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Lula afirma que será candidato

A Justiça Federal do Pa-
raná disponibilizou ontem o 
depoimento prestado pelo 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva à Polícia Fede-
ral (PF) no último dia 4. Ele 
prestou depoimento quando 
a PF deflagrou a 24ª fase da 
Operação Lava Jato, deno-
minada  Aletheia, que apura 
pagamento de empreitei-
ras por palestras de Lula e 
repasse de construtoras ao 
Instituto Lula.

No depoimento, Lula foi 
questionado sobre o apar-
tamento tríplex no Guarujá 
(SP). Segundo promotores 
do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, o aparta-
mento tríplex seria “destina-
do” ao ex-presidente Lula e 
sua família.

Lula disse que o aparta-
mento não pertence a ele e 
que decidiu não ficar com o 
imóvel por ser pequeno.

“Era muito pequeno, os 
quartos, era a escada muito, 
muito... Eu falei ‘Léo, é inade-
quado para um velho como 
eu, é inadequado.’ O Léo fa-
lou ‘Eu vou tentar pensar um 
projeto pra cá.’ Quando a Ma-
risa voltou lá não tinha sido 
feito nada ainda. Aí eu falei 
pra Marisa: ‘Olhe, vou tomar 
a decisão de não fazer, eu não 
quero’”, disse o ex-presidente 
em seu depoimento.

No depoimento, o ex
-presidente fez várias críti-
cas, inclusive, a muitos que 
pensam que o imóvel seria 
dele. “Na verdade, quem de-

veria estar prestando depoi-
mento aqui não era eu, era o 
procurador que disse que eu 
sou dono do apartamento, 
tem que provar que é meu”. O 
ex-presidente criticou tam-
bém a imprensa e disse que 
a PF “inventou” a história 
do tríplex. “Eu acho que eu 
estou participando do caso 
mais complicado da história 
jurídica do Brasil, porque 
tenho um apartamento que 
não é meu, eu não paguei, 
estou querendo receber o 
dinheiro que eu paguei, um 
procurador disse que é meu, 
a revista Veja diz que é meu, 
a Folha diz que é meu, a Polí-
cia Federal inventa a história 
do tríplex que foi uma saca-
nagem homérica, inventa 
história de tríplex, inventa a 
história de uma offshore do 
Panamá que veio pra cá, que 
tinha vendido o prédio, toda 
uma história pra tentar me 
ligar à Lava Jato, toda uma 
história pra me ligar à Lava 
Jato, porque foi essa a histó-
ria do tríplex”, disse.

Sobre o sítio em Atibaia, 
afirmou que pertence a Fer-
nando Bittar e Jonas Suas-
suna. “Eu, na verdade, quero 
falar pouco do sítio, porque 
eu não vou falar do que não 
é meu. Quando vocês entre-
vistarem os donos do sítio 
eles falarão pelo sítio”. Lula 
confirmou que frequentava a 
localidade. Quando questio-
nado sobre reformas no sí-
tio, o ex-presidente disse não 
ter percebido se foram feitas 
mudanças e ao ser ques-
tionado se sabia se alguma 
construtora teria feito algo 
na propriedade, Lula respon-
deu que a pergunta deveria 
ser feita aos proprietários. 
Sobre se tinha conhecimento 

A declaração de que vai 
se candidatar foi feita no 
depoimento à Lava Jato

eleições 2018

Da Agência Brasil

se o pecuarista José Carlos 
Bumlai teria sido procurado 
para tratar de reformas no 
sítio, o presidente fez apenas 
sinal negativo com a cabeça.

Instituto Lula
O depoimento foi inicia-

do com perguntas sobre o 
Instituto Lula. A respeito das 
doações feitas ao instituto, o 
ex-presidente disse que elas 
são feitas sem contrapartida 
e que os gastos da instituição 
não são autorizados por ele.

O ex-presidente disse 
também que nunca procurou 
empresas para pedir dinhei-
ro para o instituto. “Não, por-
que não faz parte da minha 
vida política, ou seja, eu des-
de que estava no sindicato eu 

tomei uma decisão: eu não 
posso pedir nada a ninguém 
porque eu ficaria vulnerável 
diante das pessoas”.

