyllys. Com a 
aprovação do parecer, a 
representação será ago-
ra arquivada.

Na representação, 
o deputado João Rodri-
gues (PSD-SC) e seu par-
tido pediram que o Con-
selho de Ética aplicasse 
sanção a Wyllys, alegan-
do que este havia prati-
cado atos incompatíveis 
com o decoro parlamen-
tar durante sessão da Câ-
mara, em 28 de outubro 
do ano passado. De acor-
do com a representação, 
Wyllys teria violado a 
imagem e a moral de Ro-
drigues e do PSD.

O episódio que le-
vou o partido a represen-
tar contra Wyllys ocorreu 
durante debates do pro-

jeto que previa a revo-
gação do Estatuto do 
Desarmamento. Nas dis-
cussões, Rodrigues disse 
que Wyllys fazia parte da 
“escória da política” por 
suas posições em relação 
a drogas e à ideologia de 
gênero. O deputado do 
PSOL reagiu citando a su-
posta condenação de Ro-
drigues por improbidade 
administrativa e pela vi-
sualização de vídeo por-
nográfico durante sessão 
do plenário.

Em seu parecer, o re-
lator afirma que os “atos 
ofensivos” atribuídos a 
Wyllys não podem ser 
enquadrados nas regras 
do Conselho de Ética. 
Marchezan reconhece 
que houve excessos nas 
discussões entre Wyllys 
e Rodrigues, mas ressal-
ta que o parlamentar do 
PSOL não merece censu-
ra formal.

Eduardo Cunha
O presidente do con-

selho, José Carlos Araújo 
(PSD-BA), chamou os 
membros do colegiado 
para uma reunião hoje, 
às 10h, na qual serão dis-
cutidos os desdobramen-
tos do processo contra o 
presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB
-RJ).

Conselho arquiva 
representação

CONTrA JEAN WyLLys

No Dia Internacional 
da Mulher, lembrado on-
tem, a representação da Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) no Brasil 
destacou a importância da 
divulgação de informações 
precisas e claras como fer-
ramenta de empoderamen-
to das mulheres. Conhecer 
os direitos à saúde, incluin-
do a sexual e a reprodutiva, 
é considerado pela entidade 
como fundamental para a 
tomada de decisões seguras.

A Opas divulgou men-
sagens sobre zika e micro-
cefalia que se relacionam 
diretamente com a saúde 
das mulheres.

Amamentação
As mães com infec-

ção suspeita, provável ou 
confirmada pelo vírus, du-
rante a gravidez ou depois 
do parto, devem receber o 
apoio profissional dos cui-
dadores para iniciarem e 
manterem a amamentação, 
como todas as outras mães. 
Nos casos em que o bebê 
está ou possa estar infecta-
do, o aleitamento também 
deve ser feito normalmen-
te. A Opas recomenda que a 
criança comece a ser ama-
mentada uma hora depois 
de nascer e continue sendo 
alimentada exclusivamen-
te pelo leite da mãe até os 
seis meses. A partir des-

se período, o aleitamento 
deve permanecer até os 2 
anos de idade ou mais, com 
a introdução oportuna de 
outros alimentos adequa-
dos e seguros. As mães e as 
famílias dos bebês nascidos 
com anomalias congênitas, 
como microcefalia, também 
devem receber apoio para 
amamentarem os seus be-
bês de acordo com as reco-
mendações da Opas.

Uso de camisinha 
As evidências de trans-

missão sexual de zika são 
limitadas, sendo necessá-
rios mais estudos para con-
firmar ou descartar esta 
hipótese. Neste momento, 
a Opas recomenda que par-
ceiros de mulheres grávi-
das, que moram ou retorna-
ram de áreas com circulação 
do vírus, devem praticar 
sexo seguro (incluindo o uso 
correto e consistente de ca-
misinha) ou se absterem de 
atividades sexuais ao longo 
de toda a gravidez.

Sexo e pílula
Em geral, a pílula do dia 

seguinte e outros métodos 
contraceptivos são distri-
buídos gratuitamente nas 
mais de 41 mil unidades 
básicas de saúde do Bra-
sil, sem que seja necessá-
ria qualquer explicação. Os 
profissionais desses esta-
belecimentos também ofe-
recem orientação sobre re-
produção e direitos sexuais.

Opas orienta sobre os 
cuidados com a saúde

muLhEr E vírus ZIkA

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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Mundo

FMI alerta sobre risco que ameaça
o crescimento econômico mundial
O fundo defende mais 
ações conjuntas globais
para enfrentar a situação

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) alertou 
ontem para os riscos que 
ameaçam o crescimento eco-
nômico mundial e apelou 
para mais ações conjuntas 
que permitam enfrentar a si-
tuação.

O primeiro-vice-diretor-
gerente do FMI, David Lipton, 
lamentou a impressão “peri-
gosa” de que líderes políticos 
esgotaram opções para im-
pulsionar o crescimento eco-
nômico e recomendou mais 
esforços, especificamente or-
çamentários, além de refor-
mas estruturais.

“A tarefa de retormar 
o crescimento cabe prin-
cipalmente às economias 
mais desenvolvidas, que 
dispõem de mais margem 
de manobra orçamentária”, 
disse em discurso proferi-

do em Washington.
“Os riscos que ameaçam 

o crescimento estão clara-
mente mais acentuados e 
reforçam a necessidade de 
ações mais fortes e orques-
tradas”, disse Lipton.

O executivo do FMI citou 
a volatilidade nos mercados 
financeiros e a queda dos 
preços das matérias-primas 
como motivos de inquietação 
para o crescimento mundial 
e citou também a significati-
va saída de capitais das eco-
nomias emergentes.

Com todas as incertezas 
que envolvem a economia 
mundial, Lipton reconheceu 
que as últimas previsões do 
FMI podem já não ser válidas, 
o que indica que pode haver 
uma revisão para baixo das 
previsões do Fundo, que em 
janeiro apontava para cresci-
mento mundial de 3,4% em 
2016, dois pontos percen-
tuais abaixo do previsto em 
outubro passado. O FMI vai 
divulgar novas previsões em 
abril, por ocasião da sua as-
sembleia de primavera.

Da Agência Lusa

Pequim - A China não 
tem planos de descartar as 
restrições no número de fi-
lhos por casal, apesar de ter 
recentemente flexibilizado 
a sua política de população 
para permitir que todos os 
casais tenham dois filhos, 

disse Li Bin, diretora da Co-
missão Nacional de Saúde e 
Planejamento Familiar.

“Não existe um calendá-
rio para permitir o nascimen-
to livre na China”, disse Li Bin. 
“A China deve considerar as 
necessidades de sua grande 
população e a necessidade 
dos recursos”, acrescentou Li.

“Não há prazo” para um 
país de 1,37 bilhão de pessoas, 
disse ela Legisladores chineses 
já pensam em regulamentos 
de natalidade mais relaxado 
diante da queda nas taxas de 
natalidade, pondo em perigo o 
futuro da força de trabalho do 
país. Líderes implementaram a 
“política de dois filhos”, termi-

nando oficialmente a polêmica 
política do filho único, que já 
estava em vigor há 35 anos. Os 
demógrafos têm advertido aos 
líderes da China durante a últi-
ma década que a queda das ta-
xas de natalidade no país pode 
causar uma futura escassez de 
trabalho que poria em perigo o 
crescimento econômico.

A China adota um planejamento familiar rígido e só permite que os casais tenham dois filhos, evitando o crescimento populacional 

China não tem plano para permitir 
que casais tenham mais de 2 filhos

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Da Agência Estado

O especialista brasileiro 
em direito internacional An-
tonio Cachapuz de Medeiros 
tomou posse na segunda-fei-
ra (7), em Hamburgo, na Ale-
manha, como juiz do Tribu-
nal Internacional do Direito 
do Mar. “Vou desempenhar 
as minhas funções e exercer 
os meus poderes de juiz com 
honradez, fielmente, impar-
cialidade e consciência”, dis-
se ele, durante a solenidade.

O Tribunal Internacio-
nal do Direito do Mar é um 
órgão das Nações Unidas que 
estuda e julga questões refe-
rentes ao mar territorial dos 
países e que analisa e decide 

pedidos referentes a zonas 
contínuas marítimas, exten-
são do mar territorial e de 
plataformas continentais. A 
Corte também analisa ques-
tões relacionadas com a pro-
teção e preservação do meio 
ambiente marinho, a pes-
quisa científica marinha e o 
desenvolvimento e a transfe-
rência de tecnologia do mar.

Antonio Cachapuz de 
Medeiros é professor de Di-
reito Internacional e já atuou 
na Corte Permanente de Ar-
bitragem, em Haia, na Holan-
da, e na Associação Latino-
-Americana de Integração 
(Aladi). Ele representou o 
Brasil em encontros interna-
cionais que trataram sobre 
questões de direitos do mar.

Especialista brasileiro 
toma posse em tribunal

Desaparecimento de voo
continua um mistério

José Romildo
Da Agência Brasil

DIREITO DO MAR

MALÁSIA

Kuala Lumpur, Malásia  
- Dois anos depois, o desapa-
recimento do voo MH370 da 
Malaysia Airlines, pouco de-
pois de decolar do aeroporto 
de Kuala Lumpur com 239 
pessoas a bordo, continua sen-
do um mistério, apontou um 
relatório anual de investigação 
publicado nessa terça-feira.

 Ainda assim, o primei-
ro-ministro da Malásia, Najib 
Razak, disse hoje que está es-
perançoso de que o voo será 
encontrado. Antes do início 
da sessão no Parlamento, os 
legisladores fizeram um mi-
nuto de silêncio para marcar 
o segundo aniversário do de-
saparecimento do avião. 

 Najib disse que a parte 
da asa encontrado na Ilha da 
Reunião, na França, em julho 
do ano passado evidencia que 
o voo tragicamente terminou 
no Sul do Oceano Índico. 

 “A procura tem sido o 

maior desafio na história da 
aviação”, disse Najib em um 
comunicado. “Continuamos 
comprometidos a fazer tudo 
o que estiver em nosso alcan-
ce para resolver o que é um 
mistério angustiante para os 
entes queridos daqueles que 
estavam no voo”, acrescentou. 

 O Boeing 777 da Malay-
sia Airlines desapareceu mis-
teriosamente com 239 pes-
soas a bordo durante o voo de 
Kuala Lumpur para Pequim 
no dia 8 de Março de 2014.

Faz dois anos que 
desapareceu o  
voo MH370 da 
companhia 
Malaysia Airlines, 
com 239  pessoas
a bordo

Washington - A liderança nacional 
de Hillary Clinton - pré-candidata pelo 
Partido Democrata nas prévias pela 
nomeação da candidatura à corrida 
presidencial nos EUA - sobre o senador 
Bernie Sanders diminuiu ligeiramente 
para nove pontos entre os eleitores das 
primárias democratas, segundo a recen-
te pesquisa realizada pelo Wall Street 
Journal em parceria com a NBC News.

Segundo a pesquisa, Hillary tem o 
apoio de 53% dos eleitores que disse-
ram que iriam participar de uma primá-
ria democrata, enquanto Sanders tem 
44%. A diferença na liderança de Clin-
ton era de 11 pontos em fevereiro e 24 
pontos em janeiro, segundo a pesquisa.

A nova pesquisa reflete os pontos 
fortes de cada candidato tem mostra-
do nas primárias e caucus até agora. 
Os grupos mais fortes de apoio de Hil-
lary incluem as mulheres com 50 anos 
ou mais - com 73% desse grupo - assim 
como os eleitores de minorias, ideológi-
cos moderados e conservadores.

Hillary está 48 pontos à frente de 
Sanders entre as mulheres de 50 anos 
ou mais, 29 pontos entre as minorias e 
26 pontos entre moderados e conserva-
dores.

Além disso, ela tem uma vantagem 
de 24 pontos sobre Sanders entre as 

mulheres, enquanto ele tem uma vanta-
gem de 14 pontos entre os homens.

 Já os grupos mais fortes de apoio 
a Sanders estão os eleitores mais jovens, 
com 60% dos menores de 50 anos. San-
ders está 28 pontos à frente de Hillary 
entre os homens brancos, 14 pontos en-
tre os liberais e 24 pontos entre os inde-
pendentes que dizem que vão votar nas 
primárias democratas.

 O levantamento foi divulgado hoje, 
dia que ocorre as prévias em quatro es-
tados do país, sendo as dos democratas 
no Mississippi e em Michigan e as repu-
blicanas em Mississippi, Michigan, Idaho 
e Havaí. Michigan premiará 59 delega-
dos. Outros 40 estão em jogo no Missis-
sippi, 32 na primária de Idaho e 19 no 
caucus do Havaí. Em relação aos republi-
canos, Trump lidera com 384 delegados. 
Cruz é o segundo com 300 delegados, 
seguido por Rubio com 151 e Kasich tem 
37. Para conquistar a nomeação republi-
cana é necessário ter 1.237 delegados.

Até ontem, Hillary já venceu 12 pri-
márias e caucuses, em comparação com 
oito de Sanders. Ela possui o apoio de 
1.130 delegados da convenção, enquanto 
Sanders possui 499. Esses totais incluem o 
apoio de dentro do partido conhecidos 
como “super delegados”, que podem 
mudar a sua lealdade e apoiar qualquer 
candidato, independentemente de como 
seus estados de origem votaram. 

Cai diferença entre Hillary
e Sanders nas primárias

ELEIÇÕES AMERICANAS

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Governo do Irã 
lança mísseis 
balísticos de 
longo alcance

Teerã - A Guarda Re-
volucionária do Irã lançou 
vários mísseis balísticos du-
rante um exercício militar 
ontem, informou a agência 
de notícias oficial Irna.

Segundo a agência, os 
mísseis, lançados a partir de 
silos localizados em diver-
sas regiões de todo o país, 
demonstraram “poder de 
dissuasão” do Irã e sua dis-
ponibilidade para confron-
tar ameaças.

Em outubro, o Irã tes-
tou com sucesso um novo 
míssil balístico de longo al-
cance guiado da terra para 
a superfície. O teste de hoje 
foi o primeiro desse tipo 
desde que o Irã e as potên-
cias mundiais chegaram a 
um acordo nuclear no ano 
passado.

 Especialistas da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) disseram que o lan-
çamento utilizou uma tec-
nologia de mísseis balísticos 
proibida sob uma resolução 
do Conselho de Segurança. 
Em janeiro, os EUA impuse-
ram novas sanções contra 
indivíduos e entidades liga-
das ao programa de mísseis 
balísticos.

FOTO: NG Han Guan-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Caixa volta a financiar 
o segundo imóvel e 
aumenta empréstimo
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

‘Impunidade é a regra no Brasil’, denuncia a ONU

Direitos Humanos
“A impunidade é a re-

gra no Brasil.” A denúncia foi 
apresentada nessa terça-fei-
ra, pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) ao falar 
da crise da violência no País 
e criticar a situação “desuma-
na” das prisões nacionais. Em 
um informe apresentado ao 
Conselho de Direitos Huma-
nos, a ONU acusa o governo 
de não conseguir traduzir na 
prática as leis nacionais de 
proteção aos direitos huma-
nos e nem os diversos progra-
mas criados durante anos. 

No informe apresentado 
pelo relator Juan Mendez, a 
entidade denunciou a super-
lotação das prisões nacionais, 
ataca a impunidade em relação 
aos crimes cometidos pela po-
lícia e alerta que os homicídios 
de autoria de forças de ordem 
são “ocorrências regulares”.

“A tortura e, em alguns 
casos, as mortes, por poli-
ciais continuam a ser uma 
ocorrência regular assusta-
dora”, disse Mendez. “A im-
punidade continua a regra, e 
não a exceção”, criticou. 

Outro aspecto denuncia-
do é o das prisões. “Condições 
de detenção são equivalentes a 
um tratamento cruel, desuma-
no e degradante”, apontou. “Su-
perlotação severa leva a uma 
condição caótica dentro das 
instalações”, apontou. 

O relator fez um apelo 
para que o Brasil “implemente” 
as leis que já existem no País e 
lembra que a tortura e homicí-
dios afetam de forma despro-
porcional negros e minorias. 

Rogério Sottili, secre-
tário de Direitos Humanos, 
respondeu às denúncias em 
Genebra, na Suíça. Ainda que 
aponte que as recomendações 
de Mendez sejam importan-
tes para orientar os trabalhos 
do governo, ele insiste que “o 
Brasil não admite a tortura”.

Sottili, porém, não deixa 
de constatar que “a sua práti-
ca ainda faz parte da realida-
de brasileira”. 

Em sua avaliação, a tor-
tura hoje é “reflexo de um 
processo histórico de violên-
cia, que começa com a dizi-
mação dos povos indígenas 
e com a exploração da mão 
de obra escrava e atinge seu 
ápice durante as ditaduras 

civis-militares no século 20, 
com a institucionalização da 
tortura”. “É evidente que não 
mudaremos uma cultura de 
violência de pelo menos 500 
anos de uma hora para outra. 
Mas tenho a convicção de que 
recentemente começamos a 
transformar essa cultura de 
discriminação e de violência 
em favor de uma cultura de 
direitos”, completou.

Como tem feito nos últi-
mos dez anos em reuniões da 
ONU, o governo listou os diver-
sos programas e iniciativas que 
adotou, “indicando o caminho 
para a ruptura do ciclo de im-
punidade e violência no País”.

Entre os programas e ins-
tituições citadas estão o Siste-
ma Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura e a criação 
de um Mecanismo Nacional de 
Combate à Tortura. Para as or-
ganizações não governamen-
tais (ONGs), Mendez colocou 
“o dedo na ferida do Brasil”.

“É importante destacar 
que, apesar das leis que temos, 
a realidade é muito diferente”, 
alertou a Anistia Internacio-
nal. “Pedimos que o Brasil im-
plemente as recomendações”, 
apelou a Conectas, entidade 

brasileira de direitos humanos.
Mas, no informe publi-

cado pela ONU, as críticas são 
profundas contra o Brasil. “Os 
casos de agentes de segurança 
que cometem abusos contra 
prisioneiros ou detidos não são 
investigados de nenhuma ma-
neira significativa e tais auto-
res (dos crimes) são raramen-
te levados à Justiça”, alertou 
Mendez. “Nenhum mecanismo 
independente de investigação 
existe para impedir que casos 
sejam arquivados.”

Segundo ele, “na maioria 
dos casos de agentes que co-
meteram sérios crimes, eles 
não foram presos”. “Quando a 
prisão ocorreu, eles foram ra-
pidamente liberados.”

Para o relator, a impuni-
dade no Brasil “contribui para 
o aumento dos crimes violen-
tos”. Os suspeitos tentam re-
sistir à prisão, já que sabem 
que serão torturados pelas 
forças de ordem. Em muitos 
casos, esses mesmos prisio-
neiros vão tentar se vingar da 
tortura que sofreram ao deixar 
a cadeia. “ O espiral da violên-
cia criminal que afeta o Brasil 
é exacerbada pela impunidade 
que prevalece “, indicou.

Jamil Chade
Da Agência Estado

Juan Mendez deixa claro em seu in-
forme que os casos de crimes cometidos 
pela polícia não são pontuais, mas, sim, 
“regulares”. Usando dados nacionais, a 
ONU indica que em média seis pessoas 
por dia morreram no Brasil em 2013 em 
operações policiais. Nos últimos meses, 
as mortes com participação das polícias 
aumentaram 2% nos últimos meses, en-
quanto a taxa geral de homicídios caiu.

“Ainda que algumas mortes come-
tidas por policiais resultem de uso legí-
timo da força, muitas, não”, disse Men-
dez. “Na vasta maioria dos casos de uso 
excessivo de força, a polícia apresenta 
com frequência informes indicando resis-
tência à prisão, seguida por morte. “Isso, 

portanto, evita o dever de trazer os au-
tores diante de uma Corte”, indicou. Em 
220 investigações, apenas uma resultou 
em uma condenação. A ONU, portanto, 
pede o fim da classificação de “atos de 
resistência”. 

“Nas prisões, a taxa de mortes é mui-
to alta”, disse Mendez. Usando dados do 
Infopen, ele aponta que 545 mortes fo-
ram registradas na primeira metade de 
2014, com cerca de metade sendo inten-
cional. A taxa é de 167,5 por cada 100 mil 
pessoas por ano. Mas, em um dos Esta-
dos, a taxa seria de 1,5 mil por 100 mil.

Segundo a ONU, existe um protoco-
lo do Ministério da Justiça para investi-
gar homicídios. Mas não existe um para 

investigar casos atribuídos a forças de 
ordem. “Esforços significativos são feitos 
para torná-los invisíveis”, escreveu Men-
dez, em uma referência aos homicídios 
cometidos pela polícia. Ele, porém, não 
especifica a quem é a acusação.

Superlotação
Mendez visitou a prisão de Pedri-

nhas, no Maranhão, e constatou uma si-
tuação “explosiva”. “As unidades estão 
superlotadas e prisioneiros ficam de 22 a 
23 horas por dia fechados em suas celas. 
Visitas ocorrem em condições humilhan-
tes, e alimentos e remédios são inadequa-
dos. A presença de guardas fortemente 
armados dentro do local também pode-

ria “levar à uma nova rodada de mortes”.  
Mas, para ele, não será construindo novas 
prisões que o Brasil vai resolver o proble-
ma. Segundo a ONU, o País tem a quarta 
maior população carcerária do mundo, 
com 711 mil pessoas. Há 30 anos, a popu-
lação era de 60 mil. Entre 2005 e 2012, a 
alta foi de 74% e 60,8% dos prisioneiros 
eram de descendência africana.

“Apesar de investimentos do gover-
no de R$ 1,2 bilhão para criar uma capa-
cidade adicional de prisões, o aumento 
contínuo de detentos criou um sistema 
penitenciário marcado por uma superlo-
tação endêmica”, escreveu Mendez. Se-
gundo ele, em um dos estados, a taxa de 
ocupação é 265% acima da capacidade.

Seis morreram por dia em operações policiais

iluStrAção: Reprodução/Internet

nnn A Livraria do 
Luiz e a Mídia Gráfica e 
Editora já estão distri-
buindo os convitos para 
o lançamento do novo 
livro de Políbio Alves 
(foto).
nnn Trata-se de “La 
Habana vieja: olhos de 
ver”. Políbio começará 
a dar autógrafos às 10h 
do próximo dia 19, na 
Livraria do Luiz (Praça 
1817, nº 88, Centro).
nnn Amanhã, às 20h, 
será aberta na galeria de 
arte da Usina Cultural 
Energisa a exposição 
Coletiva 7, com trabalhos 
dos artistas Giga Brow, 
Hipólito Rodrigues, Lucia 
Urtiga e Pilla Roca. São 

36 obras de arte, entre 
pintura, fotografia digital, 
desenho e grafitti. A 
curadoria é de Dyógenes 
Chaves.
nnn Realmente, 
vivemos um intenso 
março cultural. Sexta-
feira próxima, às 18h30, 
na Fundação Casa de 
José Américo, o poeta 
Leo Barbosa lançará seu 
livro “Confesso estar 
vivendo”, pela Ideia 
Editora.
nnn “Plumas - paixão, 
vida e cotidiano em forma 
di-versos”, da jornalista 
paraibana Aline Guedes, 
será lançado em breve no 
Rio de Janeiro, Brasília e 
Campina Grande.

Geleia geral

A bipolaridade política que nunca 
avançou tanto no Brasil quanto neste 

século é um mal a ser superado se quiser-
mos inventar um novo país. Isso é atua-
lidade, mas a realidade indica que é hora 
de dar um basta à bipolaridade política 
dominante em que as lideranças do PT e 
do PSDB são sempre opostas. Melhor afir-
mando: incompatíveis. De um lado, Luiz 
Inácio Lula da Silva; de outro, Aécio Neves 
(ou qualquer outro tucano - José Serra, 
por exemplo). Esse mando bipolar afeta a 
saúde do País. 

Precisamos nos aproximar, ainda 
cheios de grandes esperanças, de uma 
sociedade feliz, trabalhando harmonica-
mente, descobrindo a conservação de si 
mesma, para isso criando vários polos. 
Uma sociedade multipolar.

Os que têm nas mãos a administra-
ção dos negócios públicos devem possuir 
excelentes qualidades de caráter. Devem 
ser, antes de mais nada, pessoas experi-
mentadas, maduras e prudentes, discipli-
nadas e devotadas, dignas de confiança 
e amáveis, tolerantes, de integridade 
irrepreensível, abertas para a cultura e de 
visão universal.

Lógico que não haveria exclusão da ju-
ventude. Esta formaria uma base excepcional 
para todas as mudanças, inclusive a luta para 
a extinção definitiva da corrupção.

nnnnnnnnnn

Lembro muito do irmão de Henfil, 
o sociólogo mineiro Herbert de Sou-
za (foto), homenageado na canção “O 
bêbado e a equilibrista”, de João Bosco 
e Aldir Blanc (“Meu Brasil / que sonha 
com a volta do irmão do Henfil / com 
tanta gente que partiu…”). Elis Regina 
gravou a música na época da campanha 
pela anistia aos presos e exilados polí-
ticos. Conhecido como Betinho, o irmão 
de Henfil foi um sociólogo e ativista 
dos direitos humanos, que concebeu 
e dedicou-se ao projeto Ação da Cida-
dania contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida.

Tenho aqui 
guardado um depoi-
mento de Betinho, 
publicado pela “Veja” 
(quando a revista 
completou 25 anos, 
em 1993). Betinho 
abria o texto espe-
cial informando que 
publicou seu primeiro 
artigo (“Capitalismo 
e miséria”) na revista 
francesa “Témoignage 
Chrétien”, em 1956, e 
afirmando que naque-

le tempo “a luta contra o capitalismo 
inspirava-se numa ética humanista, que 
não aceitava a miséria. Ser de esquerda 
era isso”.

Vejam se não é a cara do Brasil de 
hoje o que Betinho destacou: “Gerou-se 
um inconformismo verbal e um confor-
mismo prático. O mundo deu muitas vol-
tas. Caíram barreiras, referências, mitos e 
muros. A História não coube em teorias. 
As teorias negaram suas promessas. O ca-
pitalismo continuou produzindo miséria, 
mas o socialismo avançou sem conseguir 
eliminá-la. 

Os sistemas protegiam seus sócios e 
eliminavam os demais”. Esse quadro des-

crito por Betinho está na 
bipolaridade política do 
Brasil de 2016.

EM TEMPO - Além 
do depoimento de 
Betinho, foram escritos 
mais 24, por perso-
nalidades como John 
Updike, Drauzio Varella, 
Zuenir Ventura e Um-
berto Eco, entre outros. 
Os 25 foram publicados 
num livro editado por 
“Veja” e, por ironia do 
destino, patrocinado 
pela Odebrecht...

Betinho e a cara do Brasil de hoje
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Biomodelo reproduz com 
exatidão anatomia da região 
que sofre intervenção

Senai-PB produz biomodelos 3D
AssistênciA às ciRuRGiAs compLExAs

14

A fim de auxiliar no pla-
nejamento de cirurgias de alta 
complexidade, o Senai/PB, 
através do Programa Labora-
tório Aberto, está abrindo es-
paço para o desenvolvimento 
de ações voltadas ao enriqueci-
mento tecnológico, produzindo 
biomodelos em 3D. A ação está 
sendo feita em conjunto com o 
Núcleo de Tecnologias Estraté-
gicas em Saúde – Nutes da Uni-
versidade Estadual da Paraíba.

Os biomodelos repro-
duzem com exatidão a ana-
tomia da região que sofrerá 
intervenção médica. Com a 
melhoria da visualização o 
planejamento cirúrgico é fa-
cilitado, diminuindo o tempo 
das cirurgias e reduzindo os 
riscos de erros médicos de-
vido a falta de informações 
mais precisas da anatomia 
da região afetada. A técnica 
ajuda a análise clínica dos 
profissionais que trabalham 
com ortopedia, neurocirur-
gia, cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial e ortogná-
tica, cirurgia craniomaxilofa-
cial e plástica, implantodon-
tia, oncologia, entre outras. 

policiais agridem 
mulheres do mst

Cerca de 300 mulheres do 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) no Ceará se reuniram na 
manhã dessa terça-feira em frente 
ao Palácio da Abolição, sede do Go-
verno Estadual, e foram agredidas 
por policiais que faziam a segurança 
do local. Um vídeo gravado por uma 
das integrantes do ato e divulgado 
nas redes sociais mostra as mu-
lheres atrás de grades de proteção. 
Policiais tomam uma faixa da mão de 
uma delas e ameaçam o grupo com 
cassetetes. Um deles jogou spray de 
pimenta nas manifestantes.

Explosão fere 14 
pessoas em manaus

Uma explosão na comunidade 
Novo Reino, no bairro Tancredo Ne-
ves, zona leste de Manaus, na tarde 
da última segunda-feira (7) feriu 14 
pessoas, de acordo com informações 
divulgadas nessa terça-feira pela Se-
cretaria Estadual de Saúde. Entre as 
cinco vítimas que estão em estado 
grave, há duas crianças, de 2 e 3 anos 
de idade, que tiveram 80% do corpo 
queimados. Os pacientes estão inter-
nados em cinco unidades de saúde da 
capital amazonense. Quatro pessoas 
já receberam alta.

integrantes do FnL 
ocupam prédios

Integrantes do movimento 
Força Nacional de Luta (FNL) ocu-
param na manhã dessa terça-feira 
os prédios da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional do Distrito 
Federal (Codhab), da Companhia 
Imobiliária de Brasília (Terracap) 
e da Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU) pedindo por moradias 
no Distrito Federal. A Dirigente Re-
gional do FNL, Rita de Cássia, estava 
com o grupo que ocupou a SPU e in-
formou que os militantes querem a 
destinação de áreas para o projeto 
Habitação Urbana. Ela disse que, 
assim que conseguirem agendar 
uma reunião com a superintendên-
cia da secretaria, vão desocupar o 
prédio. A SPU funciona no edifício-
sede do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes.

Atletas vão usar 
ônibus ecológicos

Durante os Jogos Olimpí-
cos de 2016, os atletas serão 
transportados pela cidade em 
um ônibus urbano elétrico hí-
brido a hidrogênio, desenvolvi-
do pelo Centro de Tecnologia do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra 
e Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe ) a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).  O ônibus é abastecido 
com cilindros de hidrogênio ga-
soso, instalados no teto. Na tra-
seira, fica a pilha combustível, 
que converte o nitrogênio em 
eletricidade quando em contato 
com oxigênio do ar. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
locação de softwares. 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: (83) 34783001.
Passagem - PB, 08 de Março de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA - Pregoeiro Oficial
  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de 
Limpeza e Higiene. 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.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 08 de Março de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 08 de Março de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 08 de Março de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos Éticos, Genéricos e Similares conforme tabela da ABC Farma. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 08 de Março de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial 

VIRIDIS ENGENHARIA LTDA – EPP – CNPJ Nº 18.602.004/0001-05 torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental de 
Operação para Serviços de engenharia; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de máquinas 
e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Manutenção de 
redes de distribuição de energia elétrica; Administração de obras; Situado à Rua Manoel Barbosa 
de Araújo, 62, Amazônia Park, Lote Verdes Mares Quadra A Lote 17.

CALCULO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.037.826/0001-77 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 156/2016 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2016 – Prazo: 1805 dias. 
Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 08 (oito unidades Na(o) – JORN. HERMANO 
PONCE DE CARVALHO ROCHA – CUIÁ. Município:  JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-
000343/TEC/LO-1471.