O ex-presidente foi per-
guntado também se seria pos-
sível que o presidente do Ins-
tituto Lula, Paulo Okamotto, 
ou a integrante da diretoria, 
Clara Ant, tenham feito pe-
didos de doação a qualquer 
empresa como, por exemplo, 
a construtora Camargo Côr-
rea. “É possível, é possível”, 
respondeu, dizendo que o 
mesmo se aplicaria a outras 
construtoras citadas pelo de-
legado como OAS, Odebrecht 
e Andrade Gutierrez.

Eleições 2018
Em determinado mo-

mento, o ex-presidente abor-
dou a possível candidatura 
nas eleições de 2018. Ao 
responder uma pergunta do 
delegado sobre João Vaccari 
Neto (ex-tesoureiro do PT) 
e a afirmação de delatores 
sobre a responsabilidade de 
Vaccari “para recebimento 
de valores decorrentes de fe-
chamento de contrato de per-
centual” e se o ex-presidente 
teria conhecimento sobre isso, 
Lula explicou que Vaccari era 
um “companheiro extraor-
dinário” e que não acredita 
que ele tenha acertado per-
centuais com empresas. Lula 
criticou a imprensa.

O ex-presidente comple-
tou dizendo que será candi-
dato nas próximas eleições. 

“É o que estão tentando fazer 
comigo agora, só que o que 
estão tentando fazer comigo 
vai fazer com que eu mude 
de posição, eu que estou ve-
lhinho, estava querendo des-
cansar, vou ser candidato à 
Presidência em 2018 porque 
acho que muita gente que fez 
desaforo pra mim vai aguen-
tar desaforo daqui pra frente. 
Vão ter que ter coragem de 
me tornar inelegível”.

O depoimento termi-
na com o ex-presidente di-
zendo que espera que seja 
feito pedido de desculpas a 
ele. “Eu espero que quando 
terminar isso aqui alguém 
peça desculpas. Alguém fale: 
“Desculpa, pelo amor de 
Deus, foi um engano”.
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O ex-presidente Lula afirmou que as ofensas que vem recebendo no país farão com que se candidate a presidente nas eleições de 2018

A juíza Maria Priscilla Veiga de Oli-
veira, da 4ª Vara Criminal de São Pau-
lo, encaminhou à 13ª Vara Federal de 
Curitiba (PR) o processo que apura se o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
cometeu crime de lavagem de dinheiro. 
Na semana passada, o Ministério Públi-
co de São Paulo ofereceu denúncia e 
pediu a prisão preventiva de Lula sob 
a acusação de que o ex-presidente é o 
proprietário oculto de um apartamento 
tríplex no Guarujá, Litoral paulista.

Na decisão, Maria Priscilla justifica 
que os possíveis delitos relacionados ao 
imóvel estão sob apuração da Opera-
ção Lava Jato e devem ser investigados 
dentro do contexto do esquema nos 
inquéritos abertos na esfera federal. 
Com isso, o processo passará a integrar 
o conjunto sob responsabilidade do juiz 
federal Sérgio Moro.

“O pretendido nestes autos, no que 
tange às acusações de prática de delitos 
chamados de ‘lavagem de dinheiro’ é 
trazer para o âmbito estadual algo que 
já é objeto de apuração e processamen-
to pelo  Juízo Federal da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba-PR e pelo MPF [Ministério 
Público Federal], pelo que é inegável a 
conexão, com interesse probatório entre 
ambas as demandas, havendo vínculo 
dos delitos por sua estreita relação”, diz 
a decisão. A magistrada também retirou 
o sigilo do processo.

Os promotores do Ministério Públi-
co de São Paulo (MP) Cássio Conserino, 
José Carlos Blat e Fernando Henrique 
Moraes de Araújo disseram ter colhi-
do duas dezenas de depoimentos que 
comprovariam que o apartamento era 

“destinado” ao ex-presidente e sua fa-
mília. O MP acusa  Lula de lavagem de 
dinheiro – na modalidade ocultação de 
patrimônio – e falsidade ideológica.