SOARES INVEST IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 19.479.379/0001-
92 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 374/2016 em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE 20 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 
04 PAVIMENTOS, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1.076,00M² Na(o) – RUA SEVERINA CRISPIM 
VERAS, QD 076, LT 181, PLANALTO DA BOA ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2016-000653/TEC/LO-1573.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
para Pesquisa nº 2315/2015 em João Pessoa, 22 de outubro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Lavra experimental de areia em terra firme numa área total de 969,42ha, onde a área 
de lavra é de 10ha, referente ao processo DNPM nº 846.025/2009.  Na(o) -  FAZENDA SALAMARGO  
Município:  PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2015-003017/TEC/LOP-0251.

FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAÚJO – CPF Nº 646.400.274-00 torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para Prédio Residencial 
Multifamiliar, situado à Rua Gentil Rodrigues da Silva - João Paulo II - João Pessoa – PB.

AUTO POSTO GLOBAL REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
06.137.380/0001-97, empresa particular de direito privado, situada na Rua Professor Burity, nº 
30 – José Américo, João Pessoa, vem através do sócio diretor João Evangelista de Oliveira, brasi-
leiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 108.312.314-91, tornar público a intenção 
de expandir a atividade de revenda de combustíveis com a construção de uma filial no bairro de 
Colinas do Sul, nesta capital.

SERGIO LUIZ DA SILVA – CPF Nº 646.388.474-04 torna público que recebeu da SEMAM - Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença de Operação – LO Nº 076/2016 para Residencial Bifamiliar 02 
duas unidades, situado a Rua Cidade de Areia, ST. 61 QD. 085, LT. 0417 – Bairro das Indústrias 
– João Pessoa – PB. 

“O Senai nos deu suporte na 
impressão 3D dos biomode-
los para cirurgia ortognática 
maxilar, durante o período de 
instalação de nossa impres-
sora que possui o mesmo 
modelo. Nossa pretensão é 
firmar parceria, estreitan-
do vínculo com o Programa 
Laboratório Aberto dessa 
instituição”, disse Dra. Nad-

ja Oliveira, coordenadora do 
Laboratório de Tecnologias 
Tridimensionais do Nutes.

O objetivo do Programa 
Laboratório Aberto – Senai 
é disponibilizar os labora-
tórios da instituição para a 
prototipagem de produtos – 
etapa fundamental em pro-
cessos de inovação, que dá 
forma à ideia desenhada na 

prancheta. Esta é mais uma 
ação do conjunto de inicia-
tivas do Senai e da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) para estimular a cul-
tura da inovação na indús-
tria brasileira para empre-
endedores, com boas ideias 
que podem se candidatar 
para desenvolver projetos 
inovadores.

Técnica ajuda 
a análise clínica 
de médicos 
que trabalham 
com várias 
especializações

FOTO: Divulgação/Senai-PB

Tecnologia desenvolvida pelo Serviço Nacional da Indústria melhora a visualização e facilita o planejamento cirúrgico

Oferta de curso 
de confeiteiro

Saber que na arte da con-
feitaria as receitas são muito 
balanceadas e por isso não 
cabe improvisações é apenas 
um dos segredos do bom con-
feiteiro. E, para se ter sucesso 
profissional, conquistando os 
melhores resultados é preciso 
se qualificar sempre.

Sintonizado a esta deman-
da, o Senai/PB disponibiliza, 
em todo o Estado, cursos de 
qualificação e de formação de 
confeiteiro. Um destes cursos 
já está com inscrições abertas 
para duas turmas de confei-
teiro. O curso será ministrado 
na Unidade do Senai Profes-
sor Stenio Lopes, Senai/Prata, 
em Campina Grande. As duas 
turmas do Curso Confeiteiro 
do Senai/Prata terão acesso a 
160 h/aulas, que serão minis-
tradas nos turnos da tarde e 
noite. Nesse período, os parti-
cipantes do curso terão acesso 
ao que há de mais moderno 
e excelente na confecção de 
sobremesas, bolos e tortas, 
biscoitos e artesanais. Para se 
inscrever, os interessados de-
vem se dirigir à Unidade Se-
nai/Prata, em Campina Gran-
de, munidos dos documentos 
pessoais, comprovante de re-
sidência e de escolaridade.

O jornalista Nicolas 
Stockmann, da editora 
alemã DuMont, está em 
João Pessoa com o ob-
jetivo de produzir con-
teúdo para guias de tu-
rismo europeus. Ele fica 
na capital paraibana até 
amanhã e o resultado 
da pesquisa vai ser pu-
blicado em um Guia de 
Viagem da Alemanha 
sobre o Brasil. A vinda 
do jornalista é resultado 
de um convite da Empre-
sa Paraibana de Turismo 
(PBTur) em parceria com 
a Abrasel-PB e o hotel 
Verdegreen.

O guia de viagem vai 
trazer informações sobre 
hotéis, pousadas, restau-
rantes, entretenimento, 
compras, agências de via-
gem, passeios, parques 
nacionais, entre outros. 
De acordo com o assessor 
de Imprensa da editora 
DuMont no Brasil, Jan Fi-
chtner, a publicação é dis-

tribuída nos mercados da 
língua alemã (Alemanha 
e Suíça), um dos maiores 
emissores de turistas para 
o Brasil. Fichtner informa 
que os guias são direcio-
nados aos públicos A e 
B. “Em janeiro de 2014, 
dois desses guias ganha-
ram o renomado prêmio 
ITB Book Award 2014 e o 
ITB Berlim, a maior e mais 
importante feira interna-
cional de turismo”, disse.

Para a presidente 
da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, a divulga-
ção do ‘Destino Paraíba’ 
no exterior tem aqueci-
do o mercado turístico 
do Estado. Ela lembra 
que, em 2012, a PBTur 
apoiou a vinda do jor-
nalista alemão com a 
proposta de divulgar 
o ‘Destino Paraíba’ na 
Europa por ocasião da 
realização da Copa do 
Mundo de 2014.

Destino Paraíba vai 
ser destaque em guia

ViAGEm à ALEmAnhA

Escolas poderão enviar, 
pelo Sistema Educacenso na 
internet, os dados para o Cen-
so Escolar da Educação Bási-
ca de 2016, a partir de 25 de 
maio e até  29 de julho. O cro-
nograma do Censo deste ano 
foi divulgado nessa terça-feira, 
no Diário Oficial da União, e o 
resultado final será anunciado 
no dia 31 de janeiro de 2017.

O Censo Escolar é um le-
vantamento de dados nacio-
nais, realizado todos os anos 
e coordenado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep). O 
preenchimento das informa-
ções é de responsabilidade 
dos diretores e dirigentes das 
escolas. A partir das informa-
ções coletadas pelo Censo é 
possível formular, implemen-
tar, monitorar e avaliar políti-
cas públicas. Além de elaborar 
análises e estudos sobre as 
características da educação 
básica pública e particular no 
Brasil. De acordo com o crono-

grama, os dados preliminares 
serão enviados pelo Inep para 
a publicação no Diário Oficial 
da União no dia 31 de agosto. 
A partir da publicação, as es-
colas terão 30 dias para fazer, 
também pela internet, a confe-
rência dos dados e, se necessá-
rio, correções. Os dados finais 
serão enviados para a publica-
ção no Diário Oficial no dia 12 
de dezembro. Os resultados 
finais serão divulgados no dia 
31 de janeiro de 2017.

No ano que vem, começa 
uma segunda etapa, na qual as 
escolas informam se os alunos 
foram aprovados ou reprova-
dos e se deixaram a escola. O 
prazo para que isso seja feito é 
de 1º de fevereiro a 17 de março 
de 2017. A divulgação será no 
dia 12 de maio do ano que vem. 
Antes da coleta do novo Censo, 
os diretores devem informar 
até o dia 1º de abril a situação 
dos alunos matriculados no 
ano passado. Devem informar 
pelo Sistema Educacenso se os 
alunos foram aprovados ou re-
provados e se deixaram a escola 
por algum motivo. 

Coleta de dados tem 
início no dia 25 de maio

cEnso EscoLAR 2016

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil
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CEF volta a financiar 2º imóvel e eleva empréstimo

Casa própria
Economia

Foto: Reprodução/Internet
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Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Mendes Júnior bus-
ca recuperação

A Mendes Júnior entrou nessa 
terça-feira, com pedido de recupera-
ção judicial em Belo Horizonte. O pedi-
do foi distribuído para a primeira vara 
empresarial e, segundo a assessoria 
de imprensa do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, ainda aguarda des-
pacho do juiz. A empresa é um dos 
alvos da operação Lava Jato. Sérgio 
Cunha Mendes, principal executivo 
da empreiteira, e outros executivos 
foram presos em novembro de 2014 
na Operação Juízo Final, desdobra-
mento da Lava Jato que pegou o braço 
empresarial do esquema de corrupção 
instalado na Petrobras.

Shell vê ambiente 
de incerteza no País

O presidente da Shell no 
Brasil, André Araújo, afirmou que 
a empresa tem interesse em con-
tinuar investindo no País, mas “não 
no ambiente atual de incerteza”. A 
Shell aposta na mudança do marco 
regulatório do setor. A perspectiva 
das petroleiras multinacionais, in-
cluindo a Shell, é que a mudança da 
legislação para permitir o acesso do 
pré-sal a qualquer petroleira seja 
aprovada também na Câmara dos 
Deputados, após já ter passado no 
Senado.

Preço do etanol 
sobe em 20 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em 
apenas cinco estados, subiram em 
outros 20 e no Distrito Federal e não 
se alteraram em Sergipe na semana 
passada. Os dados são da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). No período 
de um mês, os preços só caíram em 
Mato Grosso. Em São Paulo, principal 
Estado produtor e consumidor, a co-
tação subiu 0,19% na semana, para 
R$ 2,705 o litro. No período de um 
mês, acumula valorização de 1,73%. 
Na semana, a maior alta ocorreu no 
Piauí (2,52%) e o maior recuo, na 
Bahia (0,89%). 

Inflação medida 
pelo IGP-DI recua 

A inflação medida pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) ficou em 0,79%, em 
fevereiro. A taxa é menor que a de 
janeiro deste ano (1,53%), mas su-
perior a fevereiro de 2015 (0,53%). 
O IGP-DI acumula taxas de 2,33% no 
ano e 11,93% em 12 meses, segun-
do informou hoje (8) a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). A queda da taxa 
na passagem de janeiro para feve-
reiro foi influenciada por recuos na 
inflação dos preços no atacado e no 
varejo. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, passou 
de 1,63% para 0,84%.

Fitch projeta em 
3,5% queda do PIB 

A agência de classificação de 
risco Fitch revisou a estimativa de 
queda do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2016 de 2,5% para 
3,5%. A previsão está em relatório 
sobre perspectivas para a econo-
mia global, que atualiza números 
publicados em dezembro. Segundo 
comunicado da Fitch, a revisão para o 
Brasil reflete o aumento da incerteza 
política e o seu impacto na confiança, 
deteriorando o mercado de trabalho 
e as condições de crédito. A agência 
citou também o enfraquecimento do 
preço das commodities.

As pessoas que ainda 
estão pagando pela compra 
de um imóvel financiado 
pela Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) poderão fazer 
um segundo contrato do 
gênero. A medida integra 
ações para reaquecer o 
mercado imobiliário e foi 
anunciada nessa terça-fei-
ra pela presidente da CEF, 
Miriam Belchior, durante 
a divulgação do balanço fi-
nanceiro do banco. “A meta 
é aquecer a demanda para 
que se tenha um impacto 
de maior acesso à moradia 
e à retomada da construção 
civil”, disse.

Segundo o vice-presi-
dente de Habitação da CEF, 
Nelson Antônio de Souza, 
esse tipo de financiamen-
to estava fechado desde de 
maio de 2015. 

Explicou que as regras 
para o financiamento serão 
as que estão vigentes. E os 
recursos a serem disponi-
bilizados pela CEF serão se-
melhantes aos do ano pas-
sado. Também foi elevada a 

Novos incentivos destinados à construção civil visa retomar o crescimento do setor, diz a Caixa

cota de financiamento para 
os imóveis, que antes era de 
50% e passou para 70% nos 
contratos pelo Sistema de 
Financiamento Habitacio-
nal (SFH) com valor até R$ 
750 mil. Para viabilizar os 

empréstimos, a CEF contará 
com recursos adicionais de 
R$ 16,1 bilhões, elevando 
em 64 mil o número de uni-
dades habitacionais em re-
lação ao ano passado. Serão 
disponibilizados R$ 7 bilhões 

do total de R$ 9,5 bilhões 
pelo Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço - FGTS - para 
a linha de crédito Pró-Co-
tista. As taxas de juros vão 
variar de 7,85 a 8,85% ao 

O governo pretende licitar em 
2017 áreas unitizáveis de petróleo, 
reservas que são interligadas com 
campos já leiloados e que podem 
ter produção unificada, informou o 
secretário de Petróleo, Gás Natural 
e Combustíveis Renováveis do Mi-
nistério de Minas e Energia, Marco 
Antônio Martins Almeida. Segundo 
ele, a licitação é importante, porque 
existem áreas do pré-sal não evo-
luem, porque uma parte da desco-
berta está fora da área de concessão, 
ou seja, ainda pertencem ao Estado 
brasileiro.

“A mensagem que queremos 
passar é de que queremos que o país 
cresça, mas que também cresça em 
parceria com as empresas”, disse Al-

meida, durante participação no UK 
Energy in Brazil 2016, evento orga-
nizado pela Missão Diplomática Bri-
tânica no Brasil, com a intenção de 
promover negócios e parcerias entre 
os dois países no setor de energia.

Segundo Almeida, os estudos de-
verão ser concluídos em 6 meses e 
depois serão submetidos ao Conselho 
Nacional de Política Energética. “Te-
mos áreas extremamente significati-
vas nesta condição, que é o caso de 
Carcará. Temos áreas extremamente 
relevantes, talvez não tão significa-
tivas, como o caso de Gato do Mato, 
operada pela Shell, e temos áreas 
menores que extrapola a área de 
concessão com volumes pequenos. A 
ANP terá mais um tempo para fazer a 
preparação da licitação, de maneira, 
que talvez em 2017, seja possível fa-
zer já esta contratação”, disse.

Governo Federal planeja 
leilão de áreas em 2017

ExPloração Do Pré-Sal

A atividade do comércio 
varejista encolheu 8,2% nos 
dois primeiros meses deste 
ano, em relação ao mesmo 
período de 2015, de acordo 
com o Indicador Serasa Ex-
perian de Atividade do Co-
mércio. Em fevereiro, o indi-
cador apresentou queda de 
6,6% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Ante janeiro, com ajuste sa-
zonal, o indicador apresen-
tou alta de 0,6%

De acordo com os eco-
nomistas da Serasa Experian, 
o pequeno avanço de feverei-
ro sobre janeiro foi benefi-
ciado pelo calendário bissex-
to deste ano, o que acabou 
gerando um dia a mais de 
movimento varejista em fe-
vereiro de 2016. “Contudo, 
isto foi insuficiente para re-
verter a queda interanual 
(contra o mesmo mês do ano 

passado) da atividade vare-
jista, sinalizando que a ten-
dência do segmento ainda 
é de retração”, afirmam, em 
nota. Na abertura por áreas, 
no acumulado do primeiro 
bimestre, apenas o segmento 
de combustíveis e lubrifican-
tes, com variação de 5,8%, 
está com resultado positivo 
em relação ao mesmo perío-
do de 2015. Todos os demais 
segmentos varejistas apre-
sentaram retração: super-
mercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas (-5,9%); 
móveis, eletroeletrônicos e 
informática (-12,3%); veícu-
los, motos e peças (-19,0%); 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios (-14,5%); e mate-
rial de construção (-2,4%).

Já em fevereiro na com-
paração com janeiro, a ati-
vidade varejista foi maior 
no segmento de material de 
construção (+1,6%) e no de 
combustíveis e lubrificantes 
(+0,3%). 

Índice do Comércio 
recua 8,2% em 2 meses
Suzana Inhesta
Agência Estado

André Ítalo Rocha
Agência Estado Luca Hirata

Agência Estado

ano, no caso dos imóveis de 
até R$ 750 mil. A CEF anun-
ciou, ainda, a reabertura do 
crédito para imóveis usados 
em que os interessados po-
derão contratar até 80% do 
valor do imóvel.

Com participação de 
67,2% do mercado, os con-
tratos habitacionais em 
2015 atingiram R$ 91,1 bi-
lhões. Desse total, R$ 55,5 
bilhões se referem aos re-
cursos do FGTS e R$ 34,8 
bilhões são provenientes 
do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo 
(SBPE).

O vice-presidente da 
CEF, Márcio Percival, infor-
mou que o crédito habita-
cional e os aportes para a 
infraestrutura são as princi-
pais linhas operacionais de 
empréstimo. Dos R$ 679,5 
bilhões da carteira de crédi-
to do ano passado, R$ 384,2 
bilhões foram para a habi-
tação que teve um aumento 
de 13%. Ele informou que, 
pelo modelo conservador 
na concessão do crédito, é 
baixo o risco de calotes com 
uma inadimplência peque-
na, de 3,55%.

O índice de atividade da 
construção imobiliária (IACI) 
voltou a registrar queda em 
fevereiro, após leve alta em ja-
neiro, de acordo com o Moni-
tor da Construção Civil (MCI), 
composto por um conjunto de 
índices elaborado em parceria 
entre a Tendências e a Criacti-
ve. Na comparação com janei-
ro, o índice recuou 5,1% em 
fevereiro, após alta de 0,1% 
no mês anterior, consideran-
do os dados livres de efeitos 
sazonais. Na comparação com 

igual período do ano anterior, 
a baixa foi de 11,6% no segun-
do mês do ano. A atividade da 
construção imobiliária segue 
em retração, sem perspectiva 
de reversão diante da traje-
tória negativa dos principais 
condicionantes do mercado 
imobiliário. De acordo com a 
economista da Tendências e 
especialista na construção ci-
vil, transporte e logística, Ma-
riana Oliveira, ainda não é pos-
sível enxergar um ajuste em 
termos de estoque e melhoria 
de vendas. “Só no momento 
que tivermos um ajuste mais 
forte de estoque, poderemos 

pensar em ciclo mais positivo 
na atividade de construção”, 
afirmou. “Como não víamos 
essa melhoria de vendas e 
ajuste de estoques, a possibili-
dade de voltar a produzir e re-
tomar a atividade, mesmo que 
de forma incipiente, ainda não 
acontece”, acrescentou.

Essa perspectiva é refor-
çada pela queda na atividade 
de fundação, que é a primeira 
fase do processo construtivo. 
Na comparação mensal, a fun-
dação teve baixa de 13,8% 
em fevereiro, enquanto a 
queda na base mensal che-
gou a 29%. 

Atividade da construção 
imobiliária tem queda de 5,1%

Produção de motos cai 
35,9% em fevereiro

A produção de motocicle-
tas no Brasil alcançou 71.057 
unidades em fevereiro deste 
ano, queda de 35,9% ante as 
110.823 unidades produzidas 
em igual mês de 2015, infor-
mou a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo). Na comparação com 
janeiro, quando a produção 
foi de 75.959 unidades, houve 
baixa de 6,5%. O presidente 
da Abraciclo, Marcos Ferma-
nian, afirmou que a queda 

em relação a janeiro pode ser 
explicada pelo feriado do Car-
naval, que reduziu o número 
de dias úteis no mês. “Porém, 
o mercado de motocicletas, 
assim como outros setores da 
economia, é impactado pelo 
atual cenário de instabilidade 
política e econômica do País, 
atrelada à falta de confiança 
do consumidor”, disse.

Diante de um cenário mais 
difícil, o presidente da Abra-
ciclo disse que não descarta a 
revisão de suas previsões para 
o setor em 2016. Por enquanto, 
a entidade projeta alta de 2,5% 
na produção este ano, em com-
paração com 2015.

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil



Executiva Karina Pimen-
ta, empresários Roberto 
Eduardo Baracuhy, Marco-
ne Pinto Almeida e Mônica 
Madruga Bezerra Caval-
canti, Sras. Geni Marques 
de Almeida, Isabela Resen-
de, Izinete Bento Brasil, 
Jaira Araújo e Mércia 
Teodósio.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O famoso espetáculo Paixão 
de Cristo de Nova Jerusalém vai 
acontecer nos dias 19 a 26 deste 
mês no município de Brejo da Madre 
de Deus, em Pernambuco.
   O evento é considerado o 
maior espetáculo ao ar livre do 
mundo.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Sonhos
FOI ABERTA 

ontem e vai até o 
dia 2 de maio a ex-
posição “Sonhos de 
Mulher” promovida 
pela Associart Paraí-
ba no Centro Cultural 
de São Francisco.

Participam da 
mostra as artistas 
plásticas Ana Lúcia 
Pinto, Ana Garcia, 
Ana Viana, Célia 
Gondim, Célia Romei-
ro, Evanice Santos, 
Fernanda Rolim, Mar-
letti Assis, Mauríllio 
Estrela, Nadja San-
tos e Rosa Queiroz.

Adriana Holanda, Júnior e Carla Bezerra Cavalcanti nos festejos no Green Ville Residence

“A tragédia da velhice consiste 
não no fato de sermos velhos, 
mas sim no fato de ainda nos 
sentirmos jovens”

“No Brasil, envelhecer 
é um crime. E, se for 
cometido por uma mulher, 
é pena de morte”

OSCAR WILDE IRENE RAVACHE

    No Cine Banguê, dentro da programação especial dedicado ao Mês da Mulher, 
será exibido hoje às 17h30 o filme “Eles Voltam”, dirigido por Marcelo Lordelllo.

FOTO: Fabiana Gama

Grupo Marieta Bernardo em ação: Patrícia Farias, Sandra Bernardo, Nara 
Lemos, a anfitriã Ana Karina Maia, Wanderlúcia Brito, Lide Milanez, Franci        
Belmont e Fabiana Gama

Quadrinistas

Mulheres
A EX-ALUNA do 

Iesp, Emiliany Queiroz, 
proprietária da Produz 
Eventos, ministra palestra 
hoje sobre empreende-
dorismo e comunicação, 
naquela instituição, em 
comemoração a Semana 
da Mulher. Ainda hoje, 
professoras e funcionárias 
do Iesp participam do 
workshop Imagem Pes-
soal e à noite,  de uma 
mesa redonda com a 
diretora Erika Marques.

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Maria e Fernando Lianza, Tereza e Guilherme Suassuna, Cleanto e Germana Gomes, Madalena 
Abrantes e Rodrigo Sávio Borges no casamento de Lorenna Sales e Bartolomeu Neto

FOTO: Arquivo

Karina Pimenta é a aniversariante de hoje

Ações para as mulheres
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho lançou no Espaço 

Cultural José Lins do Rego a campanha “Direitos Garantidos, 
Vidas em Transformação - Paraíba: Mulher Forte e de Valor” 
em comemoração ao mês dedicado à mulher.

A solenidade constou de apresentação do Projeto 
Prima Mulher, entrega dos cheques da Linha do Em-
preender Mulher e a assinatura do convênio entre o 
Procase e 19 organizações de mulheres do Cariri, Seridó 
e Curimataú.

Ainda dentro deste mês, o governador anunciou que 
vai lançar o projeto “Alô Mãe”, que vai monitorar todas as 
gestantes do Estado através de um Call Center, comandado 
por profissionais da saúde, com o objetivo de diminuir a 
mortalidade materna.

   O pequeno João Victor é a alegria e felicidade dos avós corujas Naná 
Garcez e Agnaldo Almeida (paternos e primeiro neto) e Ana Maria e João Azevedo 
(maternos).  Mais felizes estão os papais Victor e Priscila Almeida.

    O TJPB promove o Esforço Concentrado para julgar 628 processos decorrentes 
de violência doméstica na Paraíba. As ações alusivas a Semana da Mulher,  estão 
distribuídas entre João Pessoa e Campina Grande e acontece até esta sexta-feira.

FOTO: Goretti Zenaide

Para o álbum de família: Amarília e Amaury de Farias Soares com  Germana, Raquel e Valéria e Kleber 
Nóbrega no casamento de Lorenna Sales

O PROJETO  HQ 
da Funesc na sua 
edição de março traz 
sua programação 
voltada para o Dia In-
ternacional da Mulher. 

No dia 16 acon-
tece o “Estrogênio 
na Gibiteca”, um 
encontro só para 
mulheres. No dia 19, 
está programada uma 
tarde de atividades 
na gibiteca com Feira 
de Quadrinhos, jogo 
Quadrinhos e Ação e 
um bate papo com as 
quadrinistas parai-
banas Rejane Alves, 
Paloma Diniz e Maria-
na Sales.

   Não pude ir, mas soube que foi sucesso o encontro do Grupo Marieta 
Bernardo na residência de Ana Karina Maia, onde foi comemorado o aniversário 
de Sandra Bernardo. O grupo tem novo encontro marcado no próximo dia 18 para 
uma ação social em prol da Amem e troca do Amigo Doce.

Classificação indicativa
A PROCURADORIA Federal dos Direitos do Cidadão, 

o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho 
Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes 
promovem hoje em Brasília-DF, o painel “Classificação 
Indicativa: a ação do STF e os riscos para a proteção 
de crianças e adolescentes.

Os organizadores estão preocupados que, caso o 
Supremo derrube o art. 254 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, as emissoras de TV passarão a ignorar 
o horário indicado para veiculação dos conteúdos vio-
lentos e de teor erótico causando danos às crianças e 
adolescentes do País.

Mídias Digitais

ESTÃO abertas as 
matrículas para os cursos 
de MBA em Mídias Digitais 
e Gestão Estratégica de 
Marketing da Unicoop, 
instituição credenciada 
pela Faculdade Santo 
Augusto.

Os cursos estão sendo 
oferecidos em João Pessoa 
e Campina Grande e maiores 
informações pelos telefones 
(83) 99773-4101, 98809-
3810 com Hilton Freire e (83) 
98805-4488 com Nyvla.
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Corinthians joga contra 
o Cerro Porteño hoje 
pela Taça Libertadores

BOTAFOGO x river

Muller diz que é o jogo do ano

Foto: Reprodução

Itamar Schulle diz que 
vai escalar a força 
máxima amanhã
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Roger Gaúcho pode ser novidade contra o Imperatriz
A grande novidade da 

Raposa para o confronto com 
o Imperatriz, nesta quinta-
feira, pela penúltima rodada 
da fase de classificação da 
Copa do Nordeste, pode ser o 
retorno do meia Roger Gaú-
cho. Totalmente recuperado 
de uma contusão que o tirou 
dos gramados por mais de 
10 dias, o meia vem treinan-
do normalmente, e se não for 
escalado de primeira, deve-
rá entrar durante a partida. 
Caso ele seja escalado, quem 
deverá voltar ao banco é o 
meia Jussimar.

Em relação ao time que 
goleou o Esporte de Patos - 
no último domingo, por 7 a 
1, pelo Campeonato Parai-
bano -  além do possível re-
torno de Roger, outros joga-
dores, que foram poupados, 
estão de volta. Este é o caso 
do zagueiro Tiago Sala, do 
volante Negretti e do lateral 
esquerdo Danilo. Por outro 
lado, o treinador Francisco 
Diá não poderá contar com 
o volante Magno, cumprin-
do suspensão, e o lateral di-
reito Paulinho, que está se 
tratando de uma distensão 
muscular.

O Campinense fará hoje 
pela manhã o último trei-
no antes do embarque para 
o Maranhão. No início da 
tarde, a delegação segue de 
ônibus até o Aeroporto In-
ternacional dos Guararapes, 
em Recife, de onde embarca 
para São Luís, com conexão 
em Brasília.

O jogo contra o Impe-
ratriz está sendo aguardado 
com grande expectativa pe-
los rubro-negros. O motivo 
é simples. Se o Campinense 
conseguir um empate, já ga-
rante a classificação como 
primeiro do Grupo A, já que 
chegará a 11 pontos, e não 
poderá mais ser alcançado 
pelas outras equipes.

O técnico Francisco Diá 
espera um jogo muito difícil 
em Imperatriz. "Venho cha-
mando a atenção das pesso-
as para o crescimento do ad-
versário. As pessoas pensam 
que é um pato morto, mas o 
time do Maranhão tem mos-
trado ao contrário, e ainda 
está na briga pela classifi-
cação. Vamos com os pés no 
chão, para tentar sair de lá 
com um resultado positivo", 
disse Diá.

CAMPINENSE

Falcão não poupa jogadores para garantir classificação
Depois de um início 

abaixo da média na tempo-
rada, com duas derrotas nos 
dois primeiros jogos, o Sport 
conseguiu uma sequência 
de vitórias que deram uma 
tranquilidade para o técnico 
Paulo Roberto Falcão tanto 
na Copa do Nordeste quan-
to no Campeonato Pernam-
bucano. Mas a obrigação de 
vencer contra o Fortaleza, 
hoje às 21h45, na Arena Cas-
telão, força o técnico a esca-
lar a melhor formação, afinal 
a vaga ainda não está conso-
lidada. 

O Sport é o líder do Gru-
po D com oito pontos ganhos, 
mas os adversários estão vi-
vos na briga, principalmente 
o Fortaleza que pode dimi-
nuir para um ponto de dife-
rença em caso de vitória so-
bre o Leão da Ilha.

FORTALEZA X SPORT

O técnico Paulo Roberto 
Falcão não quer fazer contas 
neste momento.

“Não cheguei a pensar 
nos pontos. Penso jogo a 

jogo e vamos entrar em cam-
po para tentar conquistar os 
pontos. Eu olho a tabela, mas 
a preocupação é só ganhar os 
jogos para conseguir a classi-

ficação o mais rápido possí-
vel. O nosso foco é o Fortale-
za agora. Vamos caminhando 
sem fazer muitos cálculos”.

Líder do Grupo D com 

oito pontos conquistados, 
mesmo que perca para o 
Fortaleza, hoje, no Castelão, 
o time não sai da liderança. 
Todos os outros concorren-
tes do grupo estão com ape-
nas quatro pontos, exceção 
do River que tem cinco. 

Já no Campeonato Per-
nambucano, o Sport já atin-
giu dez pontos faltando ape-
nas quatro rodadas para o 
fim do Hexagonal do Título. 
Nos dois últimos anos, onde o 
regulamento foi igual ao des-
te ano, os quartos colocados 
se classificaram com 11 e 13 
pontos, respectivamente.

Outros jogos
Juazeirense x Bahia e 

Flamengo-PI x Ceará são os 
outros jogos de hoje da quin-
ta rodada da Copa do Nor-
deste.

No jogo disputado em Recife, o Leão levou a melhor e venceu por 2 a 0. Confronto agora é no Castelão

Diá conversa 
com Roger 

Gaúcho e cogita 
a possibilidade de 
usá-lo no jogo de 

amanhã

Jogadores do Botafogo treinaram ontem pela manhã na Maravilha do Contorno visando o jogo decisivo contra o River pela Copa do Nordeste amanhã no Estádio Almeidão

"Este é o jogo do ano para 
a gente. Temos que vencer 
para continuar na Copa do 
Nordeste". A declaração do 
atacante Muller Fernandes 
traduz bem o pensamento 
dos botafoguenses em relação 
ao jogo de amanhã, contra o 
River, no Almeidão. Com ape-
nas 4 pontos, e na lanterna do 
Grupo D, o Belo precisa vencer 
o clube do Piauí, para assumir 
a segunda posição do grupo, e 
ainda tentar uma classificação 
para a próxima fase da compe-
tição. 

Além de Muller, o meia 
Carlinhos, os volantes Val e 
Gedeil, o lateral direito Ângelo 
e o zagueiro Marcelo Xavier 
deverão reaparecer no time ti-
tular do Botafogo, após terem 
sido poupados da partida con-
tra o Santa Cruz, pelo Campe-
onato Paraibano. 

O técnico Itamar Schulle 
vai poder contar com todos os 
jogadores para este jogo deci-
sivo contra o River, que tem 5 
pontos, e está na segunda po-
sição do grupo, atrás apenas 
do Sport, que é o líder, com 8 
pontos. O time vem justamen-
te de um grande resultado 
contra o próprio Sport, em 
partida disputada na Ilha do 
Retiro em Recife. O River foi 
buscar o empate, após estar 
perdendo por 2 a 1.

No primeiro confronto 
entre as duas equipes na atu-
al Copa do Nordeste, o River 
levou a melhor e venceu fácil 
o Belo por 2 a 0, em partida 
disputada em Teresina. Aliás, 
o histórico do Botafogo em jo-
gos contra o time do Piauí não 
é nada bom. No ano passado, 
houve dois jogos entre os dois 
clubes, e o River também ven-
ceu os dois.

 A comissão técnica do 
Botafogo espera quebrar este 
tabu, como fez com o Fortale-
za, e para tanto pede o apoio 
do torcedor. "Temos que ter o 
torcedor do nosso lado. Ele foi 
fundamental no jogo contra o 
Fortaleza. Sabemos que tere-
mos um jogo muito difícil, mas 
nossa equipe já mostrou que 
merece confiança, e vamos 
buscar o resultado que nos in-
teressa", disse Itamar.

 Em relação ao time ti-
tular para  o jogo de amanhã, 
Itamar, como de costume, 
mantém em segredo. A defi-
nição sairá no treino apronto 
de hoje de manhã, possivel-
mente no Almeidão. O treina-
mento deverá ser outra vez 
de portões fechados, já que o 
treinador botafoguense quer 
ensaiar algumas jogadas, para 
surpreender o adversário.

O Belo enfrentará o River, 
às 21h30, no Almeidão, com 
arbitragem do sergipano Mi-
chael Vinícius Santos Freitas, 
auxiliado por outro sergipano, 
Ailton Farias da Silva, e o po-
tiguar, Lourival Cândido das 
Flores.  

Os ingressos já estão a 
venda nas lojas do Belo ao pre-
ço de R$ 20,00 a arquibancada 
geral e R$ 40,00 a arquibanca-
da principal. Cadeiras custam 
R$ 40,00. O Gol de Placa será 
trocado nesta quinta-feira a 
partir das 9h nas bilheterias 
do Estádio Almeidão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Edson Matos
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Cesar Cielo segue ameaçado de
ficar fora dos Jogos Olímpicos
Campeão olímpico está 
em má fase e superado 
por dois compatriotas

O tempo já não joga 
mais a favor. A má fase que 
acompanha Cesar Cielo há 
quase um ano tem 40 dias 
para acabar. Caso contrário, é 
grande o risco de o principal 
nadador do Brasil ficar fora 
das Olimpíadas do Rio. No 
primeiro importante teste da 
temporada, o GP de Orlando, 
disputado no último fim de 
semana, nos Estados Unidos, 
o medalhista de ouro em Pe-
quim 2008 e dono de outros 
dois bronzes olímpicos ficou 
mais uma vez abaixo das ex-
pectativas. Para piorar, viu a 
principal ameaça à vaga dos 
50m livre fazer boa compe-
tição. Ítalo Manzine foi mais 
rápido duas vezes na Flórida: 
nas eliminatórias e na final. 
Na outra opção para ir aos 
Jogos, os 100m livre, Cielo 
foi apenas o quarto melhor 
entre os atletas do País e terá 
pela frente a briga mais acir-
rada da última seletiva bra-
sileira, o Troféu Maria Lenk, 
entre os dias 15 e 20 de abril. 

“É tentar fazer o melhor. 
Os adversários estão aí para 
tentar fazer a mesma coisa. O 
Ítalo acabou nadando super-
bem a prova aqui. E eu tenho 
que correr atrás dos 100m 
livre, que o pessoal está na-
dando bem também. Mas faz 
parte. A seletiva está aí para 
definir mesmo quem é o me-
lhor time” avaliou Cielo ao 
fim do torneio em Orlando.

Em período de treinos 
pesados e sem descanso, Ce-
sar Cielo entrou na competi-
ção americana com a meta de 
nadar os 50m perto de 22s15 
(tempo que lhe rendeu a pra-
ta na mesma competição em 
2014). Anotou 22s67 nas 
eliminatórias e parou nos 

22s47 na final (sexto lugar). 
Ítalo, por sua vez, cravou 
22s57 e 22s28, terminando 
na quarta colocação. Brasilei-
ro mais rápido da atualidade, 
o medalhista de bronze no 
último Mundial, Bruno Fra-
tus, também não teve boas 
marcas, ficando com o 11º 
tempo geral: 22s71.

Podendo inscrever dois 

atletas por prova nas Olimpía-
das, o Brasil tem Bruno Fratus 
e Ítalo Manzine liderando a 
corrida olímpica dos 50m li-
vre com os tempos feitos na 
primeira seletiva, o Torneio 
Brasileiro/Open de dezembro 
do ano passado. Com a forte 
marca de 21s50, Bruno está 
com a classificação bem enca-
minhada. Ítalo tem 22s08, en-

quanto outros três nadadores 
também já nadaram abaixo 
do índice exigido de 22s27: 
Matheus Santana (22s17), 
Marcelo Chierighini (22s17) e 
Henrique Martins (22s25).

Fora da prova em de-
zembro, o brasileiro recor-
dista mundial já nadou in-
contáveis vezes na carreira 
abaixo dos 22s08 que vão 

dando a vaga a Ítalo. A últi-
ma delas, em maio do ano 
passado, quando em fase de 
treinos fez 22s05 no GP de 
Charlotte. O problema é que, 
desde então, Cielo não con-
seguiu mais nadar bem.

Ciente do desafio que 
tem pela frente, Cielo admite 
que, com uma única oportu-
nidade, a classificação para 

as Olimpíadas do Rio pode 
estar em risco. Mas tenta se 
manter confiante.

“Eu acho que faz parte (o 
risco). Como é a última seleti-
va, a gente não sabe nem o que 
pode acontecer. Se pode ficar 
doente, ter alguma coisa no dia 
da prova. A gente tem que ficar 
positivo, ficar confiante de que 
vai dar certo.

Cielo surgiu como um fenômeno na natação brasileira e conquistou o ouro em Pequim-2008 e sua participação na Rio 2016 vai depender de seu desempenho no Maria Lenk 

Depois de Sharapova, mais três russos são pegos no doping
O Meldonium, substân-

cia dopante flagrada em Ma-
ria Sharapova, fez mais três 
vítimas na Rússia ontem. 
Alexander Markin, destaque 
do vôlei russo, Sermion Elis-
tratov, campeão olímpico na 
patinação no gelo em 2014, e 
Pavel Kulizhnikov, campeão 
mundial de patinação, foram 
flagrados, de acordo com a 
agência russa R-Sport.

De acordo com a publi-
cação, uma fonte próxima a 
Wada confirmou que os atle-
tas foram flagrados. Markin 
era uma das esperanças da 

Rússia para os Jogos Olímpi-
cos deste ano. Aos 25 anos, 
ele foi o principal destaque na 
final do pré-olímpico europeu 
contra a França, que garantiu 
os russos no Rio de Janeiro.

As notícias foram divul-
gadas horas depois de Vitaly 
Mutko, ministro de Esporte 
da Rússia, afirmar que mais 
atletas poderiam ser pegos 
no exame. O motivo é o fato 
dos competidores usarem 
o medicamento que resolve 
problemas cardíacos e de cir-
culação, aumentando o fluxo 
sanguíneo.

Sharapova
Dois renomados ex-trei-

nadores de Maria Sharapova 
saíram em defesa da russa em 
seu caso de doping anunciado 
na segunda-feira. Para eles, 
a tenista não agiu de má fé 
ao seguir tomando o medica-
mento Mildronat, que contém 
a substância Meldonium, proi-
bida pela Agência Mundial An-
tidoping (Wada) desde o dia 
1º de janeiro.

“Ela disse que tomou este 
remédio por muitos, muitos 
anos e que não leu o memo-
rando que foi divulgado. Ela 

disse que aceitará as conse-
quências, mas ela espera e re-
zará para que possa jogar de 
novo. O que mais você pode 
dizer? Eu não acho que Maria 
Sharapova seguiria fazendo 
algo se soubesse, ainda mais 
estando no centro dos holofo-
tes”, afirmou o americano Nick 
Boletieri, dono da academia 
onde a russa se formou nos 
Estados Unidos. 

“Acredito que ela come-
teu um erro honesto”, comple-
tou. Jeff Tarango, que também 
é ex-jogador e orientou a rus-
sa, atacou o estafe da tenista.

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS

Ecclestone aposta em Rosberg e Vettel para bater Hamilton
Verdade seja dita, a 

temporada 2015 da F1 es-
teve longe de ser marcada 
pelas boas provas, imprevi-
sibilidade ou disputa acir-
rada pelo título. Temendo 
que o mesmo aconteça em 
2016, o chefão Bernie Ec-
clestone já apontou sua 
maior esperança para evi-
tar algo parecido: a Ferrari 
de Sebastian Vettel.

De acordo com Bernie, a 
Ferrari é a única equipe com 
chances de ter um carro de 
desempenho semelhante ao 

W07 da Mercedes.
“Apenas espero que a 

Ferrari volte para onde a 
Ferrari deve estar, que é bri-
gando pelo campeonato. E 
a mesma coisa para a Red 
Bull”, disse Bernie.

 “Se não mostrarem que 
podem vencer o campeonato, 
infelizmente – ou felizmente, 
dependendo de que você é – 
teremos outro ano dominan-
te da Mercedes”, seguiu.

Se a Ferrari falhar, o di-
rigente passa a apelar para 
Nico Rosberg. Ecclestone 

avalia que as três vitórias 
do alemão nas últimas pro-
vas de 2015 podem servir 
de impulso na missão ain-
da não sucedida de superar 
Lewis Hamilton, tricam-
peão incontestável.

“Dito isso, talvez Nico, 
depois de vencer três no fim 
do ano passado, esteja em 
boa forma. Talvez ele tenha 
subitamente conseguido 
mais confiança em si mesmo, 
então veremos. Se os dois es-
tiverem se desafiando, será 
bom”, encerrou.

FÓRMULA-1

Alexander Markin (D) da seleção de vôlei também se complicou

Sebastian Vettel 
e Nico Rosberg 
são os maiores 
adversários de 
Hamilton

FOTOS: Reprodução



Corinthians joga no Paraguai
TAÇA LIBERTADORES

Campeão brasileiro tem 
pela frente o Cerro hoje 
pela terceira rodada

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 2016

O Corinthians chegou na 
manhã de ontem à cidade de 
Luque (Paraguai), na região 
metropolitana de Assunção. 
Hoje, às 19h30 (horário de 
Brasília), a equipe paulista en-
frenta o Cerro Porteño em jogo 
pela terceira rodada do Gru-
po 3 da Copa Libertadores da 
América.

Pela frente, o Corinthians 
tem um time irregular. No Tor-
neio Apertura do Campeonato 
Paraguaio, o Cerro é apenas o 
oitavo colocado (entre 12 equi-
pes), com três vitórias e cinco 
derrotas em nove jogos. Na Li-
bertadores, a equipe paraguaia 
tem quatro pontos em duas 
partidas.

A má fase do adversário, 
no entanto, é encarada com 
cautela pelos corintianos. "A 
gente sabe que a Libertadores 
é diferente, (então) nem leva 
em consideração os resultados 
do Cerro", afirmou o meia Gui-
lherme, em entrevista à ESPN 
Brasil.

Rodriguinho é mais oti-

mista, mas também evita falar 
em favoritismo. "Vamos tentar 
tirar proveito dessa má fase 
que eles estão vivendo e fazer 
nosso melhor", afirmou o meia, 
também à emissora.

O camisa 26, porém, de-
monstra empolgação com a 
oportunidade de atuar na par-
tida fora de casa pela Liberta-
dores. O jogo vale a liderança 
do grupo.

"Nunca joguei por aqui, 
mas o Tite sempre passa direi-
tinho para a gente", afirmou. 
"Jogo de Libertadores tem um 
gostinho especial, mais pega-
do. Eu gosto desse tipo de jogo. 
Vamos ver como é a pressão da 
torcida adversária", declarou 
também.

A partida é a primeira do 
Corinthians após a derrota por 
2 a 0 para o Santos pelo Pau-
lista, a primeira da equipe em 
jogos oficiais pela temporada. 
O tropeço, porém, não abala os 
jogadores. "A gente sabe que 
uma hora tem que perder. A 
gente perdeu em um momen-
to ruim, por ser um clássico, 
mas bom porque estamos 
com a pontuação muito boa", 
afirmou o zagueiro Felipe.

Time gaúcho tem pela frente hoje o San Lorenzo no Olímpico
É como se fosse uma re-

vanche de uma desclassifi-
cação ocorrida há dois anos, 
em um embate com “ar” re-
ligioso. Pela frente, o Grêmio 
terá dois confrontos em se-
quência diante do San Loren-
zo, algoz da Libertadores de 
2014 e que tem a bênção do 
Papa Francisco. A começar 
por hoje, quando a equipe 
de Roger Machado recebe 
o Ciclón a partir das 21h45, 
no Olímpico, em duelo váli-
do pela terceira rodada do 
Grupo 6 da competição con-
tinental.

Na próxima semana, 
será a vez do Grêmio reen-
contrar o Nuevo Gasômetro, 
a toca dos “corvos” – alcunha 
recebida pelos torcedores 
do clube argentino. Os dois 
confrontos servirão para en-
caminhar a classificação Tri-

color ou dar ar dramático à 
busca pelo Tri. 

O inimigo argentino, 
que desembarcou em Porto 
Alegre na manhã de ontem 
e treinou à tarde no CT do 
Inter.  Afinal, daquele grupo, 
12 atletas seguem no elenco 
argentino, como o goleiro 
Torrico, o lateral Buffarini e 
o experiente Romagnoli. Do 
Tricolor, são nove que ainda 
seguem no plantel. No sor-
teio de grupos na Conme-
bol, o diretor executivo de 
futebol Rui Costa encontrou 
dirigentes do San Lorenzo e 
brincou com o reencontro. 

”Agora é a gente que vai, 
e vocês ficam” brincou Rui, 
com certo tom de seriedade. 

Os desfalques de Roger 
Machado não param apenas 
em Miller Bolaños. O médico 
do Grêmio Márcio Bolzoni 

confirmou que o lateral di-
reito Wallace Oliveira teve 
constatado um edema em 
local não informado após 
realizar exame de imagem 
e fica de fora dos gramados 
por pelo menos 10 dias. Com 
isso, o jogador, que já não ha-
via atuado no Gre-Nal, será 
ausência.

O lateral será novamen-
te substituído pelo jovem 
Wesley. Ele não participou 
de dois treinos antes do clás-
sico de domingo, mas apa-
receu com o grupo no tra-
balho da véspera, na Arena. 
O problema foi constatado 
durante a goleada por 4 a 0 
sobre a LDU. Contratado por 
empréstimo junto ao Chel-
sea, da Inglaterra, Wallace é 
titular absoluto do time de 
Roger. Soma até o momento 
oito jogos e uma assistência.

GRÊMIO

No domingo passado, o Grêmio empatou com o Internacional e hoje faz jogo pela Taça Libertadores

Sem poder contar com o argentino 
Frederico Mancuello, que se recupera 
de um estiramento no ligamento cola-
teral lateral do joelho direito, o técnico 
Muricy Ramalho coloca em campo hoje 
a nova versão do Flamengo considerad 
ideal. Mancuello só deve voltar a jogar 
em abril. Depois de mais de 100 dias sem 
atuar e com uma boa apresentação no 
último final de semana, Ederson entra 
no time titular como substituto do ar-
gentino. O Rubro-Negro que enfrenta 
o Figueirense, às 19h30, pela Primeira 
Liga, em Brasília, terá a seguinte escala-
ção: Paulo Victor; Rodinei, Juan, Wallace 
e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Ederson; 
Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Paolo 
Guerrero.

Quando Mancuello estiver recupe-
rado da contusão, Muricy Ramalho terá 
de escolher se o argentino ficará na re-
serva ou entrará na vaga de Ederson. 
Outra opção possível será a barração de 
Emerson Sheik para que os dois meias 
atuem entre os titulares.

FLAMENGO

Muricy mostra o caminho para William Araão

A Federação de Futebol do 
Rio (Ferj) cancelou a Assembleia 
Geral Extraordinária convocada 
para hoje com objetivo de apreciar 
possível punição a Flamengo e Flu-
minense pela participação na Pri-
meira Liga. A atitude é uma clara 
resposta ao presidente do Vasco, 
Eurico Miranda, que pediu publi-
camente a punição e, na última se-
gunda-feira, criticou a Ferj por não 
ter barrado as partidas da dupla 
nesta semana - foi dele o pedido 
de convocação da assembleia.

Lopes e Eurico são aliados pró-
ximos há muitos anos, e a atitude 
do presidente da Ferj, que não co-
mentou as declarações do dirigen-
te do Vasco após pedido do blog 
à sua assessoria, pode indicar um 
atrito na relação. Eurico afirmou:

“Todos têm conhecimento 

dessa história de Liga, do desen-
volvimento, de como foi feito, 
etc. Mas teve uma decisão. Que 
decisão teve? Teve uma decisão 
que seriam permitidas partidas 
amistosas e que a Liga poderia 
ser autorizada a partir de 2017. 
Ignoraram isso tudo. As coisas es-
tão sendo colocadas como tendo 
fases classificatórias, etc. E com 
a conivência da CBF, com a coni-
vência da federação. E a federa-
ção diz que está tomando a posi-
ção, e eu vou dizer por que não 
toma. E pior, com a conivência da 
televisão. Há uma decisão do ar-
bitral da federação que os clubes 
não poderiam disputar qualquer 
outra competição paralelamente 
com o Campeonato Estadual nes-
se período. Estou vendo as coisas 
acontecerem”.

Vasco cobra medida contra 
os clubes da Primeira Liga

Muricy define time para o jogo 
contra o Figueirense em Brasília

PUNIÇÃO NO RIO

No domingo 
passado, o Timão 
perdeu para o 
Santos por 2 a 0 
no Paulistão

FOTOS: Reprodução

Libertadores
17h15 
Cobresal x Ind. Santa Fe
19h30
Rosario Central x River Plate 
Cerro Porteño  x Corinthians
21h45
Palmeiras x Nacional (URU) 
Grêmio x San Lorenzo 
Deportivo Táchira x Pumas 

Copa do Nordeste
21h45 
Juazeirense  x Bahia
Fortaleza x Sport 
Flamengo-PI x Ceará

Baiano
19h30 
Bahia  x Galícia 

Cearense 
21h45 
IcasaI  x Itapipoca 

Primeira Liga
19h30 
Cruzeiro x Atlético-PR 
Flamengo x Figueirense 

Jogos de hoje
Internacional



Empreendimento terá 
1ª etapa inaugurada em 
maio, na cidade de Conde

PB terá kartódromo internacional
EquipamEnto ESpoRtiVo

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 201620

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, ontem 
(8), com empresários do Kar-
tódromo Paladino, empreen-
dimento que terá a primeira 
etapa inaugurada em maio, 
na cidade de Conde. O equi-
pamento vai atrair para a 
Paraíba o Campeonato Bra-
sileiro de Kart, que acontece 
no período de 8 a 25 de julho 
e também, possivelmente, a 
Copa FIA América de Kart. Os 
eventos vão aquecer o turis-
mo e a economia, trazendo ao 
Estado competidores e aman-
tes deste esporte de vários lo-
cais do mundo.

Durante a reunião, Ri-
cardo lembrou que nos últi-
mos anos a Paraíba sediou 
eventos de grande porte e o 
Governo do Estado tem feito 
o possível para atrair mais 
investimentos. “O campeo-
nato de Kart, tanto o nacio-
nal como o internacional são 
eventos atrativos que, além 
de movimentar a rede ho-
teleira, geram empregos di-
retos e indiretos. Fazemos o 
máximo para dar condições 
para que o Estado sedie esse 
tipo de evento”, enfatizou.

O secretário de Esporte, 
Juventude e Lazer, Tibério Li-
meira, ressaltou que ter um 
kartódromo de nível interna-
cional coloca a Paraíba mui-

to à frente de outros estados. 
“Esta é uma ideia que põe o 
Estado no cenário esporti-
vo internacional. Este kartó-
dromo atrai um movimento 
turístico e financeiro gerado 
pelo esporte, especificamente 
pelo kart, e acaba dando ain-
da mais destaque à Paraíba, 

que entra no roteiro do kart 
no País. O Governo vai dar o 
apoio necessário através de 
suas secretarias e a parceria 
é extremamente importan-
te”, concluiu.

O kartódromo possui 
pista demarcada de acordo 
com os requisitos da Fede-

ração Internacional de Auto-
mobilismo (FIA) e vai contar 
com arquibancadas, vestiá-
rios, boxes, restaurante, salas 
VIP e estacionamento. “Va-
mos trazer pilotos de kart de 
todo o Brasil, e também do 
mundo, para a Paraíba, dan-
do uma visibilidade excelen-

te para o Estado. Contamos 
com o apoio do Governo nes-
te empreendimento ousado, 
dentro dos padrões interna-
cionais”, comentou o sócio
-proprietário do Kartódromo 
Paladino, Sérgio Crispim.

“O local tem uma estru-
tura maravilhosa e vai marcar 

a história do automobilismo 
no Nordeste. Os campeonatos 
que vamos trazer para serem 
sediados aqui vão chamar a 
atenção de todos que gostam 
de kart para a Paraíba”, garan-
tiu o presidente da Confedera-
ção Brasileira de Automobilis-
mo, Cleyton Pinteiro.

O Governo da Paraíba apoia, 
nesta quinta-feira (10), o lança-
mento do projeto Futebol So-
lidário. A solenidade acontece 
no Esporte Clube Cabo Branco, 
às 8h, e vai reunir a imprensa e 
desportistas de toda a Paraíba, 
bem como convidados, além da 
direção do Hospital Padre Zé. A 
iniciativa, idealizada pela Rádio 
Tabajara em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), tem como 
objetivo arrecadar alimentos não 
perecíveis para serem doados ao 
hospital filantrópico.

Para arrecadar os alimentos, a 
organização do Futebol Solidário 
promove uma partida de futebol 
com a seleção master de João Pes-
soa contra a de Campina Grande, 
na preliminar do jogo Botafogo 
e Campinense, pelo Campeona-
to Paraibano, marcada para o dia 
20 de março. Na oportunidade, o 

torcedor para entrar no estádio 
Almeidão, deve levar um quilo de 
alimento, além de comprar o in-
gresso normalmente.

“É uma ação que os que fa-
zem o Hospital Padre Zé serão 
eternamente gratos, pois desde 
2015, quando se realizou através 
do clássico Botafogo e Auto Es-
porte de master, muitos alimen-
tos foram arrecadados. Agora, em 
2016, o evento ganha uma maior 
dimensão, já que o jogo vai en-
volver veteranos de João Pessoa e 
Campina Grande”, disse o desem-
bargador Júlio Aurélio Coutinho, 
gestor do Hospital Padre Zé.

Para o presidente da Federa-
ção Paraibana de Futebol (FPF), 
Amadeu Rodrigues, é uma ação 
onde todos os que fazem o es-
porte devem se unir em prol do 
Hospital Padre Zé. “Uma atitude 
louvável, que é focar na ajuda 
ao Padre Zé, e por isso a FPF dá 

apoio para que tudo possa sair 
bem no que diz respeito ao jogo 
dos veteranos, que marcaram 
época no futebol paraibano. Va-
mos todos participar desse café 
de lançamento desse grande pro-
jeto”, frisou.

Do time da seleção master de 
João Pessoa, estão confirmados: 
os ex-jogadores Hélio Show, Ni-
cássio e Magno, que estiveram em 
campo na vitória do Botafogo-PB 
contra o Flamengo, em pleno Ma-
racanã, no ano de 1980, além de 
Chico Matemático, autor do pri-
meiro gol do time pessoense no 
estádio Almeidão, em 1975. Pela 
seleção de Campina Grande, par-
ticipam Hortimar e Roberto Mi-
cheli, campeão pelo Campinense, 
em 1993; Val Pilar, quatros vezes 
campeão estadual; ex-zagueiros 
Israel e Chicão, como também o 
técnico mais vezes campeão da 
Paraíba, José Lima.

Projeto será lançado amanhã
FutEBoL SoLiDÁRio

Dos 44 atletas selecio-
nados para a Seleção Brasi-
leira de Futebol Americano, 
20 são do João Pessoa Es-
pectros, atual campeão bra-
sileiro. A seletiva aconteceu 
no último final de semana, 
na Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados. Um 
deles foi o lançador Rodrigo 
Dantas, um dos destaques 
ofensivos do time paraiba-
no. Segundo ele, ficar entre 

os melhores do País é mui-
ta emoção para quem  vem 
trabalhando para represen-
tar o País nas competições 
internacionais. “Espero fa-
zer o melhor e tentar uma 
vaga no selecionado nacio-
nal”, frisou.

Atletas de cinco estados 
do Nordeste participaram de 
um período de treinamentos 
com a comissão técnica da 
Confederação Brasileira de 

Futebol Americano. A sele-
tiva é parte do processo de 
formação do grupo que par-
ticipará da Copa do Mundo 
da modalidade em 2019. Os 
treinos foram observados 
pelo técnico Gabriel Men-
des e pelos coordenadores 
Clayton Lovett (defensivo) 
e Paulo Martins (times es-
peciais), além de outros oito 
assistentes que integram a 
comissão técnica da seleção 

brasileira. A seletiva realiza-
da em João Pessoa não será 
a única.

Outras três “peneira-
das” vão acontecer nas re-
giões Sul, Sudeste e Centro 
Oeste e, ao final, uma última 
etapa de seleção reunirá os 
destaques das seletivas re-
gionais. De acordo com Ga-
briel Mendes, a meta é re-
unir os melhores atletas de 
cada região.

20 atletas do Espectros disputarão vaga
SELEção BRaSiLEiRa DE FutEBoL amERiCano

FOTO: José Marques/Secom-PB

O governador Ricardo Coutinho se reuniu ontem com empresários do Kartódromo Paladino e destacou que os eventos movimentam a rede hoteleira e geram empregos

A CBF divulgou ontem, em 
assembleia realizada em sua 
sede, na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, a tabela da Série C do 
Brasileirão 2016. E a fórmula 
de disputa foi mantida. Clu-
bes do Norte e do Nordeste, 
liderados pela Federação Cea-
rense de Futebol, propuseram 
uma mudança no cruzamento 
a partir das quartas de final, o 
que garantiria clubes das duas 
regiões na Série B em 2017. 
Por 11 votos a nove, a proposta 
não passou no Conselho Téc-
nico. A primeira rodada será 
disputada nos dias 21 e 22 de 
maio, com divisão dos jogos e 
horários a serem confirmados 
pela entidade. 

Nos últimos quatro anos, 
os quatro classificados do Gru-
po A encaram os quatro do B. 
A intenção era que os times 
enfrentassem adversários da 
mesma chave na segunda fase. 
Desde 2012, a Terceirona é dis-
putada por 20 clubes – com ex-
ceção de 2013, que contou com 
21 clubes após briga judicial –, 
divididos em dois grupos for-
mados por equipes da mesma 
região. Em 2015, Norte e Nor-
deste não foram representadas 
entre os quatro que avançaram 
à Segunda Divisão. No ano an-
terior, apenas Paysandu e CRB 
se classificaram.

Membro do Grupo A, onde 
estão os times do Norte e Nor-
deste, o Cuiabá votou pela ma-
nutenção da fórmula. Em pri-
meira votação no encontro de 
ontem, houve empate. Os nove 
clubes das duas regiões postu-
lantes à mudança no formato, 
ao lado do Macaé, votaram pela 

mudança. Na votação de de-
sempate, a equipe do norte do 
Rio de Janeiro mudou de lado, 
e foi decidido que não haveria 
alteração no regulamento. O 
presidente do Macaé, Teodo-
miro Bittencourt Filho, mais 
conhecido como Mirinho, não 
quis polemizar sobre a mudan-
ça de postura.

“Achei que era melhor a 
anterior. Pensei, pensei, lem-
brei que já tinha subido uma 
vez assim, resolvi não mudar”, 
comentou Mirinho. 

Principal interessado na 
alteração do cruzamento para 
os confrontos das quartas de 
final, o presidente do Fortaleza, 
Jorge Alberto Mota, minimizou 
a decisão final do Conselho 
Técnico. Ele disse que já espe-
rava a não aprovação.

“A proposta foi submetida 
à votação e não passou. Já era 
esperado. Mas vamos à luta, 
como sempre. Desse ano não 
passa”, declarou Jorge, se refe-
rindo às seis tentativas anterio-
res do Leão de voltar à Série B 
do Campeonato Brasileiro.

CBF divulga tabela e 
Bota estreia fora de casa

SÉRiE C

primeira rodada

América-RN x ABC
Cuiabá x Remo
Fortaleza x River-PI
Salgueiro x Botafogo-PB
ASA x Confiança
Botafogo-SP x Mogi Mirim
Portuguesa x Macaé
Boa Esporte x Tombense
Guarani x Guaratinguetá
Juventude x Ypiranga-RS



Sensibilidade e ação
Exposição fotográfica “Fortaleza Delas” retrata fragmentos do

dia a dia das agentes de segurança penitenciária do Estado da Paraíba

São 20 imagens da 
fotógrafa Sônia 
Aguiar que retratam 
o cotidiano das 
agentes (foto acima)

Os secretários de Estado 
Wagner Dorta (Administração 
Penitenciária), Cláudio Lima 

(Segurança Pública e Defesa Social) 
e Gilberta Soares (Mulher e da 

Diversidade Humana) estiveram na 
abertura da individual  

A delicadeza e a 
coragem estão 

presentes no 
cotidiano das 

agentes      

Amador Ribeiro Neto 
lança, hoje, livro que faz 
estudo da poesia digital 
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Sarau retoma atividades 
hoje, em João Pessoa, e 
reúne poesia e moda 
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FOTOS: Sõnia Aguiar

Colóquio Internacional 
sobre documentário 
começa hoje, na UFPB 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 2016

Alexandre Macedo
Editor do 20Caderno

Está em cartaz durante o mês de março, no 
hall de entrada da Central de Polícia da 
capital, a exposição fotográfica “Fortaleza 
Delas”, de autoria da fotógrafa Sônia Aguiar, 
com 20 imagens que retratam o cotidiano 
das agentes que trabalham na Penitenciá-
ria de Recuperação Feminina Maria Júlia 
Maranhão, em Mangabeira. As fotos foram 

produzidas durante um treinamento de tiro e técnicas 
de imobilização e condução, promovido recentemente 
pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). 

A exposição, aberta oficialmente no final da 
manhã de ontem, com a participação da Orquestra 
de Mulheres do Programa de Inclusão Através da 
Música e das Artes (Prima), é realizada através de 
uma parceria entre a Seap e Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana, como parte da programação 
oferecida pelo Governo do Estado para celebrar o mês 
das mulheres. A cerimônia de abertura contou com as 
presenças da secretária da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares; a superintendente do jornal 
A União, Albiege Fernandes; o secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social, Cláudio Lima; o secretário de 
Administração Penitenciária, Wagner Dorta; e outras 
autoridades, gestores e agentes da segurança pública.

Apesar de poucos anos atuando de forma profis-
sional, a fotógrafa Sônia Aguiar é reconhecida no meio 
cultural paraibano pelo seu trabalho de registro e ações 
de personagens dos diferentes movimentos da socieda-
de civil organizada e ações de governo, a exemplo da sua 
contribuição como fotógrafa na Comissão da Verdade e 
outros tantos trabalhos importantes realizados nos últi-
mos anos. Sobre esta Mostra, a artista revelou: “A minha 
intenção foi dar visibilidade a uma atividade de risco 
desenvolvida por estas mulheres, que muitas vezes 
não recebem a devida valorização, além de tentar dar 
visibilidade à feminilidade e à sensibilidade presentes 
nestas mulheres, que mesmo num trabalho árduo e 
difícil, conseguem manter a serenidade necessária 
para o bom desenvolvimento das ações”. Sônia Aguiar 
aproveitou a oportunidade para agradecer a acolhida e 
o cuidado das agentes com ela durante os treinamen-
tos que foram fotografados pelas lentes dela.

Cláudio Lima falou da importância do combate à 
violência contra a mulher em todos os níveis sociais, 
revelou a sua preocupação com a crescente presença 
feminina no tráfico de drogas, segundo ele, de maneira 
voluntária ou forçada, a necessidade de um trabalho em 
conjunto realizado numa parceria entre as instituições 
governamentais e a sociedade civil, e da falta de reco-
nhecimento e valorização profissional das mulheres em 
vários setores até os dias de hoje, citando como exem-
plos os menores salários recebidos por elas em relação 
ao salário dos homens e a pouca representatividade 

política das mesmas em 
nosso País. Cláudio Lima 
finalizou citando um trecho 
do Soneto da Felicidade, de 
Vinícius de Moraes. 

O secretário Wagner 
Dorta parabenizou a equi-
pe da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
agradeceu o trabalho das 
agentes de segurança 
penitenciária e se colocou 
à disposição para novas 
parcerias que possam 
proporcionar a melhoria 
das condições de trabalho 
e a valorização profissional 
das agentes.

A diretora da Peni-
tenciária de Recuperação 
Feminina, Cinthya Almeida, 
falou do trabalho desen-
volvido naquela unidade 
prisional, das conquistas 
da profissão nos últimos 
anos, e da mudança de 
mentalidade em curso das 
pessoas que fazem o siste-
ma prisional paraibano. Ela 
fez questão de agradecer 
a fotógrafa pela percepção 
e pela captura de imagens 
que ajudam a desmistificar 
uma profissão que pode 
ser realizada por mulhe-
res sensíveis, mais firmes 
em seus propósitos e em 
suas ações. “Eu acho que 
estamos vivenciando um 
grande momento aqui 
na Paraíba, onde as mulheres 
assumem com presteza cada 
vez mais os postos de comando 
outrora ocupados apenas pelos 
homens, e a sociedade começa a 
perceber que somos capazes e damos conta do reca-
do. Portanto, como diz o jargão. Missão dada é missão 
cumprida”, concluiu. 

Orquestra de Mulheres do Prima
A orquestra formada especialmente para estas 

comemorações do mês das mulheres conta com 50 
instrumentistas de todos os polos do Prima no Estado, 
e fez uma apresentação especial durante a abertura 
oficial da exposição, executando clássicos da música 
brasileira, a exemplo das composições Carinhoso, de 
Pixinguinha; e Mulher Rendeira, de Zé do Norte.
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Paraibanas ilustres

Realmente não há como negar que 
o pôr do sol aqui em João Pessoa é lindo! 
Lindo, como a música que toca e seduz 
as pessoas, deixando muitas vezes de 
ser visto. Muitas vezes desviada à sua 
atenção, ficando para trás o seu esplendor 
de luzes, quando posto em evidência um 
personagem que vem vestido de branco, 
desfilando num barquinho pelas águas do 
rio e do mar, deslizando seus dedos pelo 
Saxofone, retirando do instrumento lindas 
notas numa bela melodia conhecida por 
muitos como Bolero de Ravel. Um bolero 
que em seu original foi feito pelo músico 
Ravel, inspirado em notas estudadas e va-
riadas aonde o tom das notas vão crescen-
do, crescendo com sons de instrumentos 
sendo incorporados, nos presenteando 
com uma melodia inesquecível aos bons 
ouvidos de quem entende, gosta de músi-
ca e a todos que o escutam. Muitas vezes, 
logo após, acompanhado de algum show 
em especial, reverenciando o momen-
to em alguns dos bares e restaurantes 
com apresentações típicas regionais que 
lotavam em finais de semanas. Também 
eram tocadas outras músicas e podíamos 
ouvir a Ave Maria às 18h mostrando a 
crença com reverência à natureza como o 
inebriante pôr do sol. Sem comparações 
de brilhos com tudo que nos apresenta a 
natureza. 

O pôr do sol existe todos os dias e 
pode ser muito apreciado nos belos dias 
de sol. Quando chove não temos e não ve-
mos esse espetáculo da natureza, mesmo 
assim, era tocado sempre naquele local 
na mesma hora. O que nos faz fantasiar 
e imaginar quando não vemos um sol 
maravilhoso? O Bolero de Ravel música 
escolhida ao acaso antigamente, ficou 
marca registrada. O rapaz que aparece 
roubando a cena, mais conhecido como o 
Jurandir do Sax, reconhecido internacio-
nalmente apresenta-se para muita gente 
de toda parte do mundo que vem assistir 
ao pôr do sol. Jurandy está no Guiness 
Book, como quem mais tocou o Bolero de 
Ravel até o momento. Faz sua merchan-

dagem e ganha dinheiro com isso. Se o 
músico Ravel um homem solitário que 
era extremamente reservado estivesse 
vivo estaria muito rico, nem ele mesmo 
tocou tanto o seu bolero. E se os direitos 
autorais realmente pagasse aos músicos o 
que é devido, acho que se sentiriam mais 
contemplados pelo que fazem com amor e 
pela sobrevivência. Muitos artistas e músi-
cos não têm um salário digno e apela para 
as estratégias de sobrevivência ganhando 
dinheiro com o que sabem fazer e pelas 
oportunidades que a vida lhes oferece. 
Vejam só, o artista quer ser reconhecido, 
ganhar dinheiro e viver bem. Usa de sua 
criatividade, oportunidade e aproveita o 
momento fazendo o que sabe fazer. Quer 
aplausos, mesmo que não percebido e 
quer se dar bem e para isso necessita 
aparecer. Alguém que quer enfrentar o sol 
da vida e ter um lugarzinho perto dele. 

O brilho do sol, o seu vigor, a sua be-
leza, a sua temperatura quente e terna, to-
dos querem provar! Sentir quem acaricia 
nossa pele, trazendo vida, cor, sentimento 
e beleza. Roubamos descaradamente sem 
pedir licença e sem pudor nenhum, um 
pouco da sua cor, do seu brilho natural 
para colorirmos nossas vidas. O saxofo-
nista usou a política de trabalho dele e 
conseguiu fazer acontecer algo que não 
fosse só ver de graça a beleza do pôr do 
sol. Como é um ponto turístico, creio que 
deve ter tido o feeling, como tantos outros 
o tiveram imaginando ganhar dinheiro 
com algo que todos nós temos o direito 
de ver. Até os deficientes visuais sentem 
a sua magia, fantasiam e imaginam o seu 
sol num dos momentos mais belos que 
a natureza oferece. Quem roubou a cena 
vende apresentando o que copiou de 
outro artista músico e tentou fazer em 
seu saxofone ganhando dinheiro, fama 
e prestígio por estar num dos lugares 
mais bonitos de João Pessoa. Ainda não 
tem a pele do Jacaré, pois ainda consegue 
sensibilizar, fazer muita gente chorar e 
sair feliz por ter visto não só o espetáculo 
do pôr do sol, como também, algo mágico 

como num filme ao vivo. Momentos de 
confraternização de vários pensamentos 
e sentimentos calados que a natureza nos 
proporciona. 

O belíssimo pôr do sol do lindo mar 
azul e verde da terra coberta de plantas. 
E as nossas plantas dos pés sempre cola-
das em terreno bastante fértil. O céu que 
olhando ao lado, nos delicia vendo a lua 
compartilhando da beleza sol, do ar que 
respiramos para sentir a brisa, dos perfu-
mes e da música que inebria as pessoas 
que estão prestes a virarem jacarés. Abo-
canham e engolem o pôr do sol! Todos 
cobram e rouba da natureza o que ela 
nos dá de graça! Há algo mais divino que 
a natureza? Que a criação do universo 
que nos doa sem cobrar nada com toda 
sua beleza e esplendor?  Quem recebe o 
ônus disso tudo? A quem pagamos tanto 
imposto? Ao criador do universo? Será 
que Deus nos faz pagar aqui ou quem 
sabe em outro mundo valores caros que 
às vezes nem sequer suponhamos que 
possa ser o nosso preço? Será que a natu-
reza nos dá e nos tira quando deixamos 
de pensar no criador e na criação? Será 
que somos completamente felizes por 
tudo o que a natureza nos presenteia? 
Onde está a insatisfação do ser huma-
no quando não consegue ver as coisas 
como pensa? O que acontece quando um 
momento mágico de espetacular pôr do 
sol nos alerta para outros pensamentos e 
reflexões? Por que nos remete a ques-
tionamentos de revolta pela invasão do 
momento que temos de graça por toda 
a vida, e essa beleza passa ao segundo 
plano comprado e pago. O dinheiro move 
a vida? Ou a vida move o dinheiro? A 
política é da beleza ou financeira? Aí vejo 
a necessidade de virarmos Jacarés da 
boca bem grande para gritar aos quatro 
ventos que estamos sendo assaltados 
e roubados de algo que a natureza faz 
doação por livre e espontânea vontade 
e que faz parte natural da Vida! Mas que 
precisamos de dignidade e respeito pelo 
ser humano para sermos mais felizes.

Quem visita Anzio, à 51 km ao sul de Roma, se depara 
com a monumental estátua do Imperador Nero, que assim 
como Calígula, nasceu nesta bela cidade.

Os conterrâneos de Nero estão comemorando a revisão 
da história e que pretende retirar a fama de Bad Boy de Roma, 
deste Imperador que pôs fogo na capital do Império, matou 
duas esposas e a mãe.

Na última vez que visitei Roma fiz questão de ir conhecer 
as ruínas do Palácio Domus Aurea, ou Casa Dourada, e que 
Nero projetou e mandou construir. Confesso que no primeiro 
momento tive dificuldades de encontrá-la, pois havia ruído o 
teto e desde 2010 estava sendo restaurada.

Quando ruiu o insano mundo de Nero, no ano 68 d.C, 
o imperador então com 30 anos, ordenou a um súdito que 
lhe cortasse a garganta: “Que artista morre comigo?”. Só que 
nenhum artista se atreveu.

Sem poder ter acesso as ruínas do Domus Aurea fui rever 
o Coliseu, construído por Vespasiano, em cima do local onde 
ficava o lago artificial de Nero.

O Coliseu foi terminado nos anos que se seguiram ao 
suicídio de Nero.  E parece que recebeu este nome em razão 
da estátua de bronze de mais de 30 metros de altura 
retratando Nero, como o deus sol- o Colossus Neronis. 
Hoje o Coliseu recebe mais de 10 mil visitantes por 
dia. Percebi que o nome de Nero é até hoje banido de 
Roma. Só existe um restaurante que o homenageia, o 
Osteria da Nerone. 

Para Roberto Gervaso, 78 anos, autor do romance 
biográfico  Nerone, publicado em 1978 é muito difícil 
reabilitar um homem que, segundo relatos históricos, 
mandou matar sua primeira esposa Otávia, matou 
com um pontapé a segunda, Popeia, quando ela estava 
grávida, ordenou o assassinato de sua mãe, Agripina, 
a Jovem (possivelmente depois de dormir com ela), 
talvez tenha matado seu meio-irmão Britânico, impôs 
o suicídio a seu mentor, Sêneca (que obedeceu solene-
mente), castrou e desposou um adolescente , provi-
denciou o colossal incêndio de Roma em 64 d.C 
e pôs a culpa em um grupo de cristãos (entre 
eles São Pedro e São Paulo), que foram presos e 

decapitados ou crucificados e então queimados para iluminar 
um festival imperial.

Para esquecer de vez o Imperador do mal, a Igreja Cató-
lica mandou construir uma igreja em 1099 sobre os restos 
mortais de Nero, na Piazza del Popolo. Considerado como um 
dos Anticristos, existe registro na Bíblia, em Isaías, que afirma 
“Ele descerá de seu firmamento sob a forma de homem, um 
rei ímpio, assassino da própria mãe”.

Para reabilitar Nero, os historiadores estão indo atrás 
dos registros de Tácito, o grande acusador do Imperador, que 
escreveu que ninguém sabe se o incêndio de Roma foi pre-
meditado ou fortuito. Além disso, Nero, não estava em Roma, 
quando começou o grande incêndio. 

A ambiciosa mãe de Nero, Agripina, também não era 
nenhuma santa, antes de ser morta pelo filho, foi acusada de 
tramar a morte do irmão, Calígula, e mais tarde matou seu 
terceiro marido, Cláudio, com cogumelos envenenados. 

A história confirma que apesar de tudo o reinado de 
Nero foi próspero. Ele proibiu os julgamentos secretos 
instituídos por Cláudio. Oferecia jantares para poetas, 
com oficinas de poesia- para roubar os versos deles, su-

põem alguns.
Segundo o professor de arquitetura gre-

ga romana, Alessandro Viscogliosi, “Nero, era 
megalomaníaco, queria estar perto do povo- mas 

como seu Deus, não como seu amigo”.
Em 2010, o prefeito de Anzio, encomendou uma 

estátua de 2 metros de altura do Imperador Nero, re-
presentando uma idade de pouco mais de 20 anos com 
uma toga sobre um pilar, o olhar resoluto e um braço 
estendido. A placa informa o nome- Nerone Claudio 
Cesare Augusto Germanico - nascido em Anzio, em 15 
de dezembro do ano 37. E a seguinte frase: “Durante 
seu reinado o império desfrutou de um período de paz, 

grande esplendor e importantes reformas”.
Hoje a estátua virou atração turística e todos querem 

fazer selfies diante da representação daquele que está 
de volta a seu lar em Anzio, de novo rodeado pelas 
massas e num processo de reabilitação histórica que 

pretende apagar de vez a fama de Bad Boy de Roma.

A reabilitação de Nero

A cada 8 de março vemos crescer o número de mulhe-
res que atingem o topo de suas carreiras. Na Paraíba não 
é diferente: uma rápida pesquisa no jornal de domingo e 
constatamos que não são poucas as que se distinguem na li-
teratura, nas artes, na política, nos esportes, enfim, em todas 
as áreas da sociedade civil. 

Não faz muito tempo, as mulheres escritoras estavam 
batalhando para terem acesso à Academia Brasileira de Letras 
e eram rechaçadas sob argumentos tão fúteis que até me 
envergonho de mencionar. Rachel de Queiroz foi a primeira a 
furar o cerco em 1977. Mas nada chega fácil para as mulheres. 
Todas as suas vitórias são suadas, conquistadas a duras penas. 
A própria data do dia Internacional da Mulher indica a luta he-
roica empreendida pelas mulheres para conseguirem desfrutar 
direitos iguais na sociedade: em 8 de março de 1857, tecelãs 
em uma fábrica em Nova Iorque, manifestaram-se contra o 
tratamento diferenciado a que eram submetidas no trabalho. 
Na pauta de suas reivindicações constavam três itens: a) redu-
ção da carga diária de trabalho de 16 para 10 horas diárias; b) 
equiparação de salário com os homens; c) tratamento digno 
no ambiente de trabalho. Como resposta a essas reivindicações 
foram trancadas as portas da fábrica e atearam fogo com todas 
elas do lado de dentro. Como resultado,130 operárias morre-
ram carbonizadas.

Em 1910, (53 anos depois) numa conferência na 
Dinamarca, a data passou a ser reconhecida como o Dia 
Internacional da Mulher e a ONU oficializou-a em 1975.

Na Paraíba estamos comemorando a primeira desem-
bargadora a tomar posse como membro efetivo da Corte 
do Tribunal Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes. 

Temos uma médica como vice-governadora, a Dra. 
Lígia Feliciano.

Soia Lira, atriz de reconhecido talento, já testado e 
referendado no cinema e no teatro, representa sua catego-
ria neste 8 de março.

Na política temos inúmeras representantes (embora 
não tantas quantas gostaríamos que houvesse) a exemplo 
de Estelizabel Bezerra (PSB), Daniela Ribeiro (PP) e Camila 
Toscano (PSDB). Olenka Maranhão (PMDB) está na suplên-
cia do seu mandato. Estela teve sua competência e liderança 
referendas por seus pares quando foi eleita para exercer 
a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa da Paraíba. Na Câmara Municipal de 
João Pessoa temos duas vereadoras: Elisa Virginia (PSDB) e 
Raissa Lacerda (PSD). Brevemente teremos outra ilustre pa-
raibana ingressando na política: a educadora, gestora e atual 
presidente da Funesc, Márcia Lucena, que se candidatará ao 
cargo de prefeita de um município da Paraíba.

Muitas são as gestoras, policiais, desportistas, professoras, 
médicas, advogadas que aliam as funções domésticas aos desa-
fios de suas carreiras profissionais. Isso sem falar nas inúmeras 
profissionais que desempenham as mais diversas funções no 
campo e nas cidades.

Na semana passada tivemos a oportunidade de assistir a 
uma apresentação de duas repentistas paraibanas, Minervina 
Ferreira e Maria da Solidade, de Cuité e Alagoa Grande. Elas 
são raras num universo predominantemente constituído por 
homens e quebrar essa hegemonia foi uma luta ferrenha.

Nas academias, são muitas as mulheres que se distin-
guem: cito aqui a Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão, recen-
temente eleita para compor a Academia Paraibana de Letras, 
substituindo a acadêmica Adylla Rocha Rabello. Socorro Ara-
gão (como é mais conhecida) é uma renomada pesquisadora 
na área de linguística e vai, juntamente com Ângela Bezerra de 
Casto, Mercedes Ribeiro, Maria das Graças Santiago, Elizabeth 
Figueiredo Marinheiro, Maria de Fátima Morais Bezerra Caval-
canti integrar o elenco feminino de imortais da APL.

Conheço Socorro Aragão desde 1966, quando ingressamos 
no Curso de Letras da Furne, (em Campina Grande). Voltamos a 
nos encontrar em João Pessoa, já como professoras da UFPB.

Em 1970 reencontramo-nos em São Paulo, na USP, quan-
do ela já cursava o Mestrado em Linguística e eu fazia parte 
de um programa da Fulbright/USP em literatura norte-ame-
ricana. Logo em seguida Socorro partiu para o Doutorado, 
na mesma instituição. Daí em diante, sua carreira foi uma 
sucessão interminável de conquistas, fundando inclusive o 
Mestrado em Letras na UFPB. 

Sua carreira docente inclui inúmeras instituições de En-
sino Superior, tanto na Paraíba como no Ceará e também nos 
Estados Unidos, França e Espanha.

Suas publicações e pesquisas versam sobre vários as-
pectos linguísticos, inclusive sobre a linguagem de escritores 
nordestinos, como Augusto dos Anjos, José Américo de Almei-
da, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, além de outros como 
Rachel de Queiroz, José de Alencar, Patativa do Assaré, João 
Cabral de Melo Neto, Ascenso Ferreira, Jorge de Lima, Gracilia-
no Ramos, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Ferreira Gullar.

A APL muito se enriquece com o ingresso de Socor-
ro Aragão, uma profissional da mais alta categoria, uma 
incansável pesquisadora, com uma produção científica em 
permanente expansão. 

Ao lado de toda sua produção intelectual, Socorro conse-
guiu construir uma harmônica família, ao lado do marido Afrâ-
nio Aragão, com quem teve três filhos: Carlos, André e Augusto.  

De parabéns a APL pela ilustre aquisição e de parabéns 
também a Dra. Maria do Socorro, que acrescenta mais um 
título ao seu já riquíssimo currículo.

O jacaré abre a boca e aguarda o pôr do sol
Crônica Jô Mendonça Alcoforado - escritora
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Obra interativa
para cinéfilos

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 

Val Fonseca

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

SERVIÇO

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 - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Livro de marcar filmes é 
o título da obra que a Edito-
ra Verus, vinculada ao Grupo 
Record, está lançando neste 
mês de março, em parceria 
com a Increasy Consultoria 
Literária. Com 200 páginas 
e preço de R$ 32,90, trata-se 
de uma publicação interati-
va, destinada aos amantes 
do cinema, que ajuda a orga-
nizar os filmes já assistidos, 
além de oferecer sugestões de produções cinemato-
gráficas para alimentar ainda mais, no leitor cinéfilo, 
a paixão pela Sétima Arte.

A nova obra reúne as características de ser, ao 
mesmo tempo, prática, criativa e original. A proposta 
do Livro de marcar filmes é diferenciada, pois per-
mite um registro de experiências cinematográficas e 
propõe desafios que ampliem os horizontes dos ciné-
filos de plantão. 

Ao longo das 200 páginas do trabalho, que resul-
tou num verdadeiro diário, estão registradas ativida-
des que vão desde listas até sugestões que desafiam o 
público a sair do senso comum e diversificar a lista de 
filmes assistidos. Nesse sentido, logo nas primeiras 
folhas da obra há uma relação com todos os longas-
metragens vencedores das principais premiações: 
Oscar, Palma de Ouro, Prêmio Brasileiro de Cinema, 
Festival de Gramado. Cabe ao leitor relacionar os fil-
mes que já assistiu e os que ainda pretende conhecer. 

Dividido em categorias que vão desde os gêneros 
mais comuns dos cinemas até classificações, a exem-
plo de “piores filmes”, “diretores preferidos” e “falas 
memoráveis”, o livro é um novo espaço para o leitor in-
teragir e deixar a sua “prateleira” de filmes organizada.  
Do clássico ao mais popular, passando por Hollywood 
e produções latinas, “Livro de marcar filmes” é um 
convite às tradicionais maratonas cinematográficas.

Amador Ribeiro Neto lança hoje, em João Pessoa, 
livro que é uma pesquisa sobre a poesia digital     

Literatura em destaque

O livro “Turbilhões do tempo; no-
tas sobre poesia digital” (Editora Ideia, 
2016), organizado pelo professor Ama-
dor Ribeiro Neto, será lançado hoje, às 
18h30, na cervejaria Recanto da Cevada, 
localizada na Rua Waldemar de M. Ac-
cioly, 53 (conhecida como “Três Ruas dos 
Bancários”), no Bairro dos Bancários. 
A obra reúne textos dos pesquisadores 
integrantes do Laboratório de Estudos 
Semióticos (LES), vinculado do curso de 
Letras da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), que desenvolve pesquisas na 
área da poesia contemporânea e suas re-
lações semióticas com outras linguagens, 
como música, vídeo, pintura, cinema. 

A pesquisa de que trata “Turbilhões 
do tempo” estuda a poesia composta 
em computador, e que se vale dos recur-
sos expressivos desta incrível “máquina 
semiótica”. Uma poesia que parte da 
palavra e incorpora novos recursos de 
linguagem, facilitados pelas tecnologias 
digitais. “Como estamos num campo re-
centemente explorado – tanto no que 
tange às abordagens teóricas, como às 
interpretativas e analíticas dos poemas 
– o livro lança-se enquanto um possível 
guia aos interessados em conhecer, ou 
aprofundar, seus conhecimentos sobre 
poesia digital”, disse Amador.

Em “Turbilhões do tempo”, Amador 
Ribeiro Neto, Flaviano Maciel Vieira, 
Luís André Bezerra de Araújo, Pedro 
Isaac Vanderlei de Sousa, Rachelina Sin-
frônio de Lacerda e Raíra Costa Maia 
Vasconcelos, integrantes da fase atual 
do Laboratório de Estudos Semióticos, 
apresentam teorias sobre o mundo da 

O professor, poeta e crítico literário Amador Ribeiro é o organzizador da obra

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 95 
min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Alessandro 
Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate Hudson. 
Sinopse: 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 recorre 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). Manga-
beira1/3D: 12h45, 15h, 17h25 e 19h45 (DUB). Mangabeira3: 
14h30 e 19h25 (DUB). Mangabeira5/3D: 14h e 16h45.

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 carnavales-
cas 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. Dura-
ção: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com 
Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O 
longa é uma cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que 
nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se 
submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o 
relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda 
(Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher. CinEspaço1: 
21h20 (LEG). 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: 
14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. Clas-
sificação: 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 diagnos-
ticado 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). Tambiá6: 
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 Fitzgerald, 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). Tambiá2: 17h30 e 20h30 (DUB).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. 
Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação cinematográfica baseada 
na Bíblia e na célebre novela homônima da Rede Record, um 
dos maiores fenômenos de audiência dos últimos tempos da 
televisão brasileira. A épica e emocionante saga de Moisés, 
retratada na novela, que cobre mais de cem anos de história 
e adapta livremente quatro livros da Bíblia, ganhará cenas 
inéditas e um final diferente do veiculado na televisão.  Ma-
naíra3: 13h e 15h45. Manaíra4:13h45, 16h30. Mangabeira5: 
20h e 22h30. . Tambiá4:  16h20 e 20h40. 

9 de Março - Dia Internacional do DJ - A data foi instituída em 
2002, idealizada por duas instituições para celebrar a profissão: 
a World DJ Fund e a Nordoff Robbins Music Therapy, a qual é 
uma organização inglesa que usa a música para tratamento de 
adultos e crianças doentes.

Aconteceu

ciberliteratura e comentam poemas di-
gitais, compondo um rico painel de in-
formações e análises.

Amador discorre sobre as origens 
do grupo e seu processo de trabalho, 
além de escrever sobre as relações entre 
o livro impresso e a era digital. Flaviano, 
Rachelina, Pedro e Raíra analisam poe-
mas digitais, procurando entender os 
meandros desta nova linguagem. E Luís 
André discute a (re)conceituação de gê-
neros literários com o advento das mí-
dias digitais. É, enfim, um livro que bus-
ca encarar de frente o desafio de discutir 
e comentar os ‘turbilhões do tempo’ da 
cibercultura e a poesia digital.

Além do professor, poeta e crítico 
literário Amador Ribeiro Neto, também 

são autores da obra Flaviano Maciel Viei-
ra, que tem licenciatura e mestrado em 
Letras pela UFPB, onde cursa o doutora-
do; Luís André Bezerra de Araújo, mestre 
e doutor pela UFPB, que integra o Núcleo 
de Pesquisa em Estudos Linguísticos e 
Literários; Pedro Isaac Vanderlei de Sou-
za, graduado em Letras, habilitação em 
Língua Portuguesa, pela UFPB, poeta e 
prosador, Rachelina Sinfrônio de Lacer-
da, que cursou licenciatura e mestrado 
em Letras pela UFPB; e Raíra Costa Maia 
de Vasconcelos, formada em Letras pela 
UFPB, onde obteve o título de mestre na 
área de Literatura e Cultura e, atualmen-
te, cursa o doutorado, com pesquisa auxi-
liada pela Capes, estudando a poesia de 
Augusto de Campos. 
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Três curtas paraibanos com 
a temática feminina hoje

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher o CineClube 
Tintin, que faz parte da Fundação Espaço Cultural (Funesc),  
exibe hoje, às 19h30, os curtas-metragens “Por Ser Mulher”, 
da cineasta Cecília Bandeira, “Velhos Tempos” de Kalyne 
Almeida e “O Prazer É Todo Meu” de Yluska Gaião. Ambos os 
filmes trabalham a proposta do universo feminino e possuem 
entrada gratuita. A classificação indicativa é de 14 anos. 

CineClube Tintin



Diversidade
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Em seu 11º ano, o Projeto 
Café em Verso Prosa da atriz e 
produtora Suzy Lopes retoma as 
suas atividades com o evento de 
moda e poesia. A atividade, que 
será realizada no Empório Café, às 
20h, acontece hoje, em João Pessoa.  
Além das poesias recitadas, o pú-
blico poderá conferir também um 
desfile do estilista pernambucano 
Marc Andrade. A entrada é gratuita 
ao público.

Segundo a atriz Suzy Lopes, o 
desfile não será como o que vemos 
nas passarelas, e sim um desfile po-
ético. “Ao invés de modelos desfi-
lando como normalmente acontece, 
quem assume a passarela dessa vez 
são atrizes, cantoras, atores, mú-
sicos e um malabarista. E nada de 
música eletrônica, cada um usará a 
coleção de Marc Andrade com sua 
arte”, comentou Suzy Lopes.

Entre os convidados a partici-
par da atividade estão a bailarina 
Aretha Paiva, os atores Cleiton 
Teixeira e Fábio Campos, as atrizes 
Suzy Lopes, Nyka Barros, Norma 
Goes, Rita Black e Priscilla Cler, as 
cantoras Mira Maya e Erica Maria, o 
cantor Diógenes Ferraz, o estilista 
Fábio Rodrigues, o grafiteiro Per 
Fect (Marquinhos) e o malabarista 
chileno Juan Sausedo.  

Logo após a abertura oficial, o 
momento mais esperado da noite 
é quando o microfone é aberto ao 
público, para que ele recite poesia 
de sua autoria ou de seus poetas 
preferidos.

A iniciativa em fazer a junção 
do universo da moda e poesia veio 
por meio da amizade criada entre 
Marc e Suzy durante o Festival de 
Curta Taquary que acontece anu-

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de março de 2016

O Colóquio Internacional sobre 
Cinema Documentário dos 
Ateliers Varan começa hoje, e 
prossegue até esta sexta-feira, 
a partir das 13h30, com sua 
programação ocorrendo no 
Cine Aruanda da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 

Com apoio de algumas instituições interna-
cionais e nacionais o Varan, este ano, irá abor-
dar o tema “Um mundo Visível”. Além disso, 
na ocasião, se reúnem diversos especialistas 
do cinema para debater o tema. O evento 
possui entrada gratuita ao público.

Além do tema base, a reunião irá tratar 
também da história dos Ateliers Varan, os pri-
meiros anos de experiência em Moçambique e 
no Brasil, em especial na Paraíba, a metodologia 
de formação em documentário desenvolvida 
por Varan desde sua origem e suas mudanças 
em função dos suportes utilizados, as técnicas 
do cinema direto e suas consequências para a 
realização do documentário nos Ateliers Varan, 
dentre outros pontos chave.

Para o professor e um dos organizadores 
do evento, João de Lima, a importância do 
evento para a Paraíba é grande devido o nos-
so Estado ter uma grande produção cinema-
tográfica voltada para o documentário, então 
nada mais justo do que debater isso em um 
ambiente tão propício. 

Com nacionalidades diferentes, os 
especialistas que irão se reunir para debater 
a temática são conhecedores do universo 
cinematográfico e da tamanha força que o 
documentário pode ter entre a sociedade. 
Entre os nomes que formaram a mesa pode-
mos destacar os franceses Chantal Roussel e 
Andre Van In, criadores do Ateliers Varan, os 
professores do Institut de recherche sur le 
cinéma et l’audiovisuel (Instituto de Pesquisa 

Lucas Silva
Especial para A União

Colóquio Internacional sobre Cinema começa hoje, na UFPB

Governo paga contrapartida 
do Edital  Linduarte NoronhaSarau que se realiza hoje, em João 

Pessoa, envolve poesia e moda

O estilista pernambucano Marc Andrade: uma das atrações do Café em Verso e Prosa

Cena do filme Makwayela, que será um dos temas a serem discutidos durante o evento na capital  

Documentário em foco

sobre o cinema e audiovisual) da Universida-
de Sorbonne Nouvelle, em Paris, Martin Gout-
te, Michel Marie e Roger Odin entre outros.

Em torno dessa discussão, o objetivo do 
evento é fazer um cinema de longa duração 
e que se preocupe com a verdadeira relação 
com as pessoas filmadas, numa ética de res-
peito por elas.

O professor João de Lima disse ainda que, 
mesmo sendo um evento internacional haverá 
tradução simultânea, ou seja, os alunos que 
não entenderem francês vão poder ficar por 
dentro da discussão. “Isso irá proporcionar 
uma maior interação entre alunos e o conteúdo 
explorado”, ressaltou o professor.

A experiência dos Ateliers Varan, que vêm 
se desenvolvendo há mais de 30 anos, nos 
leva a perguntar-nos sobre o lugar do cinema 
documentário no fluxo midiático do audiovisual 
contemporâneo. Virando as costas à rapidez dos 
noticiários televisivos ou ao culto do sensacional 
fundado no espetáculo. 

Registrados em sua história os Ateliers Va-
ran já conseguiram filmar, em situações difíceis, 
momentos chave de transformações políticas 
do mundo contemporâneo, como na Bolívia, na 
África do Sul, no Afeganistão, e vários outros 
países. Esses filmes tornaram-se testemunhos 
maiores de nossa história, como “A Comissão 
da Verdade”, filmado na África do Sul pós-apar-

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult) e do Fundo de Incentivo a Cultura Augusto 
dos Anjos (FIC), liberou repasse dos recursos financeiros 
para pagamento da contrapartida do Edital Linduarte Noro-
nha, específico do audiovisual paraibano. As duas propos-
tas selecionadas de longa-metragem, apoiado pelo Fundo, 
receberam repasse integral de 500 mil reais divididos aos 
longas-metragens ‘A Noite Amarela’, do diretor Ramon Porto 
Mota, de Campina Grande; e ‘Desvio de Conduta’, do diretor 
Arthur Lins, de João Pessoa. 

Após o governo anunciar a liberação de recursos financei-
ros para pagamento, o FIC garantiu repasse aos proponentes 
selecionados, no qual, terão 18 meses para realizar os longas. 
A contrapartida está orçada no valor de 500 mil reais e se 
espera, com a alocação desses recursos, a liberação da parte 
do Governo Federal de 1 milhão de reais, através do Ministério 
da Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. 

Segundo Pedro Santos, secretário executivo do Fundo de 
Incentivo a Cultura - Augusto dos Anjos, é a primeira vez no 
Estado que duas obras cinematográficas de longa duração, di-
rigidas por paraibanos e rodadas na Paraíba, serão realizadas 
com um aporte financeiro dessa dimensão. “Comemoramos 
a conclusão de mais uma etapa desse processo e seguimos na 
condução dos projetos em andamento. Com grande avanço 
na política cultural a partir da seleção dos projetos do FIC em 
2015, estabelecemos a mais ampla chamada pública de in-
vestimento na produção cultural do Estado até os dias atuais. 
Estamos agora pagando o Linduarte Noronha para assim ga-
rantir, em conjunto com o Fundo Setorial de Audiovisual (FSA), 
a contrapartida financeira e a diversidade cultural”, enfatizou.

Ainda sobre o edital, Lau Siqueira, secretário de Estado 
da Cultura, destaca que o aporte do Fundo Setorial do Audio-
visual (FSA), sustentado pela Contribuição para o Desenvolvi-
mento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), é 
de 1 milhão de reais aqui na Paraíba, e isso gera renda para a 
cadeia produtiva do audiovisual do Estado. “A não contribui-
ção pelas Teles afeta profundamente a arrecadação do FSA 
que injeta recursos na produção do audiovisual nacional e, 
em particular, na paraibana. Esta contribuição é decisiva na 
contrapartida do FIC e influencia diretamente no crescimen-
to do mercado audiovisual através de conteúdo destinado a 
cinemas, smartphones e tablets”, concluiu 

Para outras informações, orientações e esclarecimento, 
os proponentes podem entrar em contato com o Fundo de 
Incentivo a Cultura - Augusto dos anjos, localizado na Av. 
Abdias Gomes de Almeida, 800, Rampa 03 - Tambauzinho, 
que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e de 
14h às 16h, pelo telefone (83) 3218-4168, ou por e-mail 
fic@cultura.pb.gov.br

theid, e aqueles filmados no Afeganistão e no 
Vietnã nos últimos 10 anos.

Sua fundação se deu em 1978, com a 
jovem República do Moçambique propondo à 
embaixada da França que convidasse cineastas 
para filmar as mudanças que ocorriam no País. 
Jean Rouch teve a ideia de em vez disso propor, 
porque não estabelecer ali um atelier de docu-
mentário para formar moçambicanos, a fim de 
que eles mesmos pudessem filmá-las. 

A experiência foi tão bem sucedida que em 
1981, Jean Rouch e seus companheiros fundam 
Varan, uma associação de realizadores e téc-
nicos do cinema, com o objetivo de organizar 
ateliers de documentário pelo mundo.

Com isso, Varan é precursor de um 
cinema de campo, fundado nas técnicas do 
cinema direto, na longa duração, na relação 
continuada com os personagens, na aber-
tura para a contextualização sociopolítica 
do tema filmado. Essa experiência, longe da 
velocidade dos jornais televisivos e do culto 
ao espetáculo, nos leva a pensar o lugar do 
documentário no fluxo midiático do audio-
visual contemporâneo.   

almente em Taquaritinga do Norte, 
Pernambuco. 

A atriz Suzy Lopes relatou que, 
Marc realiza todo ano um desfile 
no festival que faz parte da progra-
mação, então após vê-lo e adorar as 
roupas que ele cria, tive essa ideia. 
“Todos no festival ficam encantados 
com cada coleção que ele prepara 
anualmente”, disse. 

Com o tema “Jardim secreto”, 
o público poderá ver entre as 15 
peças apresentadas no evento que 
Marc traz em seu trabalho traços de 
grandes estilistas como Marc Jacobs, 
Tom Ford, Ricardo Tisci e Alexandre 
Hercovitch. “Um tema meio clichê, 
mas bem rico em inspiração para 
criação de uma coleção”, disse o 
estilista Marc Andrade. 

Seu processo de criação parte 
primeiramente da escolha do tema, 

logo após vem o processo criativo 
em cima da temática escolhida, 
depois a escolha dos tecidos com 
seus avivamentos apropriados e 
por fim, a modelagem e a costura 
das peças.

Marc contou que seu interesse 
por moda começou desde pequeno, 
com 8 anos de idade e por muitas 
vezes se influencia por mulheres. 
“Gosto de misturar romantismo com 
sensualidade”, ressaltou. 

Para João Pessoa, o estilista 
revelou que está trazendo o seu 
décimo desfile com peças de suas 
coleções que dialogam, porque 
ambas trazem romantismo e sen-
sualidade. Além disso, Marc contou 
ainda que para o futuro planeja ir 
estudar moda na França, contribuir 
com grandes grifes e depois ter o 
seu próprio ateliê. (LS)

n Colóquio Varan - Um mundo visível

n Horários: 13h30 às 19h

n “De Nanterre à Varan: A herança de Jean Rouch 

e a multiplicação dos olhares sobre o outro.” - de 

Marcius Freire. 

n “Os ateliers em Moçambique com Jean Rouch, 

uma pré-história de Varan” - de Zoe Graham.

n “Atelier Varan de 1981 em João Pessoa e seus 

desdobramentos nos anos que se seguiram” - de 

João de Lima.

n “Como foi possível à experiência Varan?” - de 

Chantal Roussel.

n “O método compartilhado pelos formadores nos 

ateliers Varan” - de André Van In.  

Programação



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 008609
Responsavel.: OTICA JACARE
CPF/CNPJ....: 022581678/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013288
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,  09/03/2016
----------------------------------------

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.: DURVALDA BERNADO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 060619134-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            348,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013064
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 002730545/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009702
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 002730545/0001-89

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 002/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item (maior desconto sobre a tabela CMED), no dia  21 de 
Março de 2016 as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS POR PRINCÍPIO ATIVO DE A Á Z PELA TABELA- 
CMED- CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB,  29 de  Fevereiro de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço, no dia 21 de Março  de 2016 as: 13:00 horas, tendo como objetivo: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS 
AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 22 de Fevereiro de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 009/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do 
tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no dia 22 
de Março  de 2016 as: 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 22 de Fevereiro de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 010/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do 
tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 22 
de Março de 2016 as 13:30 min., tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE . A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 25 de Fevereiro  de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 21 de março de 2016 as 11h00min. Objetivo: Eventual 
aquisição de alimentos (peixes), destinado à distribuição gratuita a população do Município de São 
Jose dos Ramos. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de 
Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 
Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 08 de março de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 001/2016-SRP

A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 001/2016-SRP, cujo objeto Eventual 
aquisição parcelada de tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose e para atendimento 
nas unidades de saúde com cessão de aparelho para leitura, a pregoeira apurou que a empresa: 
JOSELEM BRITO DA SILA-EPP - CNPJ: 04.363.021/0001-22, foi vencedora com o valor total de 
R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais).

Juarez Távora–Pb, 08 de Março de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 22 de Fevereiro  de 2016 
as 9:45 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas altera-
ções em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , foram 
vencedores: as Empresas: FÁBIO LENADRO DE MÉLO NEVES – ME CNPJ: 13.221.600/0001-21 
Lote II  Valor total R$ 176.658,00 (Cento e setenta e seis mil  seiscentos e cinquenta e oito reais); 
AELSON TARGINO LUNA CNPJ: 17.407.218/0001-68 Lote III Valor total R$  152.584,00 (Cento e 
cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais); SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA 
– ME CNPJ: 10.940.971/0001-75 Lote I Valor total R$   174.935,00 (Cento e setenta e quatro reais, 
novecentos e trinta e cinco reais).

Araçagi, 25 de Fevereiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 22 de Fevereiro  de 
2016 as 15:40 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , 
foi vencedor:–, a Empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA- CNPJ: 70.094.628/0001-
89 no valor total de R$  552.380,00 (Quinhentos e cinqüenta e dois mil  trezentos e oitenta reais).

Araçagi, 25 de Fevereiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  020/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: AELSON TARGINO LUNA - ME 
CNPJ: 17.407.218/0001-68
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 44.390,00 (Quarenta e quatro  mil trezentos e noventa reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde- 02140.10.302.0210.2042 – Manut. dos serv. Públicos de 

saúde – 3390.30.000 – Material de Consumo.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

AELSON TARGINO LUNA - ME 
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Contratação dos serviços 
técnicos contábeis para Assessoria junto ao Setor de Recursos Humanos, com as informações 
em GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, como também o acompanhamento da Regularidade da empresa 
junto aos órgãos fiscalizadores. ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME - R$ 13.000,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial referente ao Pregão Presencial 

nº 00006/2016, que objetiva: Contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que 
reside na zona rural deste município para as escolas; ADJUDICO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES - R$ 23.138,00; ALDECY ALVES 
RABELO - R$ 18.672,00; ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE - R$ 28.797,20; CICERO JULIÃO DA 
SILVA - R$ 12.915,40; EDSON MARINHO RODRIGUES - R$ 22.050,50; ELITON NOGUEIRA DE 
LIMA - R$ 22.050,50; EVERALDO SITONIO DOS SANTOS - R$ 31.502,00; FABIO JUNIOR DILO 
DA SILVA - R$ 29.928,00; FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO - R$ 28.351,00; FRANCISCO HEN-
RIQUES DE SOUSA - R$ 33.076,00; FRANCISCO SOARES CANDIDO - R$ 18.901,50; JUAREZ 
ALVES FRAZÃO - R$ 20.476,00; OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO - R$ 24.660,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos, 
destinados ao CAPS, Policlínica e Secretaria de Saúde do município. Data: 21/03/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

CPF/CNPJ....: 022659857/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            740,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013507
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019223561/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012148
Responsavel.: IURI COUTINHO ME
CPF/CNPJ....: 017747686/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012137
Responsavel.: JOAO BATISTA DE SOUZA XAVIER
CPF/CNPJ....: 022624816/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            232,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013481
Responsavel.: JOELMAR MARQUES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 021492534-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010387
Responsavel.: JOSE ATAIDE DE OLIVEIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 011703622/0001-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         41.497,05
Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRA-
CAO DE
Protocolo...: 2016 - 012214
Responsavel.: JOSELMA JOSINO DANIEL
CPF/CNPJ....: 048222174-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012542
Responsavel.: JOSELMA JOSINO DANIEL
CPF/CNPJ....: 048222174-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            218,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012541
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ....: 010811046/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012138
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IM-
PORTACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            829,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012288
Responsavel.: LL MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.470,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012302
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012892
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SILVA LINS  EP
CPF/CNPJ....: 002146416/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            155,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012151
Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCA  ME
CPF/CNPJ....: 013483257/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012144
Responsavel.: O&D SISTEMA DE SEGURANCA
CPF/CNPJ....: 059346387-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012443
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.836,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011519
Responsavel.: RN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010554443/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012968
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.693,94
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012022
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ....: 016881903/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011314
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ....: 016881903/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.667,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011315
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ....: 016881903/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.667,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011316
Responsavel.: SOLUCAO - SERVICOS  CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 013603483/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.029,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013522
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADELSON DE FARIAS SANTOS
CPF/CNPJ....: 009990254-06
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$             50,00
Apresentante: ROBERTO FAVAZZI
Protocolo...: 2016 - 012484
Responsavel.: ADRIANO CESAR BARBOSA PAREDES
CPF/CNPJ....: 007534574-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012193
Responsavel.: ANDRE RICARDO PAIVA FERREIRA 
917160
CPF/CNPJ....: 021574529/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011964
Responsavel.: ANA FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 069097614-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011441
Responsavel.: ANGELA BURITI DIALECTAQUIZ
CPF/CNPJ....: 602164764-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            815,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012286
Responsavel.: ANTONIO CAETANO NETO
CPF/CNPJ....: 875513574-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            957,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013634
Responsavel.: BAR DO GRINGO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012767120/0001-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            488,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013454
Responsavel.: CARIS NIELLE FONSECA HONORIO
CPF/CNPJ....: 007554144-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.913,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011237
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO ME
CPF/CNPJ....: 035571439/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.913,16
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012328
Responsavel.: CARLOS ALBERTO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 010625857/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.016,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012375
Responsavel.: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 009923044-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013470
Responsavel.: CARLOS CEZAR  DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 009923044-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013471
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012679
Responsavel.: CONVENIENCIA POSTO BE
CPF/CNPJ....: 022358639/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            965,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012600
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012156
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012133
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.425,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012441
Responsavel.: EDIFICIO MAISON MIRAMAR
CPF/CNPJ....: 023169883/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.354,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010525
Responsavel.: ERONILDO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 167452724-15
Titulo......: CONT.DE LOCACAO  R$          1.200,00
Apresentante: LUIZ ALBERTO DA SILVA ARAUJO
Protocolo...: 2016 - 011853
Responsavel.: ERONILDO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 167452724-15
Titulo......: CONT.DE LOCACAO  R$          1.200,00
Apresentante: LUIZ ALBERTO DA SILVA ARAUJO
Protocolo...: 2016 - 011854
Responsavel.: FERRAMEN COM LOC FER MAQ EQUIP
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012155
Responsavel.: FF MATEUS CONST INC E EMPRE-
ENDIMENT
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.890,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012471
Responsavel.: FRANCISCO JACOB DE CARVALHO 
4396417
CPF/CNPJ....: 022659857/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            740,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013506
Responsavel.: FRANCISCO JACOB DE CARVALHO 
4396417

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  016/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA LTDA – ME
CNPJ: 10.940.971/0001-75
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 64.543,00 (Sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde- 02140.10.302.0210.2042 – Manut. dos serv. Públicos de 

saúde – 3390.30.000 – Material de Consumo.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA – ME
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  017/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE .
CONTRATADO: FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME, 
CNPJ: 13.221.600/0001-21
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 104.841,50 (Cento e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 22 de Fevereiro de 2016 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

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

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016, Processo nº 2016.01.003, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: FÁBIO LENADRO DE 
MÉLO NEVES – ME CNPJ: 13.221.600/0001-21 Lote II  Valor total R$ 176.658,00 (Cento e setenta 
e seis mil  seiscentos e cinquenta e oito reais); AELSON TARGINO LUNA CNPJ: 17.407.218/0001-
68 Lote III Valor total R$  152.584,00 (Cento e cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais); SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA – ME CNPJ: 10.940.971/0001-75 Lote I Valor total 
R$   174.935,00 (Cento e setenta e quatro reais, novecentos e trinta e cinco reais).

Araçagi - PB, 01 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas FÁBIO LENADRO DE MÉLO NEVES – ME CNPJ: 

13.221.600/0001-21 Lote II  Valor total R$ 176.658,00 (Cento e setenta e seis mil  seiscentos e 
cinquenta e oito reais); AELSON TARGINO LUNA CNPJ: 17.407.218/0001-68 Lote III Valor total R$  
152.584,00 (Cento e cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais); SUPERMERCADO 
SAGRADA FAMÍLIA – ME CNPJ: 10.940.971/0001-75 Lote I Valor total R$   174.935,00 (Cento e 
setenta e quatro reais, novecentos e trinta e cinco reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 01 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

       
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2016, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação em 22 de Fevereiro de 2016 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

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

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2016, Processo nº 2016.01.005, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEIS  
SANTIAGO LTDA CNPJ: 70.094.628/0001-89, no valor de R$ 552.380,00 (Quinhentos e cinqüenta 
e dois mil  trezentos e oitenta reais).

Araçagi - PB, 01 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA CNPJ: 

70.094.628/0001-89, no valor de R$ 552.380,00 (Quinhentos e cinqüenta e dois mil  trezentos e 
oitenta reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 01 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

 Nº  013/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 233.400,00  (Duzentos e trinta e três mil e quatrocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do 
ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente- 3390.30.0100 combustíveis e lubrif.automotivos – -339030.000 
material de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  014/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 155.6000,00  (Cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS 

SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAÚDE;– 3390.30.0000 – METERIAL DE CONSUMO.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  015/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE .
CONTRATADO: SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA LTDA – ME
CNPJ: 10.940.971/0001-75
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 110.392,00 (Cento e dez mil trezentos e noventa e dois reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  018/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME, 
CNPJ: 13.221.600/0001-21
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 71.816,50 (Setenta e um mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde- 02140.10.302.0210.2042 – Manut. dos serv. Públicos de 

saúde – 3390.30.000 – Material de Consumo.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  019/2016 
Araçagi-PB, 02 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE .
CONTRATADO: AELSON TARGINO LUNA - ME 
CNPJ: 17.407.218/0001-68
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 108.194,00 (Cento e oito mil cento e noventa e quatro reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
AELSON TARGINO LUNA - ME 

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Material Médico Hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 17.566,20; 
MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - R$ 20.312,50; VIDA DISTRIBUIDORA 
DO NORDESTE LTDA-ME - R$ 26.657,80.

Serra da Raiz - PB, 07 de Março de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 9 de março de 2016



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de material odontológico de consumo diversos e equipamentos diversos, destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde. Data: 22/03/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde 
situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 
13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei 
nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de água 
mineral, destinadoas diversas secretarias da administração. Data: 23/03/2016. Horário: 09:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de água mineral, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 23/03/2016. Horário: 
10:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 080/2012 PROCESSO ADM. Nº. 2016/015471
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada 

em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para o Anexo da ECARTES.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca a empresa HUASH PRESTA-

DORA DE SERVIÇOS-LTDA, inscrita sob o CNPJ: 15.120.825/0001-17, para comparecer na sala 
da Comissão Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, João 
Pessoa/PB, para reordenamento contratual, no dia 09 de março de 2016 a partir das 10:00 horas.

João Pessoa, 07 de março de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09004/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2016/011793
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Segurança e Vigilância Armada, 

destinada a Estação Cabo Branco- Ciência, Cultura e Artes Unidades I e II e depósitos de materiais.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca a empresa KAIRÓS SEGU-

RANÇA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 09.337.459/0001-83, para comparecer na sala da Comissão 
Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, João Pessoa/PB, 
para reordenamento contratual, no dia 10 de março de 2016 a partir das 11:00 horas.

João Pessoa, 07 de março de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Material de Expediente e Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 164.766,45.

Serra da Raiz - PB, 07 de Março de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br.

Areia - PB, 08 de Março de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 
PB, às 09:00 horas do dia 21 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição de Peixe Inteiro Congelado, destinados a população carente durante 
a Semana Santa, neste Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 08 de março de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016 - RETIFICAÇÃO
O pregoeiro do município de Manaíra torna público, aos interessados, a retificação do Aviso do 

referido Pregão Presencial, onde lê-se: às 16:30 horas do dia 15 de Março de 2016, leia-se: às 
08:30 horas do dia 22 de Março de 2016.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 07 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 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, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, 
EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de ITABAIA-
NA, no dia 21 de Março de 2016 as 14h00min. Objetivo: Eventual aquisição de alimentos (peixes), 
destinado à distribuição gratuita a população do Município de ITABAIANA. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – Centro – Itabaiana/PB, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 08 de Março de 2016.
Alisandra Sousa Andrade 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.003/2016 
PROCESSOS Nº 2015/117579, 2015/117575 da SEMAM
DATA DE ABERTURA: 21/03/2016 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNERO 

ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À DEMANDA DO PARQUE ARRUDA CÂMARA – SEMAM.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Por-

taria 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 item. 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 621205. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 08 de março de 2016
Manoel Taigy de Q. Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - SEDUC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 07 de Marçode 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

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

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais e equipamentos de 
informática destinados as diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 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, 07 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Expediente e 
diversos, destinado as diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 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, 07 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às15:00 horas do dia 22 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo destinado ao 
transporte de estudantes, que reside na zona rural deste município para as escolas localizadas na 
zona urbana e rural, sendo de ida e volta, todas 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, 07 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2016

PROCESSO ADM Nº 071/2016
Objeto: O objeto do presente edital é o processo de seleção de cooperativas e associações 

representativas de agricultores familiares, para fornecimento de peixe resfriado e coco do tipo seco 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para distribuição a população carente 
dos programas sociais.

O município de Santa Rita, através do Fundo Municipal de Assistência Social e por meio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 010/2016, para atender ao objeto citado, para atender usuários dos Programas Sociais, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a 
matéria. Data e Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 18 de Março de 2016, às 11h00min, 
na Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, 
lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB. Na mesma data e horário será realizada a sessão pública. 
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de 
Chamamento Público n° 010/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 07/03/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no CNPJ 
09.123.654/0001-87, comunica que encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede 
da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, com as 
alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007 e da Medida Provisória 449 de 03/12/2008, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2015

.                  João Pessoa, 07 de março de 2016.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

 Vice-Presidente do Conselho de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CASA CLEMENTINO LEITE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto 

no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, Inexigibilidade de licitação nº 
01/2016 em favor da empresa BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
13.009.835/0001-54, localizada na Rua Napoleão Laureano, 299, Centro, na cidade de Esperança, 
estado da Paraíba, para prestar os serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para 
elaboração de balancetes mensais e prestação de contas anual desta Câmara, pelo valor mensal 
de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), ficando o valor total em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco 
mil reais). Providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa nas do-
tações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme 
estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Alagoa Nova, 01 de março de 2016.
Everaldo dos Santos

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CASA CLEMENTINO LEITE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES 
MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA CÂMARA / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE nº 01/2016 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / 
VALOR DO CONTRATO: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ 
A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa 
Nova / CONTRATADA: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 de 
março a 31 de dezembro de 2016.

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, VENDEDORES, 
REPRESENTANTES DE VENDAS E VENDEDORES FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES NOS 
ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE - COOPPROPAGA

ENDEREÇO:Desembargador João Santa Cruz, 910- Funcionários- João Pessoa-PB- CEP 
58.078-100

CNPJ 22.796.842/0001-34
NIRE 2540000970-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas, Vendedores, 
Representantes de Vendas e Vendedores Farmacêuticos e Hospitalares nos Estados da Paraíba e 
Rio Grande do Norte – COOPPROPAGA, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 22 (vinte e dois), em pleno gozo de 
seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizarána sede da 
cooperativa a rua: Desembargador João Santa Cruz, 910- Funcionários- João Pessoa-PB- CEP 
58.078-100,  no dia 19 de março de 2016.A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira 
convocação às 09 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 10 horas, em 
segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 11horas, em ter-
ceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem 
a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:
1.  Prestação de contas do exercício social de 2015 compreendendo o relatório de    
 gestão; balanço patrimonial; demonstrações de sobras ou perdas e demais   
 demonstrativos; e Parecer do Conselho Fiscal;
2.  Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas do exercício de 2015; 
3.  Eleição do Conselho Fiscal;
4. Assuntos de interesse social.

João Pessoa/PB, 08 de março de 2016.
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
No Extrato da dispensa de Licitação que tem por objeto a Locação mensal de imóvel para o 

funcionamento do Arquivo Permanente da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB, nº DP00004/2016, 
publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 01/03/2016, ONDE SE LÊ: “CT Nº 00013/2016 
- 24.02.16 - MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$  40.000,00”; LEIA-SE: “CT Nº 00013/2016 - 
24.02.16 - MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$  20.000,00”. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ERRATA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
No Extrato de Ratificação e Adjudicação publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do 

dia 01/03/2016, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que 
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00004/2016, que objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do Arquivo Per-
manente da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB.; ONDE SE LÊ: “ RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$ 40.000,00”; 
LEIA-SE: “ RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA 
DE ALBUQUERQUE - R$ 20.000,00”. 

Cajazeiras - PB, 08 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº  2.08.001/2016 /SECOB/PMCG
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2.08.024/2015/CSL/SECOB/PMCG
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 10.520/2002.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 2.08.009/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FUTURAS, PARA MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO 
E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE – PB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: LANÇAR CONSTRUTORA  E  INCORPORA-

DORA LTDA. 
CNPJ: 03.834.750/0001-57.
VALOR POR PREÇO GLOBAL: R$ 7.806.260,70(SETE MILHÕES OITOCENTOS E SEIS MIL, 

DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)
PRAZO:  12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
CONTRATANTE: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA. 
FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA,  .
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de Santa Rita

Rua Juarez Távora, 93, Centro, CEP: 58.300-410
CNPJ: 09.159.666/0001-61.
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 006/2016. Processo nº 256/2015. Dispensa de Licitação nº 045/2015. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratada: CEDRUL 
– CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  LTDA. CNPJ 08.320.277/0001-03. Objeto: PRES-
TAÇÃO DE SERVÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDA COMPLEXIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 
MENBROS, Valor: R$ 11.538,22 (onze mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos 
Vigência: 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato). Dotação Orçamentária: 
02.101. 10.302.1612.2043, 3390.39.99.000. Fundamentação legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 
e suas alterações. Data assinatura do contrato: 19/02/2016

JACINTO CARLOS DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgílio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritania Santa Rita-PB E-mail: pmsr_licita@
hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 030/2016. Processo nº 247//2015. Pregão Presencial nº 004/2016. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratado: LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA – EPP. 
CNPJ: 17.561.052/0001-30.  Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO E LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA EM ALUMÍNIO, PARA 
ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Valor Total: R$ 669.000,00 (Seiscentos e Sessenta e 
nove mil reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro. Dotação Orçamentária: 339030.449052 
Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 
15 de Fevereiro de 2016. 

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

** REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 EXTRATO DE CONTRATOS
Objeto: Aquisição parcelada de Material Médico Hospitalar. Fundamento Legal: Pregão Presencial 

nº 00004/2016. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios/
FUS/Recursos do SUS). Dotação Orçamentária: 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.3600 / 
10.301.0009.2014 - 3390.30.3600. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00013/2016 - 08.03.16 - LARMED 
DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 17.566,20; CT Nº 
00014/2016 - 08.03.16 - MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - R$ 20.312,50; 
CT Nº 00015/2016 - 08.03.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA-ME - R$ 26.657,80.

COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. VARA ÚNICA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 
15 DIAS. Processo: 0000079-68.2012.815.0291 Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou deste 
conhecimento tiverem, que por este cita a  parte promovida JOSÉ PEDRO DA SILVA, brasileiro, 
casado, agricultor, portador do RG de n. 1284976 SSP-PE, inscrito no CPF sob o n. 007.919.324-
27, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos  da presente Ação monitória, 
ajuizada por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, para no prazo de 15 dias, contados  a partir da 
publicação deste, pagar o valor de R$18.185,86 (dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta 
e seis centavos), a ser acrescido, até o efetivo reembolso do crédito, dos acessórios vencidos e 
vincendos,  juros de mora, correção monetária e multa contratual ou oferecer embargos, advertindo-o 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial,  sendo-lhe decretada a revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 1.102c do 
CPC. CUMPRA-SE. Cruz do Espírito Santo, aos 02 de março de 2016. Eu, Sibele B.B. de Freitas, 
Técnica Judiciário, o digitei. Dr.Eduardo Roberto de O. B. Filho. Juiz de Direito.

TEREZA HELENA RIBEIRO COUTINHO GUIMARÃES, CPF 007.402.834-05, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU À SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO, A LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE 
IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA MAX ZAGEL, S/N LOTE 08 DA 
QUADRA 105 DO LOTEAMENTO CAMBOINHA, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO. 

A FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A, CNPJ Nº 16.731.167/0001-62, Torna Público que aSUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 453/2016 
em João Pessoa, 02 março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: instalação de Usina 
Termelétrica de Geração de energia Elétrica a Biogás - UTGEEB NO ATERRO SANITÁRIO DE 
JOÃO PESSOA NA(o) – FAZENDA MUMBABA III Município de: João Pessoa – UF: PB. Processo: 
2016-000458/TEC/LI-4624

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços técnicos contábeis para Assessoria junto ao Setor de Recur-

sos Humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, como também o acompanhamento 
da Regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 

ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e ROGERIO LACERDA ESTRELA 

ALVES ME - R$ 13.000,00.
Manaíra - PB, 03 de Março de 2016. 

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CONTRATANTE
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME

ALEX LACERDA DE CALDAS
CPF Nº. 039.208.764-23

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que reside na zona 

rural deste município para as escolas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 06.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA - 3390.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: - ABERLANDO PEREIRA 

RODRIGUES - R$ 23.138,00 - ALDECY ALVES RABELO - R$ 18.672,00 - ALDEMIR VIEIRA DE 
ANDRADE - R$ 28.797,20 - CICERO JULIÃO DA SILVA - R$ 12.915,40 - EDSON MARINHO RODRI-
GUES - R$ 22.050,50 - ELITON NOGUEIRA DE LIMA - R$ 22.050,50 - EVERALDO SITONIO DOS 
SANTOS - R$ 31.502,00 - FABIO JUNIOR DILO DA SILVA - R$ 29.928,00 - FRANCILEUDO ANISIO 
CANDIDO - R$ 28.351,00 - FRANCISCO HENRIQUES DE SOUSA - R$ 33.076,00 - FRANCISCO 
SOARES CANDIDO - R$ 18.901,50 - JUAREZ ALVES FRAZÃO - R$ 20.476,00- OSMAR EILZO 
ANTAS CANDIDO - R$ 24.660,00.

Manaíra - PB, 03 de Março de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito
ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES

CPF: 019683994-70
ALDECY ALVES RABELO

CPF: 051014994-47
ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE

CPF: 893542224-04
CICERO JULIÃO DA SILVA

CPF: 394848404-00
 EDSON MARINHO RODRIGUES

CPF: 035427994-75
 ELITON NOGUEIRA DE LIMA.

CPF: 066759914-26
EVERALDO SITONIO DOS SANTOS

CPF: 65281254-65
FABIO JUNIOR DILO DA SILVA

CPF: 058837854-25
FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO

CPF: 303655688-56
FRANCISCO HENRIQUES DE SOUSA

CPF: 057039004-41
FRANCISCO SOARES CANDIDO

CPF: 930701364-00
 JUAREZ ALVES FRAZÃO

CPF: 719222614-91
 OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO

CPF: 034399134-90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada de Material de Expediente e Escolar. Fundamento Legal: Pregão 

Presencial nº 00005/2016. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, 
ICMS, Tributos, MDE, FNDE, FUS, SUS, FNAS) Dotação Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 
- 3390.30.1600 02020 - 04.123.0002.2003 - 3390.30.1600 02030 - 08.122.0002.2004 - 3390.30.1600 
/ 08.243.0007.2005 - 3390.30.9900 / 08.244.0005.2006 - 3390.30.9900 / 08.244.0007.2011 
- 3390.30.9900 / 08.244.0005.2012 - 3390.30.9900 / 08.244.0005.2048 - 3390.30.9900 / 
08.244.0007.2010 - 3390.30.9900 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.1600 / 10.301.0009.2014 
- 3390.30.1600 / 10.301.0009.2052 - 3390.30.9900 / 10.304.0011.2019 - 3390.30.9900 / 
10.305.0009.2055 - 3390.30.9900 02050 - 12.361.0013.2024 - 3390.30.1600 / 12.361.0013.2025 
- 3390.30.1600 / 12.361.0013.2027 - 3390.30.1600 / 12.361.0013.2030 - 3390.30.1600 / 
12.365.0017.2031 - 3390.30.1600 / 12.366.0024.2032 - 3390.30.1600 / 27.813.0019.2033 - 
3390.30.9900 02060 - 15.122.0002.2034 - 3390.30.1600 02070 - 20.122.0002.2036 - 3390.30.9900 
02090 - 13.122.0002.2049 - 3390.30.9900 / 13.392.0018.2050 - 3390.30.9900 02100 - 
26.782.0002.2047 - 3390.30.9900 02110 - 18.542.0002.2046 - 3390.30.9900. Vigência: até o final 
do exercício financeiro de 2016. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT 
Nº 00016/2016 - 08.03.16 - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 164.766,45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

  EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa 

e financeira para a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 

ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 10 meses, ou seja, inicio em: 03 de março de 2016 e término em: 31 de dezembro 

de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e ECOPLAN CONTABILIDADE 

PÚBLICA E SOFTWARE LTDA - R$ 70.000,00 
Manaíra - PB, 03 de Março de 2016. 

 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CONTRATANTE
ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

ALEX LACERDA DE CALDAS
CPF Nº. 039.208.764-23

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa 

e financeira para o Fundo Municipal de Saúde de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 10 meses, ou seja, inicio em: 03 de março de 2016 e término em: 31 de dezembro 

de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e ECOPLAN CONTABILIDADE 

PÚBLICA E SOFTWARE LTDA - R$ 30.000,00.
Manaíra - PB, 03 de Março de 2016.

  JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CONTRATANTE
ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

ALEX LACERDA DE CALDAS
CPF Nº. 039.208.764-23

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material de expediente e escolar, de acordo com 
o Pregão Presencial nº00007/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: GALVÃO MAGAZINE LTDA - CNPJ Nº 09.605.345/0001-43
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados a varias secretarias.     
VALOR GLOBAL: R$ 267.811,45 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e onze reais e 

quarenta e cinco centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 08 de março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA 2.08.009/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG

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 ALTERRA-
ÇÕES, CONFIRMO O JULGAMENTO PROCEDIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA-
ÇÃO, ANÁLISE E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO 
PROCESSO LICITATÓRIO DE QUE TRATA A CONCORRÊNCIA 2.08.009/2015/SRP/CSL/SECOB/
PMCG,FICANDO O MESMO HOMOLOGADO, DEVENDO SER ADJUDICADO O OBJETO: “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÕES FUTURAS, PARA MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO 
DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS”, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB,LICITADO À EMPRESA LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, INSCRITA 
NO CNPJ 03.834.750/0001-57, NO VALOR DE R$ 7.806.260,70(SETE MILHÕES OITOCENTOS 
E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS),EM CONSEQUÊNCIA, 
FICA CONVOCADA A PROPONENTE PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO, 
NOS TERMOS DO ART. 64, “CAPUT”, DA LEI N° 8.666/93, SOB PENA DE DECAIR O DIREITO 
À CONTRATAÇÃO SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART.81, DA CITADA LEI 
N°8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

CAMPINA GRANDE-PB, 08 DE MARÇO DE 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

SECRETARIA DE OBRAS
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Reginaldo Oliveira Rocha
CPF: 713.287.424-15
Título/Valor – CT – R$ 3.529,44
Protestante: UNICRED Alto Sertão Paraibano 
LTDA
Apresentante: UNICRED Alto Sertão Parai-
bano LTDA
Protocolo: 106429
Responsável: Magno Augusto Lima de Melo
CPF: 006.586.157-42
Título/Valor – DMI – R$ 845,00
Protestante: NOOB Informática
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106453
Responsável: Sebastiana Maria Oliveira da 

Silva
CPF: 472.542.704-72
Título/Valor – DMI – R$ 297,25
Protestante: Josefa Anacelma Bento
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106447 Responsável: Marli 
Domingos do Nascimento
CPF: 028.953.804-14
Título/Valor – DMI – R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas LTDA
Apresentante: banco Santander
Protocolo: 106540
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 08 de março de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira 
para a Prefeitura Mu; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA - R$ 70.000,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira 
para o Fundo Municipal de Saúde de Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE 
LTDA - R$ 30.000,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Contratação dos serviços 
técnicos contábeis para Assessoria junto ao Setor de Recursos Humanos, com as informações em 
GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, como também o acompanhamento da Regularidade da empresa junto 
aos órgãos fiscalizadores. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME - R$ 13.000,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial referente ao Pregão Presencial 

nº 00006/2016, que objetiva: Contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que 
reside na zona rural deste município para as escolas; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES - R$ 23.138,00; ALDECY ALVES 
RABELO - R$ 18.672,00; ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE - R$ 28.797,20; CICERO JULIÃO DA 
SILVA - R$ 12.915,40; EDSON MARINHO RODRIGUES - R$ 22.050,50; ELITON NOGUEIRA DE 
LIMA - R$ 22.050,50; EVERALDO SITONIO DOS SANTOS - R$ 31.502,00; FABIO JUNIOR DILO 
DA SILVA - R$ 29.928,00; FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO - R$ 28.351,00; FRANCISCO HEN-
RIQUES DE SOUSA - R$ 33.076,00; FRANCISCO SOARES CANDIDO - R$ 18.901,50; JUAREZ 
ALVES FRAZÃO - R$ 20.476,00; OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO - R$ 24.660,00.

Manaíra - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA N. 001/2016
Nos termos do processo final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente a 

Concorrência nº. 001/2016, que objetiva a contratação de empresa e/ou instituição especializada 
para elaboração e aplicação de Concurso Público para provimento de cargos do quadro efetivo do 
Município de Caaporã-PB, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto em favor da empresa: CONPASS – CONCURSOS PÚBLICOS E ACESSORIA – EIRELI 
EPP, CNPJ Nº 07.909.631/0001-77, vencedora por ter apresentado preço de inscrição no valor de 
R$ 80,00 (oitenta reais), para os cargos de nível superior e R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos 
de nível médio, fica convocado o adjudicatário para assinatura do instrumento de contrato, em um 
prazo de até 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair 
o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

 Caaporã-PB, 08 de Março de 2016
JOÃO BATISTA SOARES
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 029/2016

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAF, CAP’s E FARMÁCIA CENTRAL.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através da Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº. 002/2016, vinculada ao Pregão Presencial SRP nº. 005/2015, da Prefeitura 
Municipal de Salgadinho-PE, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão Permanente de 
Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO 
a contratação em favor das empresas: DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 01.908.026/0001-03, Lote 01 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77), Lote 03 (itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115), pelo valor total 
de R$ 912.609,45 (Novecentos e doze mil, seiscentos e nove reais, quarenta e cinco centavos); e 
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 08.819.724/0001-73, 
lotes 02, 05 e 06 em sua totalidade, pelo valor total de R$ 251.975,00 (Duzentos e cinquenta e um 
mil, novecentos e setenta e cinco reais), perfazendo o valor global de R$ 1.164.584,45 (Um milhão, 
cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 
para a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e, em 
consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 08 de Março de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
de estudantes, com a utilização de veículo apropriado. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 08 de Março de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2016, para o dia 
15 de Março de 2016 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Manoel de 
Barros, 193 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 08 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 33001/2016
RATIFICO o presente processo de Inexigibilidade Nº 33001/2016, destinado a “Contratação de 

serviços cartoriais para pagamento de emolumentos relativos aos registros dos imóveis de Locali-
zação Cartográfica nº 08.049.0407.0000.0000, inscrição nº 117891-1, situado na Rua Antônio R. da 
Silva S/Nº, em João Pessoa/PB e de Localização Cartográfica nº 04.208.0848.0000.000, Inscrição 
nº 088174-1, Matrícula 14.447, situado na Avenida Doutor João Franca, nº 878, em João Pessoa/
PB, nos Termos da Nota Técnica da Controladoria Geral do Município nº 103/2016 e do Parecer da 
Assessoria Jurídica da Seplan, com Base no caput, do Artigo 25, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 
Alterações e ADJUDICO o seu objeto ao Cartório do Segundo Ofício Imobiliário Eunápio Torres, no 
valor global de R$ 20.011,02 (vinte mil e onze reais e dois centavos).

João Pessoa, 07 de março 2016
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes 
da Zona Rural para a Sede do Município de Vieirópolis.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 17/03/2016, às 08:30 horas.

Vieirópolis - PB, 08 de Março de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Presidente da CPL
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VINICIUS MACEDO TAVARES EPP, CNPJ: 12.255.290/0001-01,  localizado(a) no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
OPERAÇÃO=PROCESSO Nº 2010-003654/ LI Nº4526/2012=COMERCIO VAREJISTA  DE COM-
BUSTÍVEIS EM GERAL=AC:972M²=SITIO BARAUNAS=ZONA RURAL=MUNICIPIO CACHOEIRA 
DOS INDIOS/PB(NRPATOS)=”; a ser realizada  no endereço: BR-116/PB; bairro: ZONA RURAL; 
município de CACHOEIRA DOS INDIOS/PB; CEP: 58935-000, conforme processo Nº 2016-001084/
TEC/LO-1660 de 24/02/2016. [#Prot: 454/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CNPJ: 08.701.062/0001-32,  localizado(a) no bairro: centro; 
município de AREIAL/PB; CEP: 58140-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA LI 
Nº4008/13/PROC.11-5022=CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE=IT:500.580MIL=AC:
1.465,80M²=NE:05=L/ATV:R. PROJETADA,S/N-CENTRO-AREIAL-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no bairro: centro; município de AREIAL/PB; CEP: 58140-000, conforme processo Nº 2016-001085/
TEC/LI-4672 de 24/02/2016. [#Prot: 455/2016]

ASTECENDIO COM. EQUIP. CONTRA INCÊNDIOS LTDA, CNPJ: 12.927.760/0001-28,  localizado(a) 
a: RUA FELICIANO DOURADO;  bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-
260, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 990/2014,PROC. Nº 1725/2014=COMERCIO 
E RECARGAS DE EXTINTORES CONTRA INDENCIO=IT:755.393,00=AC:250M²=NE:14=L/ATV: 
RUA FELICIANO DOURADO Nº 274, TORRE-JP, 1ª PUB.12927760000128.”; a ser realizada  no 
endereço: RUA FELICIANO DOURADO; bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58040-260, conforme processo Nº 2016-001090/TEC/LO-1661 de 24/02/2016. [#Prot: 456/2016]

CARLOS AUGUSTO DA SILVA, CPF: 910.526.294-15,  domiciliado(a) no município de CONDE/
PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO-
-(RESTAURANTE/CONVENIÊNCIA)=IT:50MIL/ÁREA:70M²/NE:2=RUA MANOEL ALVES-114-
-CENTRO-CONDE-PB=.”; a ser realizada  no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme 
processo Nº 2016-001093/TEC/LO-1662 de 24/02/2016. [#Prot: 457/2016]

PLASTEX- IND. E COM. DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA, CNPJ: 05.889.784/0001-74,  
localizado(a) a: AVENIDA. DR. WALTER BELIAN;  bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-005, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 
1747/2014,PROC. Nº 3302/2014=REC. DE PLÁST. E FAB. DE ART.PLÁST. DOMÉST=IT:90M
IL=AC:3000M²=NE:66=L/ATV:AV DR.WALTER BELIAM, S/N,LT 01,02 E 03, QD Z,DIST.IND-
-JP,1ªPUB.0588978400017”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA. DR. WALTER BELIAN; bairro: 
DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-005, conforme processo 
Nº 2016-001096/TEC/LO-1663 de 24/02/2016. [#Prot: 458/2016]

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 06.980.064/0006-97,  localizado(a) a: 
RUA: PREFEITO ENIVALDO FIGUEIREDO MIRANDA;  bairro: CENTRO; município de CABEDELO/
PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL -TRANS-
PORTE DE CARGAS PERIGOSAS(GLP)=06 PLACAS=HYL-4106/CE=HYL-4256/CE=HXD-3004/
CE=HWX-9702/CE=OHX-1253/CE=NUN-8902=IT:142.959,66=NE:06=PERCURSO:EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001099/TEC/AA-3686 de 25/02/2016. [#Prot: 459/2016]

CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE, CPF: 053.156.174-75,  domiciliado(a) no município de JUA-
REZ TAVORA/PB; CEP: 58387-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=EXTRAÇÃO DE AREIA DE RIO, DNPM Nº846.253/2015=ÁREA:2,98HA=IT:20MIL
=NE:02=L/ATV: MULUNGU-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001100/TEC/LI-4673 de 25/02/2016. [#Prot: 460/2016]

CONSTRUTORA SIDERAL LTDA, CNPJ: 10.364.635/0001-21,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO -EDF. MULTIFAMILIAR COM 28 APTS=IT:1MILHÃO=AC:2745,60M²=NE:10=L/ATV:A. 
CAMPO SALES=ESQ. COM A RUA JOSÉ SIMÕES DE ARAÚJO=ST-03=QD-117=LT-0177=JARDIM 
OCEANIA=JOÃO PESSOA/PB.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-
000, conforme processo Nº 2016-001101/TEC/LI-4674 de 25/02/2016. [#Prot: 461/2016]

LUIZ FABIO GOMES, CPF: 000.828.844-55,  domiciliado(a) a: RUA SALVINO MARTINS DE SOU-
SA;  bairro: MANGABEIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58056-060, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 03 UNDS=I
T:169MIL=AC:327,72=NE:03=L/ATV: RUA JOSE MENEZES,ST 46, QD 078, LT 0252, PORTAL 
DO SOL-JP, 1ª PUB. 0082884455.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001102/TEC/LO-1664 de 25/02/2016. [#Prot: 462/2016]

IVANILDO COUTINHO DE SOUZA, CPF: 287.773.874-49,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de SERTAOZINHO/PB; CEP: 58268-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE=264.000 FRANGOS=IT:6MILHÃO=AC:2
0,700M²=NE:13=L/ATV: FAZENDA RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DE GUARABIRA-PB,1ª PUB. 
28777387449.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de GUARABIRA/PB; CEP: 
58200-000, conforme processo Nº 2016-001103/TEC/LO-1665 de 25/02/2016. [#Prot: 463/2016]

ALTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SUMÉ LTDA, CNPJ: 01.676.850/0001-77,  localizado(a) a: AV: 
PRIMEIRO DE ABRIL;  bairro: CENTRO; município de SUME/PB; CEP: 58540-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1009/14,PROC. Nº 8297/13=COM.VAREJ, DE COMB.
(GASOLINA,ALCCOL,ETANOL,DIESEL E LUBRIFICANTES)=25MIL=AC:400M²=NE:06=L/ATV:AV. 
PRIMEIRO DE ABRIL, S/N, CENTRO,SUME-PB, 1ªPUB, 01676850000177.”; a ser realizada  no 
endereço: AV PRIMEIRO DE ABRIL; bairro: CENTRO; município de SUME/PB; CEP: 58540-000, 
conforme processo Nº 2016-001106/TEC/LO-1666 de 25/02/2016. [#Prot: 464/2016]

ENERGISA GERACAO CENTRAL SOLAR COREMAS S.A, CNPJ: 19.840.715/0001-80,  
localizado(a) a: PRACA RUI BARBOSA;  bairro: CENTRO; município de CATAGUASES/MG; 
CEP: 36770-034, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “RENOV. DA L.P Nº 1309/2014/PROC. Nº 
2014-002571=PARQUE DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA=POTÊNCIA:30-mw=IT:150.000.00
0=ÁREA:80HA=NE:100=FAZENDA DOIS CORAÇÕES=ZONA RURAL=COREMAS-PB 1º PUBLIC.”; 
a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de COREMAS/PB; CEP: 58770-000, conforme 
processo Nº 2016-001107/TEC/LP-2652 de 25/02/2016. [#Prot: 465/2016]

AR3 ENGENHARIA E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ: 22.646.415/0001-70,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 APTº=IT:800MIL=AC:607,50M²=NE:06=L/
ATV:R.BANCARIO WAGNER ALEXANDRINO B. JAPYASSU, QD 034, LT 0040,BANCARIOS-JP,1ª 
PUB.22646415000170.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001108/TEC/LI-4675 de 25/02/2016. [#Prot: 466/2016]

DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA., CNPJ: 08.588.430/0001-88,  
localizado(a) a: RUA: 31 DE MARÇO;  bairro: CENTRO; município de PILAR/PB; CEP: 58338-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº330/2014,PROC. Nº 410/2014=COM. VAREJ. 
DE MAT. DE CONST. E VENDA DE MADEIRA E ARTEFATOS DE MADEIRA=IT:10MIL=AC:364
,52M²=NE:05=L/ATV: RUA 31 MARÇO Nº 120, CENTRO,PILAR/PB,1ª PUB.0858843000188.”; a 
ser realizada  no endereço: RUA: 31 DE MARÇO; bairro: CENTRO; município de PILAR/PB; CEP: 
58338-000, conforme processo Nº 2016-001109/TEC/LO-1667 de 25/02/2016. [#Prot: 467/2016]

EMMA EMPRESA DE EXTRACAO MINERAL LTDA - ME, CNPJ: 14.245.281/0001-57,  localizado(a) 
no município de CAAPORA/PB; CEP: 58326-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“L.O=EXTRAÇÃO DE AREIA DE FORMA MECANIZADA=REF. DNPM-846.255/2015=IT:4000=Á
REA:49,3HA=NE:03=L/ATV:ÁGUAS TURVAS 2, S/N, ZONA RURAL, SANTA RITA-PB=1ªPUBL
IC=14.245.281/0001-57.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001110/TEC/LO-1668 de 25/02/2016. [#Prot: 468/2016]

EDMUNDO VASCONCELOS DE CARVALHO, CPF: 040.018.774-49,  domiciliado(a) a: AVENIDA 
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES;  bairro: TAMBAU; município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58039-111, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=CONDOMÍNIO COM 06 UN
DS=AC:360m²=IT:360.000=NE:03QD. 6-1A LT. 13,14,15,16,17,18 E 19=LOT. CIDADE B. NOVO 
MUNDO=CONDE-PB 1º PUBLIC.”; a ser realizada  no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, 
conforme processo Nº 2016-001111/TEC/LP-2653 de 25/02/2016. [#Prot: 469/2016]

NIVALDO SILVA, CPF: 410.398.314-00,  domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I.=EDF. MULTIFAMILIAR COM 09 APTS=I
T:498MIL=ÁREA:680M²=NE:05=L/ATV:RUA PROF. MARIA PESSOA DA SILVA, QD. 13, LT. 386, 
CIDADE DOS COLIBRÍS, JP-PB.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001112/TEC/LI-4676 de 25/02/2016. [#Prot: 470/2016]

DIEGO GOMES GONÇALVES, CPF: 099.393.814-09,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO=CONST. DE UM GALPÃO PARA ATIVIDADE DE AGRICULTURA DE FRANGO 
DE CORTE=IT:80MIL=ÁREA:1.800M²=NE:02=L/ATV: FAZENDA TRÊS IRMÃOS,S/N-GRANJA ASA 
BRANCA-ZONA RURAL-SOLEDADE-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, conforme processo Nº 2016-001113/TEC/LI-4677 
de 26/02/2016. [#Prot: 471/2016]

JUVENCIO GOMES DE ALBUQUERQUE, CPF: 056.670.024-77,  domiciliado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: 
“LICENÇA DE INSTALAÇÃO=CONST. DE UM GALPÃO PARA ATIVIDADE DE AGRICULTURA 
DE FRANGO DE CORTE=IT:50MIL=ÁREA:1.800M²=NE:02=L/ATV: SÍTIO ALAGAMAR,S/N-KM 
13 - ZONA RURAL - POCINHOS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; muni-
cípio de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, conforme processo Nº 2016-001114/TEC/LI-4678 de 
26/02/2016. [#Prot: 472/2016]

AUGUSTO & CIA LTDA, CNPJ: 09.001.611/0001-29,  localizado(a) a: RUA: ROMUALDO ROLIM;  
bairro: CENTRO; município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “REN. DA LO Nº1282/14/PROC. Nº13-1314=COMER. VAR. DE COMB. (GASO, 
ETANOL, DIESEL) LUBR E GLP (GÁS LIQUEFEITO=IT:150MIL=AC:400MIL=AC:03=L/ATV: R. 
ROMUALDO ROLIM,Nº161-CENTRO-CAJAZEIRAS-PB=1ªPUBL.”; a ser realizada  no município 
de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme processo Nº 2016-001115/TEC/LO-1669 de 
26/02/2016. [#Prot: 473/2016]

MARTINO E VICENZO LTDA., CNPJ: 06.109.878/0001-46,  localizado(a) a: RUA JULIA MACIEL 
EULALIA;  bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de QUEIMADAS/PB; CEP: 58440-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Autorização Ambiental para a atividade: “AA-PARA TRANSP. DE PROD. PERIG.S DE J. PESSOA 
A  QUEIMADAS IT=165.MIL AC=00 NE=1=J=36,06=M/G=CNPJ=06.109.878/0001-46-PLACA-
-OGE-2947/PB-L/ATV=R. JULIA MACIEL EULALIA, 86-D. IND. QUEIMADAS/PB=NURECG=”; a ser 
realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de LOGRADOURO/PB; CEP: 58475-000, conforme 
processo Nº 2016-001117/TEC/AA-3687 de 26/02/2016. [#Prot: 474/2016]

BENTONISA- BENTONITA DO NORDESTE S.A, CNPJ: 09.185.877/0002-50,  localizado(a) no 
bairro: ZONA RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “RENOV. DA L.O Nº 1776/2014/PROC. Nº 2014-002762=BENEFICIAMENTO DE ARGILA 
BENTONITA=IT:4.861.000=AC:4.844,79M²=NE:67=BR 412, KM 19 - ZONA RURAL - BOA VISTA-PB 
- 1º PUBLICAÇÃO.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 
58123-000, conforme processo Nº 2016-001119/TEC/LO-1670 de 26/02/2016. [#Prot: 475/2016]

AUTO POSTO GLOBAL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 06.137.380/0001-
97,  localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº358/2016/PROC.15-007733=REQUERENDO O 
VENCIMENTO PARA CINCO ANOS.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001120/TEC/LO-1671 de 26/02/2016. [#Prot: 476/2016]

MP CONSTRUÇÕES SPE-LTDA, CNPJ: 20.072.185/0001-57,  localizado(a) a: RUA BANCARIO 
MANOEL GERALDO DA SILVA;  bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58051-300, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICAï¿½ï¿½O 
MULTIFAMILIAR COM 15 APTS=AC:1036MÂ²= IT:952MIL=NE:09=L/ATV: R. DOMINGOS JOSE 
DA PAIXï¿½O,NÂº 1230 MUï¿½UMAGRO-JP, 1ÂªPUB.20072185000155.”; a ser realizada  no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001209/TEC/
LO-1690 de 01/03/2016. [#Prot: 501/2016]

2LM INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 15.418.396/0001-69,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EDF. MULTIFA-
MILIAR COM 12 APTOS=IT:1,2MILHÕES=ÁREA:651,80M²=NE:05=L/ATV:RUA TERTULIANO DE 
CASTRO, LT 95, QD 106, BESSA, JP-PB=1ªPUBLIC=15.418.396/0001-69.”; a ser realizada  no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001210/TEC/LO-
1691 de 01/03/2016. [#Prot: 502/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL, CNPJ: 08.701.708/0001-81,  localizado(a) 
no bairro: ZONA URBANA; município de BARRA DE SAO MIGUEL/PB; CEP: 58483-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
Prévia para a atividade: “L.P=CONJUNTO HAB. COM 40 UNDS.=IT:60MIL=AC:20.000M²=NE:06
=L/ATV:BARRA DE SÃO MIGUEL-PB=PROJ. MINHA CASA MINHA VIDA DO GOV. FEDERAL=1
ªPUBLIC=08.701.708/0001-81.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001212/TEC/LP-2655 de 01/03/2016. [#Prot: 503/2016]

REBRITE-RECICLAGEM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 14.811.131/0001-63,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “CORREÇÃO L.O Nº 333/16,PROC.Nº 7673/15=ATIVIDADE LICENCIADA:RECEP.
RECICLAGEM,BENEFICIAMENTO E COMER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONST.CIVIL-RSCD 
E RESÍDUOS VEGETAIS RESULTANTE DE PODAS E LIMPEZ DE ÁREA.”; a ser realizada  no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001213/TEC/LO-
1692 de 01/03/2016. [#Prot: 504/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, CNPJ: 08.787.236/0001-21,  localizado(a) no município 
de SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “L.P.=CONJ.HAB. COM 
50 UNDS.=PROJ. MINHA CASA MINHA VIDA DO GOV. FEDERAL=IT:62MIL=AC:12780M²=N
E:07=L/ATV:SOLÂNEA-PB=1ªPUBLIC.=08.787.236/0001-21.”; a ser realizada  no município de 
SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, conforme processo Nº 2016-001215/TEC/LP-2656 de 01/03/2016. 
[#Prot: 505/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS, CNPJ: 01.612.638/0001-46,  localizado(a) a: RUA: 
EXPEDICIONÁRIO LUIZ TENÓRIO LEÃO;  bairro: CENTRO; município de CARAUBAS/PB; CEP: 
58595-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “L.P.=CONJ. HAB. COM 20 UNDS.=PROJ. MINHA CASA 
MINHA VIDA DO GOV. FEDERAL=IT:20MIL=AC:6399,81M²=NE:06=L/ATV:DISTRITO DE BARREI-
RAS, SÍTIO BARREIRA, ZONA URBANA, CARAÚBAS-PB=1ªPUBLIC=01.612.638/0001-46.”; a ser 
realizada  no município de CARAUBAS/PB; CEP: 58595-000, conforme processo Nº 2016-001218/
TEC/LP-2657 de 01/03/2016. [#Prot: 506/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS, CNPJ: 01.612.638/0001-46,  localizado(a) a: RUA: 
EXPEDICIONÁRIO LUIZ TENÓRIO LEÃO;  bairro: CENTRO; município de CARAUBAS/PB; CEP: 
58595-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “L.P.=CONJ. HAB. COM 26 UNDS.=PROJ. MINHA 
CASA MINHA VIDA DO GOV. FEDERAL=IT:13MIL=AC:8050M²=NE:06=L/ATV:PASSAGEM DE 
CADALEIRA, ZONA URBANA, CARAÚBAS-PB=1ªPUBLIC=01.612.638/0001-46.”; a ser realizada  
no município de CARAUBAS/PB; CEP: 58595-000, conforme processo Nº 2016-001220/TEC/LP-
2658 de 01/03/2016. [#Prot: 507/2016]

JOAO RIBEIRO SOBRINHO, CPF: 206.367.684-49,  domiciliado(a) a: RUA DOUTOR REINALDO 
TAVARES DE MELO;  bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-300, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “L.O.=LAVRA DE AREIA DE FORMA MECANIZADA=DNPM
846.093/2015=IT:20MIL=ÁREA:39,29HA=NE:03=L/ATV:PROPRIEDADE RURAL TRÊS VIGILIAS, 
ZONA RURAL, JACARAÚ-PB.=1ªPUBLIC.”; a ser realizada  no município de JACARAU/PB; CEP: 
58278-000, conforme processo Nº 2016-001222/TEC/LO-1693 de 01/03/2016. [#Prot: 508/2016]

POSTO RODRIGUES & CIA LTDA-ME, CNPJ: 12.551.019/0001-05,  localizado(a) no município 
de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO=IMPLANTAÇÃO DE UMA LOJA DE CONVENIENCIA E CHOPARIA=IT:20MIL=AC:270
M²=NE:04=L/ATV: RUA FRANCISCO APRIGIO NOGUEIRA, S/N, B.CAPOEIRAS, CAJAZEIRAS-PB. 
1ª PUB. 12551019000105.”; a ser realizada  no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, 
conforme processo Nº 2016-001223/TEC/LA-0598 de 01/03/2016. [#Prot: 509/2016]

FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO, CPF: 098.718.394-05,  domiciliado(a) no bairro: ZONA 
URBANA; município de REMIGIO/PB; CEP: 58398-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LP=PARA 
UM LOT. COM 155 (CENTO E CINQ. E CINCO LOTES) FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO - 
IT=300.000,00 AC=43.334,57m² NE=02=64,06 L/ATV=LOTEAMENTO ALTO DI LINO S/N-MUQUEM 
Z. URBANA DE AREIA/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de AREIA/PB; CEP: 58397-000, 
conforme processo Nº 2016-001226/TEC/LP-2659 de 01/03/2016. [#Prot: 510/2016]

PAULINO BRAGA JERONIMO LEITE, CNPJ: 06.053.522/0001-38,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=COLETA, COMERCIO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II=IT:50
MIL=ÁREA:2.732,04M²=NE:08=L/ATV: R. INDUSTRIA JOSÉ F. PINHEIRO,S/N-QD.43-LT.494-
-D.INDUSTRIAL-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001232/TEC/LO-1694 de 02/03/2016. [#Prot: 511/2016]

APART HOTEL DE POUSO E TURISMO LTDA, CNPJ: 09.363.920/0001-49,  localizado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. 
DA LO Nº983/14/PROC.14-0296=SERVIÇO DE HOTELARIA TIPO MOTEL COM 44 LEITOS=IT
:100MIL=AC:4.473M²=NE:63=L/ATV: BR 230, KM 23, Nº2001 - ÁGUA FRIA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a 
ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001234/TEC/LO-1695 de 02/03/2016. [#Prot: 512/2016]

INVESTIGÁS LOCAÇÃO INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.617.461/0002-38,  localizado(a) 
no município de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: 
“LICENÇA DE ALTERAÇÃO=IMP. DO PISO EM CONCRETO,CXS SEPARADORAS, CANALETAS 
DE DRENAGEM E SISTEMA DE TR. DE AFLUENTES OLEOSOS=IT:80MIL=AC:1.464,7=L/ATV: 
ROD. BR-101,KM102,S/N-S.ANTONIO-ALHANDRA-PB=1ªPUB.”; a ser realizada  no município 
de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, conforme processo Nº 2016-001235/TEC/LA-0599 de 
02/03/2016. [#Prot: 513/2016]

FRANCISCO LIMA DA SILVA, CPF: 910.763.584-20,  domiciliado(a) no município de BANANEIRAS/
PB; CEP: 58220-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LO=PROPAGANDA VOLANTE PARA 
TODO ESTADO DA PARAIBA - FRANCISCO LIMA DA SILVA - COD. 10.1.1 IT=16.000,00 NE=01-
-500WATS CPF-910.763.584-20 L/ATV=R.SUZANA LUCENA, 09 CONJ. A. BEZERRA BANANEI-
RAS/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de BANANEIRAS/PB; CEP: 58220-000, conforme 
processo Nº 2016-001239/TEC/LO-1696 de 02/03/2016. [#Prot: 514/2016]

POSTO RODRIGUES & CIA LTDA-ME, CNPJ: 12.551.019/0001-05,  localizado(a) no município de 
CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O NÂº1768/14,PROC
.1336/14=COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS=IT:20MIL=AC:1743,74=NE:04=L/ATV: RUA 
FRANCISCO APRIGIO NOGUEIRA,S/N, CAPOEIRA,CAJAZEIRAS-PB. 1ÂªPUB.12551019000105”; 
a ser realizada  no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme processo Nº 2016-
001241/TEC/LO-1697 de 02/03/2016. [#Prot: 515/2016]

ENERGISA SOLUCOES S.A, CNPJ: 07.115.880/0001-90,  localizado(a) no município de SAO JOAO 
DO RIO DO PEIXE/PB; CEP: 58910-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “R.L.P Nº2189/14,PROC. 
Nº 4310/14=PARQUE DE GERACAO SOLAR FOTOVOLTAICA COM 30MW DE POTENCIA-
-AC:80ha-INV. 150MIHAO-EMP.100 - FAZ. VARZEA DA SERRINHA - SAO JOAO DO RIO DO 
PEIXE-PB, 1ªPU 07115880000190”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de SAO 
JOAO DO RIO DO PEIXE/PB; CEP: 58910-000, conforme processo Nº 2016-001258/TEC/LP-2660 
de 03/03/2016. [#Prot: 516/2016]

MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 05.325.947/0001-96,  localizado(a) a: RODOVIA 
BR-101, CENTRO COMERCIAL NORTE;  bairro: ,,; município de BAYEUX/PB; CEP: 58309-600, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Autorização Ambiental para a atividade: “AA=TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL 
MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS-IT=150.MIL AC=0 NE=01 CNPJ=05.325.947/0001-96 L/ATV=BR 
101 KM 31 S. 02 S/N CENTRO BAYEUX/PB=NURECG=”; a ser realizada  no endereço: RODOVIA 
BR-101, CENTRO COMERCIAL NORTE; bairro: ,,; município de BAYEUX/PB; CEP: 58309-600, 
conforme processo Nº 2016-001260/TEC/AA-3716 de 03/03/2016. [#Prot: 517/2016]

ANIBAL DE SÁ NÓBREGA FILHO, CPF: 887.714.664-87,  domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=CRIAÇÃO DE BO
VINOS=IT:174.200MIL=ÁREA:149HA=NE:02=L/ATV:FAZENDA BELA-GURINHEM-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001263/TEC/
LP-2661 de 03/03/2016. [#Prot: 518/2016]

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROP.  PARAÍBA - EMEPA, CNPJ: 09.295.684/0001-70,  
localizado(a) a: AV: EURIPEDES TAVARES;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58013-290, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE MANEJO DE BOVINOS LEITEIROS=IT:399.546,16=AC:911,92M²=NE:12=L/ATV: 
SÍTIO BARROCÃO, ZONA RURAL-ITAPORANGA-PB.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001273/TEC/LI-4686 de 03/03/2016. [#Prot: 519/2016]

GAUDÊNCIO E QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRA LTDA-ME, CNPJ: 08.948.132/0001-51,  
localizado(a) no município de SAO JOAO DO CARIRI/PB; CEP: 58590-000, torna público que re-
quereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “LP/LI/LO=COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS=E=33,16 
UFRPB=M/G=IT=30.MIL AC=78,75m² NE=03 - CNPJ=08.948.132/0001-51 L/ATV=R. ALICE GAU-
DENCIO, 24 CENTRO SÃO JOÃO DO CARIRI/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de 
SAO JOAO DO CARIRI/PB; CEP: 58590-000, conforme processo Nº 2016-001274/TEC/LO-1699 
de 03/03/2016. [#Prot: 520/2016]

JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ: 12.804.788/0001-78,  localizado(a) a: RUA ROSA 
LIMA DOS SANTOS;  bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58051-590, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=EDF. MULTIFAMILIAR 
COM 12 APATS=IT:700MIL=AC:660M²=NE:12=L/ATV: R. DES. SIZENANDO DE OLIVEIRA,ST.07, 
QD.78-LT.344-ALTIPLANO-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001277/TEC/LP-2662 de 03/03/2016. [#Prot: 521/2016]

FUTURA-CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME, CNPJ: 15.072.104/0001-89,  
localizado(a) a: AVENIDA SANTA CATARINA;  bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-070, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 14 APATS=IT:944.114,15=AC:1.025,84M²=NE:10=L/
ATV:R. PROFESSORA LUIZA FERNANDES VIEIRA, Nº2617, CRISTO-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001288/TEC/LO-1700 de 03/03/2016. [#Prot: 522/2016]

CONSTRUTORA TETO LTDA, CNPJ: 11.141.499/0001-73,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM03 UNDS=IT:170MIL=AC:174,57M²=NE:05=L/ATV:RUA PROJETADA, QD 
88, LT 19, LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANCA,CONDE-PB, 1ªPUB, 11141499000173.”; a ser 
realizada  no município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, conforme processo Nº 2016-001295/TEC/
LO-1701 de 03/03/2016. [#Prot: 523/2016]

FECHINE & FECHINE LTDA, CNPJ: 02.797.218/0001-44,  localizado(a) a: ,,;  bairro: CENTRO; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58182-520, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: 
“LICENÇA DE ALTERAÇÃO=IMPLANTAÇÃO DE UM TANQUE DE 15.000 LITROS=IT:10MIL=
AC:100M²=NE:12=L/ATV:R GETÚLIO VARGAS, Nº684-CENTRO-C.GRANDE-PB=1ªPUBLI.”; a 
ser realizada  no endereço: AV: GETÚLIO VARGAS; bairro: BELA VISTA; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001123/TEC/LA-0597 de 26/02/2016. 
[#Prot: 477/2016]

JOAO GREGORIO COMERCIO E PROMOCOES LTDA ( FORROCK), CNPJ: 09.262.262/0002-80,  
localizado(a) a: BR 230 PB;  município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que re-
quereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “REN. DA LO Nº1894/14/PROC.10-1640=CASA DE SHOWS=IT:30MIL=AC:8.24
0M²=NE:02=L/ATV:BR 230, KM 15 - ESTRADA DE CABEDELO-CABEDELO-PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizada  no município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-001126/
TEC/LO-1672 de 26/02/2016. [#Prot: 478/2016]

REMOTTI ATIVIDADES AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 09.249.323/0001-98,  localizado(a) no município 
de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA 
PRÉVIA Nº328/16/PROC.15-8107=CORRIGIR A ATIVIDADE LICENCIADA.”; a ser realizada  
no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001131/TEC/LP-2654 de 
29/02/2016. [#Prot: 479/2016]

J.F.F. PANIFICADORA LTDA., CNPJ: 09.299.063/0001-65,  localizado(a) a: AVENIDA CAMPINA 
GRANDE;  bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58302-195, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Opera-
ção para a atividade: “R.L.O Nº 207/2014,PROC. Nº 8025/2013=FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
DE PADARIA E CONFEITARIA=IT:15MIL=AC:90M²=NE:12=L/ATV:AV. CAMPINA GRANDE, Nº 
419,SANTA RITA-PB, 1ª PUB.09299063000165.”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA CAMPINA 
GRANDE; bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58302-195, conforme processo 
Nº 2016-001134/TEC/LO-1673 de 29/02/2016. [#Prot: 480/2016]

PEDREIRAS DO BRASIL S/A, CNPJ: 28.396.794/0001-73,  localizado(a) a: RUA DESEMBARGA-
DOR SAMPAIO;  bairro: PRAIA DO CANTO; município de VITORIA/ES; CEP: 29055-250, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “L.O=EXTRAÇÃO DE BLOCOS DE GRANITO ORNAMENTAL REF 
PROC.DNPM 846.294/2002=IT:66MIL=AC:08M²=NE:08=L/ATV:FAZ. RAMADINHA,Z. RURAL DE 
JUNCO DE SERIDÓ-PB,1ª PUB.2839679400017 29/2/201”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de JUNCO DO SERIDO/PB; CEP: 58640-000, conforme processo Nº 2016-001143/TEC/
LO-1674 de 29/02/2016. [#Prot: 481/2016]

CONSORCIO ED. FLAMBOYANT HOME SERVICE, CNPJ: 13.658.023/0001-30,  localizado(a) a: 
AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES;  bairro: TAMBAU; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58039-110, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MUL-
TIFAMILIAR COM  61 APTS=IT:2.500MILHÕES=ÁREA:3.295,77M²=NE:20=L/ATV: AV. ARGEMIRO 
DE FIGUEIREDO,S/N-QD.87-LOTE.196-BESSA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no endereço: AV 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO; bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-030, 
conforme processo Nº 2016-001144/TEC/LO-1675 de 29/02/2016. [#Prot: 482/2016]

HILDEBRANDO DINIZ ARAÚJO-LOTEAMENTO LAURO HENRIQUE DINIZ II, CPF: 204.602.794-
91,  domiciliado(a) a: EM TODA A CIDADE;  bairro: CATOLÉ DO ROCHA; município de CATOLE 
DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 168 LOTES=ENTRE:125/360M²=IT:100MIL
=ÁREA:62.119,76M²=NE:08=L/ATV: LOTEAMENTO ELÓI DINIZ II-PAU DE LEITE-CATOLÉ DO 
ROCHA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001145/TEC/LI-4679 de 29/02/2016. [#Prot: 483/2016]

GIUSEPPE CARLOS DOS SANTOS-ME, CNPJ: 11.110.443/0001-51,  localizado(a) no município de 
ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº257/14/
PROC.14-000167=COMER. VAR. DE MATERIAL DE CONSTR. EM GERAL E MADEIRA SERRAD
A=IT:30MIL=AC:60,00M²=NE:03=L/ATV:”; a ser realizada  no município de ESPERANCA/PB; CEP: 
58135-000, conforme processo Nº 2016-001147/TEC/LO-1676 de 29/02/2016. [#Prot: 484/2016]

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ: 00.779.059/0001-20,  localizado(a) no município de 
/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A.=USINA DE ASFALTO 
MÓVEL=IT:30MIL=NE:04=L/ATV:FAZENDA UMBURANA, ZONA RURAL AS MARGENS DA ROD. 
PB 151, PICUÍ-PB=1ªPUBLIC.=00.779.059/0001-20.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de PICUI/PB; CEP: 58187-000, conforme processo Nº 2016-001148/TEC/AA-3688 de 
29/02/2016. [#Prot: 485/2016]

HELIO MAGALHAES DE MELO, CPF: 024.156.344-50,  domiciliado(a) no município de POCINHOS/
PB; CEP: 58150-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LP/LI= CONST.DE UM GALPÃO 
PARA ATIV. DE AVICULTURA DE CORTE=IT=50 MIL AC=1.800m² NE=2=99,79 UFRPB=M/
G=CPF=024.156.344-50 L/ATV.SÍTIO CACHOEIRINHA FAZ.NOVO MILÊNIO Z.RURAL DE POCI-
NHOS/PB=NURECG=”; a ser realizada  no município de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, conforme 
processo Nº 2016-001150/TEC/LI-4680 de 29/02/2016. [#Prot: 486/2016]

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ: 00.779.059/0001-20,  localizado(a) no município de /
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.P/L.I.=JAZIDA DE ROCHA PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL=IT:50MIL=ÁREA:1HA=NE:09=L/ATV:SITIO BUJARI, ZONA RURAL, CATOLÉ 
DO ROCHA-PB=1ªPUBLIC.=00.779.059/0001-20.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001152/TEC/LI-4681 de 29/02/2016. [#Prot: 487/2016]

INOVE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 12.117.368/0001-13,  localizado(a) no bairro: .; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LO=LOA Nº 1141/2013 
PROC. 13-1188 VENC.20/4/15 FAB. DE EMB.  PLAST. IT=800.MIL AC=600m² NE=18=D=9,06 
UFRPB=M/M CNPJ:12117368000113 L/ATIV AV.J.WALLING,1643 CG/PB=NURECG=”; a ser 
realizada  no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo 
Nº 2016-001156/TEC/LO-1677 de 29/02/2016. [#Prot: 488/2016]

JCR INCORP. DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, CNPJ: 12.071.120/0001-69,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “L.O.=EDF. MULTIFAMILIAR COM 8 APTS=IT:350MIL=ÁREA:517,82M²=NE:05=L/
ATV:R. CÍCERO GREGÓRIO LACERDA, S/N, QD 030, LT 374, CID. DOS COLIBRÍS, JP-PB=1ªP
UBLIC.=12071120/0001-69”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001157/TEC/LO-1678 de 29/02/2016. [#Prot: 489/2016]

JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA-EPP, CNPJ: 19.278.900/0001-
23,  localizado(a) no município de JACARAU/PB; CEP: 58278-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº1892/15/PROC. 15-003914=REF. PRAZO 
DA VIGÊNCIA PARA 5 ANOS, COM BASE MA RESOLUÇÃO Nº237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 
1997 DO CONAMA.”; a ser realizada  no município de JACARAU/PB; CEP: 58278-000, conforme 
processo Nº 2016-001159/TEC/LO-1679 de 01/03/2016. [#Prot: 490/2016]

CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA., CNPJ: 03.953.579/0001-03,  localizado(a) no bairro: 
ZONA URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “LO=LOA Nº 612/14 PROC.2013-6455 VENC.22/2/2016 - CENTRAL DE VELORIO 
A VIAGEM LTDA-ME - IT=20.MIL AC=563,54m² NE=19=D=16,06=P/P CNPJ=03953579000103 
L/ATV=R. PEDRO 1º, 650 C.GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA URBANA; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme processo Nº 2016-001162/TEC/
LO-1681 de 01/03/2016. [#Prot: 491/2016]

AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA, CNPJ: 12.592.112/0001-68,  localizado(a) no município 
de PATOS/PB; CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O N°519/2014 
PROC.2013-007021=AUTO POSTO TEIXEIRA=IT:150MIL=AC:400M²=NE:04=L/ATV:RODOVIA 
ESTADUAL PB 110,KM 03=PATOS-PB 1ªPUBLICAÇÃO=NURPATOS.”; a ser realizada  no mu-
nicípio de PATOS/PB; CEP: 58700-000, conforme processo Nº 2016-001164/TEC/LO-1682 de 
01/03/2016. [#Prot: 492/2016]

FACIL - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 03.660.203/0001-00,  localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LO=LOA Nº859/2014 PROC.2014-1653 VENC. 19/3/2016-FACIL-FAB. DE ARTEF. DE 
CIMENTO-IT=20.MIL AC=1.1130,84m² NE=18=H=32,06=D/P-CNPJ=03660203000100 L/ATV=ROD. 
BR 230, KM 158,20 Z.RURAL DE C.GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001167/TEC/LO-1683 
de 01/03/2016. [#Prot: 493/2016]

AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA, CNPJ: 12.592.112/0001-68,  localizado(a) no município 
de PATOS/PB; CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL=TRASPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA AUTOS=CABEDELO A PATOS=PLACA 
OFA-9598-PB.”; a ser realizada  no município de PATOS/PB; CEP: 58700-000, conforme processo 
Nº 2016-001168/TEC/AA-3692 de 01/03/2016. [#Prot: 494/2016]

CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA, CNPJ: 07.075.415/0001-73,  localizado(a) a: RUA LUIS 
FRANCISCO BEZERRA;  bairro: IPES; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58028-740, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº2504/15/PROC.15-
-6243=REF. PRAZO DE 5 ANOS, CUMPRIMENTO DECRETO Nº28.951 DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2007, RESOLUÇÃO CONAMA Nº237.”; a ser realizada  no município de MANAIRA/PB; CEP: 
58995-000, conforme processo Nº 2016-001185/TEC/LO-1684 de 01/03/2016. [#Prot: 495/2016]

JOSE WELLIGTON A DE SOUZA, CNPJ: 70.118.344/0002-66,  localizado(a) a: RUA: JOSE ROSA;  
bairro: CENTRO; município de MANAIRA/PB; CEP: 58995-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº2472/15/PROC.15-6246=REF. PRAZO 
DE 5 ANOS, CUMPRIMENTO DECRETO Nº28.951 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007, RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº237.”; a ser realizada  no endereço: ,,; bairro: ,,; município de PRINCESA ISABEL/PB; 
CEP: 58755-000, conforme processo Nº 2016-001186/TEC/LO-1685 de 01/03/2016. [#Prot: 496/2016]

JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA (POSTO STA MARIA), CNPJ: 70.118.344/0001-85,  
localizado(a) a: RUA: JOSE ROSA;  bairro: CENTRO; município de MANAIRA/PB; CEP: 58995-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº2469/15/
PROC.15-6244=REF. PRAZO DE 5 ANOS, CUMPRIMENTO DECRETO Nº28.951 DE 18 DE DE-
ZEMBRO DE 2007, RESOLUÇÃO CONAMA Nº237.”; a ser realizada  no município de MANAIRA/PB; 
CEP: 58995-000, conforme processo Nº 2016-001189/TEC/LO-1686 de 01/03/2016. [#Prot: 497/2016]

DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA., CNPJ: 09.141.763/0003-99,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a ati-
vidade: “R.L.O Nº 812/14,PROC. Nº3996/11=COM.VAREJ. DE COMB.GASOLINA,ETANOL,DIESEL 
S-500 E DISEL S-10 LURIFICANTES=IT:1MILHÃO=AC:570M²=NE:08=L/ATV:R.RODRIGUES 
ALVES Nº 185,Nº185 BANCARIO-JP.1ªPUB09141763000399”; a ser realizada  no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001192/TEC/LO-1687 de 
01/03/2016. [#Prot: 498/2016]

POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA, CNPJ: 09.404.971/0001-71,  localizado(a) a: RO-
DOVIA BR 230;  município de RIACHAO DO BACAMARTE/PB; CEP: 58382-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O Nº 993/14,PROC. Nº2021/14=COM.VAREJ. DE COMB. LURIFICANTES, 
G.L.P E RESTAURANTE=IT:2MILHÃO=AC:741M²=NE:11=L/ATV:ANTONIO FERREIRA Nº10 CEN-
TRO, RIACHÃO DO BANCAMARTE-PB,1ªPUB 09404971000171.”; a ser realizada  no município 
de RIACHAO DO BACAMARTE/PB; CEP: 58382-000, conforme processo Nº 2016-001194/TEC/
LO-1688 de 01/03/2016. [#Prot: 499/2016]

DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA, CNPJ: 09.141.763/0005-50,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº 811/14,PROC. Nº1411/10=COM.VAREJ. DE COMB. LURIFICANTES E LOJA 
DE CONVENIÊNCIA =IT:1MILHÃO=AC:772M²=NE:09=L/ATV:RUA WALFREDO M. BRADRÃO 
Nº 1187,CID.UNIVERSITARIA-JP 1ªPUB.09141763000550”; a ser realizada  no endereço: RUA 
WALFREDO MACEDO BRANDAO; bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58052-200, conforme processo Nº 2016-001195/TEC/LO-1689 de 01/03/2016. 
[#Prot: 500/2016]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 AVISO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das ativi-
dades de diversas Secretarias do Município de Vieirópolis.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 17/03/2016, às 13:30 horas.

Vieirópolis - PB, 08 de Março de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Construção de 02 Salas de Aula em uma Escola da Educação Básica no Município 

de Triunfo - PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:COLINAS CONS-

TRUÇÕES TRASPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME - Valor: R$ 48.858,87.
LICITANTE DESCLASSIFICADO por sua proposta não atender as exigências contidas no 

instrumento convocatório:NSEG CONSTRUÇÕES E INCOP. EIRELI ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 07 de Março de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016

O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM CNPJ; 08.730.903/0001-
30, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão 
presencial, do tipo menor preço por item, às 12:00hs (horário local) do dia 18 de Março de 2016, 
objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO  NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL DE CAPIM. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, 
situada na Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 07 de Março de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016

O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM CNPJ; 08.730.903/0001-
30, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão 
presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) do dia 18 de Março de 2016, 
objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DU-
RANTE A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE CAPIM. A sessão pública será realizada na sede da 
Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital 
e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário 
local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 07 de Março de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2016

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015.
Pitimbu, 10 de Fevereiro de 2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA 
CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO PRO INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE 
PITIMBU.

CONTRATADA:
J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 14.102.427/0001-05
PRAZO: 06 (seis) meses
VALOR TOTAL R$ 495.379,65 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E 

SETENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
ONERANDO A DOTAÇÃO/2016:
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
02.040.12.365.2041.1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES.
4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALACOES – 001.
4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALACOES - 050.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  04 de Março de 2016 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 

12.961.236/0001-73, vencedora dos Lotes I e II com o valor total de R$ 98.501,00 (noventa e oito 
mil e quinhentos e um reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 08 de Março de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-
SENCIAL N.º 002/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73, vencedora dos Lotes 
I e II com o valor total R$ 98.501,00 (noventa e oito mil e quinhentos e um reais).

Gurinhém - PB, 08 de Março de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.002.005
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 002/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 04 de março de 2016, o qual encontra-
-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a 
Presente licitação para as empresas: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA , 
CNPJ.: 19.407.083/0001-66, em todos os itens do Pregão n.º 002/2016 processo Administrativo n.º 
2016.02.005, no valor de R$ 1.018.360,00 (hum milhão, dezoito mil, trezentos e sessenta reais ).

Mamanguape/PB, 07 de março de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de dois tratores e uma plaina agrícola, para atender 
as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Mogeiro, no dia 22/03/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 21/03/2016.

Mogeiro, 8 de março de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA., CNPJ: 10.482.492/0001-52,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de SOUSA/PB; CEP: 58805-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAUDE=PLACA:0FA-7018/
PB,OFB-6106/PB E NPW-3906/PB=IT:500MIL=NE:03=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PA-
RIABA.”; a ser realizada  no endereço: EM TODO O ESTADO DA PARAIBA; município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001296/TEC/AA-3717 de 03/03/2016. [#Prot: 524/2016]

COOMIPEL - COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PEDRA LAVRADA LTDA, CNPJ: 
07.379.392/0001-90,  localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; 
CEP: 58180-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO=LOA Nº 1942/14 PROC. Nº 14-3279 
VENC. 1/7/16- COOP. DE MINERADORES - LAVRA GARIMPEIRA-CNPJ-07.379.392/0001-90-
-IT=30.MIL L/ATV=SITIO S. BRANCA Z. RURAL DE PEDRA LAVRADA/PB=NURECG=”; a ser 
realizada  no endereço: ZONA RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, 
conforme processo Nº 2016-001298/TEC/LO-1702 de 03/03/2016. [#Prot: 525/2016]

ODONTO PATOS LTDA, CNPJ: 08.873.403/0001-57,  localizado(a) no município de PATOS/PB; 
CEP: 58700-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO= Nº 1001/2014= ATIVIDADE ODONTOLÓGICA= IT: 1 MILHÃO= AC: 365 M²= NE:08= L/
ATV: RUA PEDRO FIRMINO, CENTRO= PATOS-PB= (NURPATOS)”; a ser realizada  no endereço: 
RUA: PEDRO FIRMINO; bairro: CENTRO; município de PATOS/PB; CEP: 58700-070, conforme 
processo Nº 2016-001299/TEC/LO-1703 de 03/03/2016. [#Prot: 526/2016]

MILLENIUM COM. DE COMBUST. LTDA., CNPJ: 03.499.512/0001-32,  localizado(a) a: RUA MA-
NOEL DE CARVALHO;  bairro: AGUA FRIA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58073-630, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Alteração para a atividade: “L.A=IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO=IT:70MIL
=ÁREA:495M²=NE:01=L/ATV:RUA MANOEL LOPES DE CARVALHO, 501, JD. ÁGUA FRIA, JP-
-PB=1ªPUBLIC=03.499.512/0001-32.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001300/TEC/LA-0600 de 03/03/2016. [#Prot: 527/2016]

JOAO VALENCIO ARAUJO MONTENEGRO, CPF: 415.889.834-04,  domiciliado(a) no bairro: 
ZONA RURAL; município de ALAGOINHA/PB; CEP: 58390-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº 243/10,PROC. Nº4713/09 C/M.R.S=FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE 
CACHACA E GRANEL=IT:30MIL=AC:600M²=NE:01=L/ATV:PB 055 KM 12, ENGENHO CURRAL 
PICADO, Z.RUAL DE ALAGOINHA-PB, 1ª PUL 0715535900015”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de ALAGOINHA/PB; CEP: 58390-000, conforme processo Nº 2016-001301/TEC/
LO-1704 de 03/03/2016. [#Prot: 528/2016]

MADEIREIRA COSTA LTDA-ME, CNPJ: 08.832.477/0001-45,  localizado(a) a: RUA CAETANO DAN-
TAS;  bairro: CENTRO; município de CUITE/PB; CEP: 58175-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a ativida-
de: “R.L.O Nº 952/14,PROC. Nº7980/13=COM. VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM 
GERAL=IT:20MIL=AC:455M²=NE:05=L/ATV:RUA SAMUEL FURTADO 198/208,CENTRO,CUITE-PB, 
1ª PUB 08832477000145”; a ser realizada  no município de CUITE/PB; CEP: 58175-000, conforme 
processo Nº 2016-001304/TEC/LO-1705 de 03/03/2016. [#Prot: 529/2016]

WJN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 14.902.735/0001-15,  localizado(a) no município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 09 APTS=IT:700MIL=AC:623,65M²=NE:08=L/ATV: R. GENTIL RODRIGUES 
DA SILVA, ST.38 - QD. 97 - LT.227 - JOÃO PAULO II - JOÃO PESSOA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001307/TEC/
LO-1706 de 04/03/2016. [#Prot: 530/2016]

BRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.322.418/0001-79,  localizado(a) a: 
RUA ESTUDANTE GERALDO MACARIO SANTANA DE OLIVEIRA;  bairro: ERNESTO GEISEL; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58075-655, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 APTS=IT:400MIL=ÁREA:348M²=NE:08=L/ATV: R. 
MANOEL CALIXTO LIMA, QD.17 - LT.02 - MUTIRÃO-BAYEUX-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no 
bairro: ,,; município de BAYEUX/PB; CEP: 58305-000, conforme processo Nº 2016-001311/TEC/
LO-1707 de 04/03/2016. [#Prot: 531/2016]

GEODATA CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA, CNPJ: 12.940.532/0001-98,  
localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de JUNCO DO SERIDO/PB; CEP: 58640-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “RLI Nº2109/15=PROC. Nº15-6140=EXT. DE GRANITO=ÁREA 
74,32HA=REF. PROC. DNPM Nº846.207/04 - IT=10MIL=NE=1 - 1ª PUB CNPJ 12940532000198 
L/ATV FAZ. GALO BRANCO, S/N Z. RURAL - JUNCO DO SERIDÓ/PB=NURECG=”; a ser realiza-
da  no bairro: ZONA RURAL; município de JUNCO DO SERIDO/PB; CEP: 58640-000, conforme 
processo Nº 2016-001313/TEC/LI-4688 de 04/03/2016. [#Prot: 532/2016]

CERÂMICA COSTA EIRELI-ME, CNPJ: 13.647.453/0001-56,  localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LO=FABRICAÇÃO DE TIJOLOS E BLOCOS - IT=67.800,00=AC=708,63M²=NE=39 -  1ª PUBLIC 
- CNPJ 13.647.453/0001-56 L/ATV - SÍTIO CACHOEIRA DOS GUEDES, S/N - SALA A - ZONA 
RURAL - GUARABIRA/PB=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município 
de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme processo Nº 2016-001316/TEC/LO-1708 de 
04/03/2016. [#Prot: 533/2016]

MIBRA MINERIOS LTDA, CNPJ: 09.382.573/0001-00,  localizado(a) a: AV. ASSIS CHATEAU-
BRIAND;  bairro: LIBERDADE; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58105-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para Pesquisa para a atividade: “REN. DA LOP Nº1527/14/PROC.13-2908=LAVRA 
DE AREIA NO LEITO DO RIO, REF. DNPM Nº840.289/1986=ÁREA:5,37HA=IT:3MIL=NE:03=L/
ATV:RIO BOA VISTA-ZONA RURAL-BOA VISTA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no bairro: ZONA 
RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, conforme processo Nº 2016-001317/TEC/
LOP-0298 de 04/03/2016. [#Prot: 534/2016]

JBR VELOSO CONST. INCORP LTDA, CNPJ: 13.398.635/0001-30,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:100MIL=AC:253,40M²=NE:05=L/ATV:R. LUIZ 
CARLOS ALVES,S/N-QD.213-LT.42- CID. DOS FUNCIONÁRIOS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001318/TEC/
LO-1709 de 04/03/2016. [#Prot: 535/2016]

MINERAÇÃO JERONIMO LTDA, CNPJ: 07.855.806/0001-00,  localizado(a) no município de LA-
GOA SECA/PB; CEP: 58117-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a atividade: “R.L.O.P 
Nº 4789/14,PROC.Nº7169/14=EXTRACAO DE ARGILA BENTONITA,NUMA ÁRE DE 10HA,REF.
PROC.DNPM846.076/1997=IT:40MIL=NE:02=L/ATV:FAZENDA ARRANCA MATO,Z.RURAL DE 
CUBATI-PB.1ªPUB, 07855806000100.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de 
CUBATI/PB; CEP: 58167-000, conforme processo Nº 2016-001319/TEC/LOP-0299 de 04/03/2016. 
[#Prot: 536/2016]

JBR VELOSO CONST. INCORP LTDA, CNPJ: 13.398.635/0001-30,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:100MIL=ÁREA:253,40M²=NE:05=L/ATV:RUA 
LUIZ CARLOS ALVES,S/N- QD.213 - LT.62 - CID. DOS FUNCIONÁRIOS-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001320/TEC/LO-1710 de 04/03/2016. [#Prot: 537/2016]

JBR VELOSO CONST. INCORP LTDA, CNPJ: 13.398.635/0001-30,  localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:100MIL=ÁREA:253,40M²=NE:05=L/ATV:RUA 
LUIZ CARLOS ALVES,S/N- QD.213 - LT.52 - CID. DOS FUNCIONÁRIOS-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001321/TEC/LO-1711 de 04/03/2016. [#Prot: 538/2016]

ANTONIO AUGUSTO VELOSO CHAVES PESSOA, CPF: 090.789.694-40,  domiciliado(a) no 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:100MIL=ÁREA:253,40M²=
NE:05=L/ATV:RUA LUIZ CARLOS ALVES,S/N- QD.213 - LT.32 - CID. DOS FUNCIONÁRIOS-JP/
PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001322/TEC/LO-1712 de 04/03/2016. [#Prot: 539/2016]

J. ALENCAR & CIA., CNPJ: 09.063.710/0001-35,  localizado(a) no município de UIRAUNA/PB; 
CEP: 58915-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.AMBIENTAL=TRANSPORTE DE 
COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LIQUIDOS,CAMINHAO PLACA LLW-6374/PA PERCURSO: 
CABEDELO/UIRAUNA-PBIT:140MIL=NE:01=.1ªPUB, 09063710000135”; a ser realizada  no mu-
nicípio de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001323/TEC/AA-3718 de 04/03/2016. 
[#Prot: 540/2016]

GIODAYSE APART HOTEL LTDA, CNPJ: 70.096.003/0001-56,  localizado(a) no município de 
CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº970/14/
PROC.14-0297=SERVIÇOS DE HOTELARIA COM 40 LEITIS=IT:50MIL=AC:1.337M²=NE:28=L/
ATV:BR-230, KM14 - RENASCER - CABEDELO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de 
CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-001324/TEC/LO-1713 de 04/03/2016. 
[#Prot: 541/2016]

VANGUARDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 12.842.380/0001-90,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 16 APTS=IT:800MIL=ÁREA:919,
60M=NE:02=L/ATV:R. ESTUDANTE ADRIANO TOZZI CARVALHO, ST.57 - QD.241 - LT.617 - JOÃO 
PESSOA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001325/TEC/LO-1714 de 04/03/2016. [#Prot: 542/2016]

CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 17.817.619/0001-96,  
localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação 
para a atividade: “RLI=LIA Nº 964/2014 PROC. 2014-1908 VENC. 26/3/16 CONST. DE DOIS EDIFICO 
VERTICAL-IT=13.MILHÕES AC=50.180,96m² NE=73=J=42,11=E/G=CNPJ=17817619000196-
-L/ATV=AV. RIO BRANCO,370-PRATA - C. GRANDE=NURECG=”; a ser realizada  no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001326/TEC/
LI-4689 de 04/03/2016. [#Prot: 543/2016]

DWL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 15.211.694/0001-83,  localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 APTS=IT:210MIL=AC:325M²=NE:06=L/ATV: AV. BELO 
HORIZONTE, QD.052-LT.204-PLANALTO BOA ESPERANÇA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001327/TEC/
LO-1715 de 07/03/2016. [#Prot: 544/2016]

ISMENIA DELGADO CAMARA - ME, CNPJ: 23.183.560/0001-24,  localizado(a) no município de 
LAGOA SECA/PB; CEP: 58117-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=COMER. VAR. DE MATERIAL DE CONSTR. EM GERAL E MADEIRA SERRADA=IT:5
0MIL=AC:275M²=NE:02=L/ATV:R. CÍCERO F. SILVA,Nº214-CENTRO-LAGOA SECA-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizada  no município de LAGOA SECA/PB; CEP: 58117-000, conforme processo Nº 2016-
001328/TEC/LO-1716 de 07/03/2016. [#Prot: 545/2016]

CARLOS ALBERTO CÂMARA DA SILVA, CNPJ: 10.216.337/0001-94,  localizado(a) a: RUA JOSE 
DE ANDRADE;  bairro: CENTRO; município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=ABATEDOURO DE PEQUENAS AVES
(FRANGOS)=IT:10MIL=AC:183,32M²=NE:03=L/ATV:R. JOSÉ DE ANDRADE, Nº125-CENTRO-
-ESPERANÇA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, 
conforme processo Nº 2016-001330/TEC/LO-1717 de 07/03/2016. [#Prot: 546/2016]

JI INDÚSTRIA DE ÁGUAS ENVASADAS EIRLI-ME, CNPJ: 22.677.357/0001-41,  localizado(a) no 
município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA= 
JI INDÚSTRIA DE ÁGUAS ENVASADAS EIRELI-ME= ÁREA TOTAL: 281,66 M²= CAJAZEIRAS-PB= 
(NURPATOS)”; a ser realizada  no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme 
processo Nº 2016-001341/TEC/LP-2663 de 07/03/2016. [#Prot: 547/2016]

TEREZINHA DIONÍZIO DA SILVA, CPF: 760.034.004-63,  domiciliado(a) no bairro: ZONA URBANA; 
município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. 
DA LI Nº4728/14/PROC.14-008529=CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COM 55 LOTES E 03 QUAD
RAS=IT:300MIL=AC:1,81HA=NE:02=L/ATV:CHACARA DIONÍZIO, PB 041-SALEMA-RIO TINTO-
-PB.”; a ser realizada  no município de RIO TINTO/PB; CEP: 58297-000, conforme processo Nº 
2016-001342/TEC/LI-4690 de 07/03/2016. [#Prot: 548/2016]

DUMAS TOMAS DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 052.248.744-08,  domiciliado(a) no município de PICUI/
PB; CEP: 58187-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE ADVERTENCIA Nº 000127= 
DUARANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 28 DE FEVEREIRO ESTA PROIBIDA A PESCA 
EM RIOS, RICHOS,LAGOS,ACUDES PUBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO, COM QUALQUER 
TIPO DE REDE.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de PICUI/PB; CEP: 58187-
000, conforme processo Nº 2016-001348/TEC/TERMAD-00 de 07/03/2016. [#Prot: 549/2016]

GILBERTO BEZERRA DE MACEDO, CPF: 102.573.074-78,  domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de PICUI/PB; CEP: 58187-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Termo de Advertência para a atividade: “TERMO DE AD-
VERTENCIA Nº 000128= DUARANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 28 DE FEVEREIRO 
ESTA PROIBIDA A PESCA EM RIOS, RICHOS,LAGOS,ACUDES PUBLICOS E PRIVADOS DO 
ESTADO, COM QUALQUER TIPO DE REDE.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; muni-
cípio de PICUI/PB; CEP: 58187-000, conforme processo Nº 2016-001349/TEC/TERMAD-00 de 
07/03/2016. [#Prot: 550/2016]

IX CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 22.549.565/0001-65,  localizado(a) no município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTS=IT:150MIL=AC:227,41M²=NE:06=L/ATV:R. CASSIA,S/N-PARA-
TIBE-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001352/TEC/LO-1718 de 07/03/2016. [#Prot: 551/2016]

CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 025.925.304-95,  domiciliado(a) no município de SANTA 
RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O  Nº 365/2014,PROC; 
Nº1470/2013=PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL, SERVICOS E EVENTOS, PERCUSO: EM 
TODO ESTADO DA PARAIBA, 1ª PUB. 02592530495.”; a ser realizada  no endereço: EM TODO O 
ESTADO DA PARAIBA; município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001353/
TEC/LO-1719 de 07/03/2016. [#Prot: 552/2016]

INDÚSTRIA YVEL LTDA, CNPJ: 08.811.812/0001-29,  localizado(a) no bairro: ZONA URBANA; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O Nº46/14,PROC.Nº 8002/13=FAB.DE CATA-VENTOS E BOMBAS DE SUCCAO MANUAIS 
PREST.DE SERV.DE PERFURACAO DE POCOS=IT:950MIL=AC:600M²=NE:38=L/ATV:AV. RIO 
BRANCO Nº 1164,C.GRANDE-PB. 1ªPUB.08811812000129”; a ser realizada  no endereço: AVENIDA 
RIO BRANCO; bairro: PRATA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-260, conforme 
processo Nº 2016-001356/TEC/LO-1720 de 07/03/2016. [#Prot: 553/2016]

KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO, CNPJ: 19.495.246/0001-00,  localizado(a) a: AVENIDA 
JUAREZ TAVORA;  bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-022, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº273/2016/PROC.15-
-6907=NOME DA RAZÃO SOCIAL CORRETO: KALLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO.”; a ser 
realizada  no município de LUCENA/PB; CEP: 58315-000, conforme processo Nº 2016-001357/
TEC/LI-4691 de 07/03/2016. [#Prot: 554/2016]

SÉRGIO RICARDO RIBEIRO GAMA, CPF: 023.910.284-31,  domiciliado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de AROEIRAS/PB; CEP: 58489-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para 
a atividade: “LOP=LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA=IT:3000,00=ÁREA DE LP:450,46=ÁREA 
DE PESQUISA:9,15HA=NE:03=L/ATV:FAZENDA TRÊS CORAÇÕES, S/N, ZONA RURAL, 
ALHANDRA,PB.=1ªPUBLIC.”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; município de ALHANDRA/
PB; CEP: 58320-000, conforme processo Nº 2016-001358/TEC/LOP-0300 de 07/03/2016. [#Prot: 
555/2016]

ALEXANDRE GONÇALVES DE MATOS, CPF: 027.957.084-85,  domiciliado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 04 UNDS (PREDIO)=IT:250MIL=AC:200,19MÂ²=NE:04=L/ATV: RUA PRO-
JETADA, QD 05, LT 105, TIBIRI,SANTA RITA-PB, 1ÂªPUB. 02795708485.”; a ser realizada  no 
município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001359/TEC/LO-1721 
de 07/03/2016. [#Prot: 556/2016]

COLJAZ 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 17.753.305/0001-77,  localizado(a) 
no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: 
“REN. DA LI Nº3289/13/PROC.13-5201=LOTEAMENTO RESIDENCIAL=IT:3.625MILHÕES=AC:3
02.294,30M²=NE:10=L/ATV: AV. JOSÉ DONATO BRAGA,S/N-B. DAS POPULARES-CAJAZEIRAS-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme 
processo Nº 2016-001361/TEC/LI-4692 de 08/03/2016. [#Prot: 557/2016]

RESIDENCIAL REFERENCE E INCORPORACAO SPE LTDA, CNPJ: 19.925.735/0001-54,  
localizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “L.I=EDF. MULTIFAMILIAR COM 10 UNDS=IT:850MIL=AC:825MÂ²=NE:12=L/ATV: RUA 
ROSA LIMA DOS SANTOS NÂº 65, BANCARIOS-JP, 1Âª PUB,19925735000154.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001362/TEC/
LI-4693 de 08/03/2016. [#Prot: 558/2016]

HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA, CPF: 002.736.354-68,  domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº1979/14/
PROC.14-4013=LOTEAMENTO URBANO COM 758 LOTES E 28 QUADRAS=IT:1.100.000,00=ÁR
EA:28,9062HA=NE:09=L/ATV: TERRAS DESMEMBRADAS DO SÍTIO CAMELO -ZONA URBANA-
-BELÉM-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001371/TEC/LI-4694 de 08/03/2016. [#Prot: 559/2016]

SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, CNPJ: 73.471.989/0066-30,  localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 
1454/13,PROC.2476/13=SERV. DE SAUDE EM NUT,FISIOT,PSICOLOGIA  CLINICA E ODON
TOLOGO=IT:112200=AC:448,80=NE:12=L/ATV: R.CORONEL JOAO C. E SILVA Nº201,DIST.
INDUSTRIAL-JP, 1ªPUB 73471989000630.”; a ser realizada  no endereço: RUA: CORONEL 
JOAO COSTA E SILVA; bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58080-410, conforme processo Nº 2016-001373/TEC/LO-1722 de 08/03/2016. [#Prot: 560/2016]

CONDOMINIO E LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA LTDA ME, CNPJ: 23.659.801/0001-69,  
localizado(a) no bairro: CENTRO; município de SERRA DA RAIZ/PB; CEP: 58260-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia 
para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 82 LOTES=(ENTRE:20
0M²)=IT:150MIL=AC:2,74HA=NE:08=L/ATV:RUA BENTO JOSÉ DA COSTA,S/N - CENTRO-SERRA 
DA RAIZ-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no bairro: CENTRO; município de SERRA DA RAIZ/PB; 
CEP: 58260-000, conforme processo Nº 2016-001374/TEC/LP-2664 de 08/03/2016. [#Prot: 561/2016]

PANIFICADORA POPULAR LTDA - ME, CNPJ: 41.131.129/0001-16,  localizado(a) a: RUA MANOEL 
JOAQUIM RIBEIRO;  bairro: BODOCONGO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “RLO=LOA Nº 3139/13 PRO. 2013-4955 VENC. 16/10/15 
FABRIC. DE PROD. DE PANIFICAÇÃO - IT=10.MIL AC=100m² NE=10 CNPJ=41.131.129/0001-16 
L/ATV=R. ENFERMEIRA M. DE LURDES, 455 S. ROSA C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser reali-
zada  no bairro: ZONA URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme 
processo Nº 2016-001377/TEC/LO-1723 de 08/03/2016. [#Prot: 562/2016]

P P CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA, CNPJ: 10.623.264/0001-55,  localizado(a) a: 
AVENIDA DOM PEDRO II;  bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58013-420, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 09 
APTS=IT:500MIL=AC:500,65M²=NE:5=L/ATV: R. ENGENHEIRO ABELARDO DE OLIVEIRA,QD.245-
-LT.102-GRAMAME-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001381/TEC/LO-1724 de 08/03/2016. [#Prot: 563/2016]

EDIMILSON DE ALMEIDA COUTO, CPF: 023.648.614-46,  domiciliado(a) no município de 
TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AA=PROPAGANDA 
VOLANTE PERMANTE=COD.10.5.1=D=10,09 UFRPB=VEICULO GM VERANEIO/PLACA  CEJ 
3064 =PERCURSO:EM TODO ESTADO DA PARAIBA=TAPEROÁ/PB=RA”; a ser realizada  no 
município de TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, conforme processo Nº 2016-001387/TEC/AA-3719 
de 08/03/2016. [#Prot: 564/2016]

DAISY VON SOHSTEN DE LIMA, CPF: 826.710.874-20,  domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO=IT:500MIL=AC:2.680M²=NE:08=L/ATV:R. DIO-
GENES CHIANCA,S/N-QD.048-LT.830-ÁGUA FRIA-JOÃO PESSOA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  
no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001392/TEC/
LO-1725 de 08/03/2016. [#Prot: 565/2016]

LAFARGE BRASIL S.A, CNPJ: 10.917.819/0003-33,  localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “L.O=LAVRA DE CALCARIO E ARGILA NUMA AREA DE 
28,34HA,RE.PROC DNPM Nº 840.263/1982=IT:200MIL=NE:17=L/ATV: FAZENDA MIRAMAR,S/N, 
Z.RURAL DE CAAPORA-PB, 1ª PUB. 10917819000333”; a ser realizada  no bairro: ZONA RURAL; 
município de CAAPORA/PB; CEP: 58326-000, conforme processo Nº 2016-001397/TEC/LO-1726 
de 08/03/2016. [#Prot: 566/2016]

GIUSEPP DE LIMA SOARES, CPF: 928.284.344-00,  domiciliado(a) no município de SANTA RITA/
PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=PUBLICIDADE 
VOLANTE COMERCIAL E SERVIÇOS=PLACA:MMX-8293/PB=POR.200WATTS=L/ATV: EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001398/TEC/LO-1727 de 08/03/2016. [#Prot: 567/2016]

LUIZ ADOLFO SILVA MAIA, CNPJ: 08.666.279/0001-59,  localizado(a) a: RUA ARTIFICE PEDRO 
MARCOS DE SOUZA;  bairro: VALENTINA FIGUEIREDO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58064-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=FABRICAÇÃO DE 
POLPA DE FRUTAS=IT:500MIL=AC:709M²=NE:21=L/ATV:R. JOSÉ FLÁVIO PINHEIRO, LT.672, 
QD.187,S/N-DISTRITO INDUSTRIAL-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizada  no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001400/TEC/LO-1728 de 08/03/2016. 
[#Prot: 568/2016]

COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 40.945.461/0001-51,  localizado(a) a: RUA 
MIGUEL COUTO;  bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-050, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “CORRECAO DA L.O Nº 4598/14,PROC. Nº 8537/14=SOLICITANDO 
RETIFICACAO DO CNPJ Nº 40945461000151.”; a ser realizada  no endereço: RUA MIGUEL COUTO; 
bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-050, conforme processo Nº 
2016-001402/TEC/LO-1729 de 08/03/2016. [#Prot: 569/2016]

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.02.012

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA 
ESCOLAR E DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS.

EMPRESA VENCEDORA: PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
LOTE I - VERDURAS PROPOSTA
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND ORIGEM QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 TOMATE kg NACIONAL 4000 R$ 3,79 R$       15.160,00

2 PIMENTÃO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, UNI NACIONAL 5000 R$ 0,43 R$         2.150,00

3 CHUCHU VERDE OU BRANCO kg NACIONAL 5000 R$ 3,50 R$       17.500,00
4 CENOURA EXTRA. kg NACIONAL 3000 R$ 3,50 R$       10.500,00
5 COENTRO VERDE UND NACIONAL 3000 R$ 1,15 R$         3.450,00
6 CEBOLA DE PRIMEIRA, FRESCA, kg NACIONAL 3000 R$ 3,40 R$       10.200,00
7 ALHO DE PRIMEIRA, kg NACIONAL 600 R$ 21,50 R$       12.900,00
8 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, kg NACIONAL 3000 R$ 3,80 R$       11.400,00

TOTAL R$       83.260,00
LOTE II - FRUTAS
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND ORIGEM QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 ABACAXI PÉROLA OU HAVAI. UND NACIONAL 300 R$ 2,35 R$           705,00

2 BANANA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE. KG NACIONAL 600 R$ 2,79 R$         1.674,00

3 LARANJA FRESCA. UND NACIONAL 2000 R$ 0,25 R$           500,00
4 MAÇÃ CATEGORIA 01. KG NACIONAL 400 R$ 5,79 R$         2.316,00
5 MAMÃO. KG NACIONAL 1000 R$ 1,69 R$         1.690,00
6 MELANCIA GRAUDA REDONDA. KG NACIONAL 800 R$ 1,00 R$           800,00
7 ABACATE PRIMEIRA QUALIDADE. KG NACIONAL 600 R$ 3,49 R$         2.094,00
8 MANGA PRIMEIRA QUALIDADE. KG NACIONAL 500 R$ 2,18 R$         1.090,00
9 GOIABA PRIMEIRA QUALIDADE. KG NACIONAL 800 R$ 3,49 R$         2.792,00

10 UVA VERDE PRIMEIRA 
QUALIDADE. KG NACIONAL 200 R$ 5,60 R$        1.120,00

11 MELÃO PRIMEIRA QUALIDADE. KG NACIONAL 200 R$ 2,30 R$           460,00
TOTAL R$       15.241,00

TOTAL DOS LOTES R$       98.501,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Gurinhém.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, por 
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Gurinhém, 08 de Março de 2016.

Município de Gurinhém
TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                              

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
21ª REGIÃO/PB

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Processo nº 029/2016
Contratante: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região/PB – CNPJ: 

09.292.194/0001-10
Contratado: Luis Soares Xavier ME – CNPJ: 13.240.715/0001-63
Objeto: Termo de Contrato de Serviços de Pintura, Limpeza e Conservação de Fachada e 

Salas da Sede.
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, incisos II e IV do art. 24, da Lei nº 8.666/93 
Data da Contratação: 01/02/2016

29A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 9 de março de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, do Hospital Municipal 
e do Serviço de Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no Município de Mogeiro, no dia 22/03/2016 às 11:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até o dia 
21/03/2016.

Mogeiro, 8 de março de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 002/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 04 de março de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 002/2016, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 04 de Março de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para as empresa: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ.: 19.407.083/0001-66, 
em todos os itens do Pregão n.º 002/2016 processo Administrativo n.º 2016.02.005, no valor total de 
R$ 1.018.360,00 (hum milhão, dezoito mil, trezentos e sessenta reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 07 de Março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 00028/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00028/2015 
da Prefeitura Municipal de Itapororoca, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de Lici-
tação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a 
contratação em favor da empresa: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.694.997/0001-55, dos itens 1 e 3, pelo valor total de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) para a aquisição 
em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata de 
Registro de Preços 00001/2016, da Prefeitura Municipal de Capim, nos termos do Art. 64, caput, do 
citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 26 de Fevereiro de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 00028/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00028/2015 
da Prefeitura Municipal de Itapororoca, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de Lici-
tação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a 
contratação em favor da empresa: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.694.997/0001-55, dos itens 1 e 3, pelo valor total de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) para a aquisição 
em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata de 
Registro de Preços 00001/2016, da Prefeitura Municipal de Capim, nos termos do Art. 64, caput, do 
citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 26 de Fevereiro de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

IMOBILIARIA SÃO SEVERINO LTDA - CNPJ/CPF: 10.970.117/0001-51 -Torna público requereu 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
n 218/2016, em João Pessoa, 01 de Fevereiro de 2016. Para a atividade de: Loteamento Urbano com 
130 lotes e 15 quadras, com a rea a ser construída d 16.95ha. Na Loteamento Portal São Severino, 
Boqueirão , Vila Nova Descoberta, Logradouro  - PB. PROCESSO: 2014-006721

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 1373/14/PROC. Nº 7714/13 - Operação do Sistema de Esgo-
tamento Sanitário da cidade de Areia.  IT = 1.390milhões = AC: 97.025m²  = NE: 04 = L/AT: EM TODA 
CIDADE – Município: AREIA - UF: PB - Processo: 2016-001271/TEC/LO-1698.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de equipamentos de sinalização sema-

fórica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 15 451 1029 2153 Ações de melhoria no sistema de transito 33 
90 30 Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 
00020/2016 - 07.03.16 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - R$ 328.000,00 / CT Nº 00021/2016 
- 07.03.16 - TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME - R$ 504.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Bens Moveis. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Gran-
de: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito 3390.39.000 Outros serviços 
de Terceiros,Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT 
Nº 00012/2016 - 01.03.16 - W3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 51.900,00 
(cinquenta e um mil e novecentos reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Bens Moveis. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Gran-
de: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito 3390.39.000 Outros serviços 
de Terceiros,Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT 
Nº 00012/2016 - 01.03.16 - W3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 51.900,00 
(cinquenta e um mil e novecentos reais).

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 22.04.15.514 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
DATA DE ABERTURA: 21/03/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 16-00142-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS 

SOLENES DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA O CENTRO FORMADOR DE RECURSOS 
HUMANOS - CEFOR/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio PROFAPS. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 08 de março de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE  RECURSO
CONCORRÊNCIA N.º 20 e 24/2015

REGISTROS Nº 15-017321-6 e 15-01626-7
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 182/2015, torna público e 

comunica a todos que a empresa RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, impetrou recurso 
questionando o resultado do julgamento da documentação de habilitação para a licitação acima 
referenciada. Em razão do exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões. O 
processo está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 07 de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N0 28/2015

REGISTRO Nº 15-01634-5
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE APLICAÇÃO EM CAMPINA 

GRANDE/PB (LOTE I - PROC. Nº 2731/2015) e CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. 
ANÉSIO LEÃO EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE II - PROC. Nº 2746/2015). Da análise procedida 
nos documentos de habilitação a Comissão Permanente de Licitação - (CPL) chegou ao seguinte 
resultado de habilitação: EMPRESAS HABILITADAS: Para os LOTES I e II - BETA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP;  CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA;  
CONSTRUTORA CBR LTDA ME e  VIRTUAL ENGENHARIA LTDA e EMPRESAS INABILITADAS: 
RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ( LOTES I e II) pelo descumprimento do subitem 10.1.1 
alíneas  “e” e “e.1”, CBA CONSTRUÇÕES LTDA EPP ( LOTE II) pelo descumprimento do subitem 
10.1.1 alíneas  “e” e “e.1” e subitem 10.4.1 alínea “b”. FICA marcada para o dia 21/03/2016 às 
10h30, a data de abertura das propostas de preços. O processo está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 07de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 04/2016

REGISTRO Nº 16-00139-8
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. SERÁFICO NÓBREGA 

WM SÃO MAMEDE/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. 
Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa 
– Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 11 de 
abril de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 07 de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CANAFÍSTULA-
-(LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E 
OUTROS)=IT:259625,08/ÁREA:3997,50M³/NE:35=MUNICÍPIO ZONA RURAL DE SOLÂNEA-PB 
Processo: 2016-001163/TEC/AA-3689

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 
de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MILHÃ-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:69232,92/ÁREA: 
640,90M³/NE:25=MUNICÍPIO ZONA RURAL DE PUXINANÃ-PB Processo: 2016-001165/TEC/AA-3690

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POLEIROS-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:287130,49/ÁREA: 
7933700M³/NE:20=MUNICÍPIO BARRA DE SANTA ROSA-PB Processo: 2016-001166/TEC/AA-3691

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM ACAUÃ-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:538529,31/ÁREA: 
253000000M³/NE:30=MUNICÍPIO ITATUBA-PB Processo: 2016-001169/TEC/AA-3693

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO AÇUDE COSME DA ROCHA-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:32520,38/
ÁREA: 864M³/NE:30=MUNICÍPIO DE MATINHAS-PB Processo: 2016-001170/TEC/AA-3694

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO AÇUDE DOS PADRES-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:39465,20/ÁREA: 
1048M³/NE:25=MUNICÍPIO DE MATINHAS-PB Processo: 2016-001171/TEC/AA-3695

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 
de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CARAIBEIRAS-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:141634,38/
ÁREA: 2475,20M³/NE:25=MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB Processo: 2016-001174/TEC/AA-3696

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 
de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI-(LIMPEZA E RECOM-
POSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:142710,82/
ÁREA:8000000M³/NE:35=MUNICÍPIO ESPERANÇA-PB Processo: 2016-001177/TEC/AA-3697

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE SÃO SALVADOR-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:96253,57/
ÁREA:12657520M³/NE:20=MUNICÍPIO SAPÉ-PB Processo: 2016-001181/TEC/AA-3699

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pes-
soa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE NATUBA-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:46421,51/
ÁREA:5320000M³/NE:25=MUNICÍPIO NATUBA-PB Processo: 2016-001183/TEC/AA-3700

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE VÁRZEA GRANDE-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:38121,76/
ÁREA:21532659M³/NE:25=MUNICÍPIO PICUÍ-PB Processo: 2016-001188/TEC/AA-3701

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE SÃO FRANCISCO-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:441756,89/
ÁREA:7680M³/NE:35=MUNICÍPIO TEIXEIRA-PB Processo: 2016-001191/TEC/AA-3703

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS 
ALVES-(LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS 
E OUTROS)=IT:401436,68/ÁREA:3396,96M³/NE:30=MUNICÍPIO ITAPORANGA-PB Processo: 2016-
001196/TEC/AA-3704

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE BASTIANA-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:167160.38/ÁREA: 
1543,68M³/NE:20=MUNICÍPIO TEIXEIRA-PB Processo: 2016-001198/TEC/AA-3706

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAPOEIRA-(LIMPEZA E RECOM-
POSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:976063,64/
ÁREA: 53450000M³/NE:30=MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA-PB Processo: 2016-001199/TEC/AA-3707

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE SERRA VERMELHA-
-(LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E 
OUTROS)=IT:332792,59/ÁREA: 5670M³/NE:30=MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB Processo: 2016-001201/
TEC/AA-3709

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE ALBINO-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:140411,15/
ÁREA:1668,25M³/NE:25=MUNICÍPIO IMACULADA-PB Processo: 2016-001202/TEC/AA-3710

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em 
João Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE RIAÇHO DAS 
MOÇAS-(LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS 
E OUTROS)=IT:210374,20/ÁREA:5520M³/NE:25=MUNICÍPIO TEIXEIRA-PB Processo: 2016-001204/
TEC/AA-3711

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 
de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE JENIPAPEIRO-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:654284,39/
ÁREA:9057,60M³/NE:25=MUNICÍPIO OLHO D’ÁGUA-PB Processo: 2016-001205/TEC/AA-3712

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CONDADO-(LIMPEZA E RECOM-
POSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:102393,32/
ÁREA:2268M³/NE:25=MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB Processo: 2016-001207/TEC/AA-3713

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CACHOERIA DOS 
CÉGOS -(LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS 
E OUTROS)=IT:487602,58/ÁREA: 6865M³/NE:40=MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB Processo: 
2016-001211/TEC/AA-3714

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 1º de março de 2016.  Para atividade de: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº391/2015-(PROC.937/2015/VALIDADE:1/3/2016=SISTEMA ADUTOR=IT:12863883,61 /EXTENSÃO: 
26422mts=NE 100=MUNICÍPIOS DE AROEIRAS E GADO BRAVO-PB= Processo: 2016-001216/
TEC/LI-4682

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SU-
DEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João Pessoa, 
1º de março de 2016.  Para atividade de: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº3967/2014-
-(PROC.4393/2014/VALIDADE:12/4/2016=SISTEMA ADUTOR=IT:24205661,45 /EXTENSÃO: 18,7KM/
NE 100=MUNICÍPIOS DE CUITÉ E NOVA FLORESTA-PB= Processo: 2016-001217/TEC/LI-4683

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POLEIROS-(LIMPEZA E RECOMPO-
SIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:287130,49/ÁREA: 
7933700M³/NE:20=MUNICÍPIO BARRA DE SANTA ROSA-PB Processo: 2016-001166/TEC/AA-3691

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE VÍDEO-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:235547,21/
ÁREA:2732M³/NE:30=MUNICÍPIO CONCEIÇÃO-PB Processo: 2016-001197/TEC/AA-3705

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João 
Pessoa, 1 de março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAPIM-(LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:103250,40/
ÁREA:9137M³/NE:30=MUNICÍPIO ITAPORANGA-PB Processo: 2016-001214/TEC/AA-3715

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em João 
Pessoa, 1º de março de 2016.  Para atividade de: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº02/2012-(PROC.1482/2012/VALIDADE:15/3/2016=CANAL ADUTOR ACAUÃ/ARAÇAGI-EIXO 
ADUTOR DAS VERTENTES LITORÂNEAS PARAIBANA=IT:956761475,37 /EXTENSÃO: 112,44KM/
NE 350= Processo: 2016-001221/TEC/LI-4684

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 1 de 
março de 2016.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAMALAÚ-(LIMPEZA E RECOM-
POSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS)=IT:222898,98/
ÁREA:48107240M³/NE:35=MUNICÍPIO CAMALAÚ-PB Processo: 2016-001190/TEC/AA-3702

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00004/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 

244 2011 2028; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL; 17 3390 
30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: PAPELARIA MAGAZINE SILVA LTDA CNPJ: 13.639.397/0001-08
VALOR R$ 40.888,68 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA 

E OITO CENTAVOS) 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 021/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de eleto-
eletrônicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Brilt Comercio e 
Serviços Ltda. - R$ 118.450,00; Eletropeças TI Comercial EIRELI - R$ 516.520,00.Ficam os licitantes 
convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

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: Empresas especializadas no 
fornecimento de material laboratorial, para atendimento a demanda do fundo municipal de saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSELEM BRITO DA SILVA - R$ 
128.884,50. Itapororoca - PB, 08 de Março de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de pessoa física ou jurídica para 

prestar serviço de manutenção de Sistema de Controle Interno que auxilia as atividades da secretaria 
de Controle Interno do Município de Patos-PB.

ABERTURA 21/03/2016 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), 08 de março de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material Odontológico 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
ABERTURA 21/03/2016 as 10h30min 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), 08 de março de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de “DOCES, GULOSEI-

MAS E BALÕES”, para atendimento aos eventos realizados em diversas secretarias do município 
de Patos PB.

ABERTURA 22/03/2016 as 14h00min 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), 08 de março de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no 
dia 21 de Março de 2016 as 11:00 hs, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PO-
PULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL 
situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de 
expediente normal de 13h00min as 17h00min. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 04 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Programas Federais e demais 
setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CONTEMPORÂNEA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 135.020,70.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - R$ 12.757,60; HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 28.303,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 77.388,90.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus, para atender a frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARROJADO PNEUS COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 44.560,00; PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E 
ESERVIÇOS LTDA - R$ 52.100,00.

Serraria - PB, 01 de Março de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 

Escolar, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PETI, PAIF, PAB, 
SUS, MDE, FUNDEB, SAMU, PRO-JOVEM, PNAE, BRASIL ALFABETIZADO e MAIS EDUCAÇÃO: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00005/2016 - 01.03.16 - CONTEMPO-
RÂNEA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 135.020,70.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessi-

dades das Secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PETI, PAIF, PAB, SUS, 
MDE, FUNDEB, SAMU, PRO-JOVEM e MAIS EDUCAÇÃO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Serraria e: CT Nº 00006/2016 - 01.03.16 - CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - R$ 12.757,60; CT 
Nº 00007/2016 - 01.03.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 28.303,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender as 

necessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PETI, PAIF, 
PAB, SUS, MDE, FUNDEB, SAMU, PRO-JOVEM, BRASIL ALFABETIZADO e MAIS EDUCAÇÃO: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00008/2016 - 01.03.16 - MAURILIO DE 
ALMEIDA MENDES - R$ 77.388,90.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, para atender a frota de veículos e máquinas perten-

centes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PETI, PAIF, PAB, SUS, MDE, FUNDEB, SAMU e 
PRO-JOVEM: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00009/2016 - 01.03.16 
- ARROJADO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 44.560,00; CT Nº 00010/2016 
- 01.03.16 - PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ESERVIÇOS LTDA - R$ 52.100,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 21 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos de A 
a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFar-
ma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10h00min do dia 21 de Março de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes congelados, para serem 
distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da semana santa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 08 de Março de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14h00mindo dia 21 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes congelados, para 
serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da semana santa. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 08 de Março de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial
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