“Aproximadamente duas dezenas de 
pessoas nos relataram que, efetivamente, 
aquele tríplex do Guarujá era destinado 
ao ex-presidente Lula e sua família. Den-
tre essas pessoas figuravam funcionários 
do prédio, o zelador do prédio, a porteira 
do prédio, moradores do prédio, funcio-
nário da OAS, ex-funcionário da OAS, e 
o proprietário da empresa que fez a re-
forma naquele imóvel e, pelos relatos, 
fez uma reunião para apresentar parte 
da reforma efetuada, com a presen-
ça da ex-primeira-dama e de seu filho, 
além do senhor Léo Pinheiro”, disse o 
promotor Cassio Roberto Conserino ao 
apresentar a denúncia à imprensa.

Além de Lula, foram denunciados 
por lavagem de dinheiro e falsidade 
ideológica, sua esposa, Marisa Letícia, por 
participação em lavagem de dinheiro; e 
seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, por 
participação em lavagem de dinheiro.

Na ocasião,  o Instituto Lula voltou a 
negar que o ex-presidente seja dono do 
apartamento tríplex, alvo das investiga-
ções, e diz que o procurador Cássio Conse-
rino usa a investigação para fins políticos. 
“Cássio Conserino, que não é o promotor 
natural deste caso, possui documentos 
que provam que o ex-presidente Lula não 
é proprietário nem de tríplex no Guaru-
já, nem de sítio em Atibaia, e tampouco 
cometeu qualquer ilegalidade. Mesmo 
assim, solicita medida cautelar contra o 
ex-presidente em mais uma triste tenta-
tiva de usar seu cargo para fins políticos.”

Juíza transfere processo para Moro

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Jaques Wagner, 
disse ontem, após a reunião 
da coordenação política com 
a presidente Dilma Rousseff, 
que o governo reconhece que 
as manifestações ocorridas 
no domingo (13) foram “vi-
gorosas”, mas que também 
foram produzidas por fede-
rações de empresas. 

“O que não tira o seu va-
lor. Nessa manifestação tem 
uma agenda que considero 
negativa porque não tem 
uma proposição. Tem um 
“tira fulana” e pronto. Isso 
não vai resolver o problema 
do Brasil. Impeachment não 
é remédio nem para impo-
pularidade nem para crise 
econômica. De qualquer 
forma, deve ter animado a 
oposição”.

Segundo o ministro, o 
governo não tem “nada de 
bombástico para anunciar” 
como resposta às ruas. “O 
que a gente vai fazer é apres-
sar o que já vem fazendo. 
Tem vários componentes, 
mas o componente que con-
sidero fundamental é o da 
economia. Se a economia es-
tiver apontando desemprego 

e diminuição da atividade 
econômica, não há alegria 
nas pessoas. Se você tem 
um processo que é de baixa 
da atividade econômica, evi-
dentemente que há um mau 
humor no comércio, na casa 
das pessoas, nas famílias. 
Este [retomada econômica] é 
o único remédio que eu acho 
que tem que ser feito e esse 
remédio está sendo pensa-
do”, acrescentou.

Na avaliação de Wagner, 
os protestos de domingo não 
enfraquecem o governo. “As 
pessoas que estão indo à rua 
têm um perfil claramente 
oposicionista. Se 51 milhões 
de pessoas foram às urnas 
na eleição [de 2014] para ser 
contra o governo da presi-
denta Dilma ou do PT, acho 
que o protesto não enfraque-
ce. É uma parcela [da popula-
ção]. O que o governo precisa 
para ter mais gás é a recupe-
ração da economia, a volta 
da geração de empregos. É o 
bem-estar da população que 
dá o pró e o contra de um 
governo. Protesto faz parte 
da vida democrática. O pro-
testo mostra que o povo quer 
instituições transparentes e 
fortes, que respeitem umas 
às outras como está previsto 
na Constituição.”

Governo reconhece o
vigor de manifestações

AVAliAçÃo Dos PRotestosDilma anuncia 
subprocurador 
como ministro
da Justiça

A presidente Dilma 
Rousseff decidiu substituir 
o atual ministro da Justiça, 
Wellington César Lima e 
Silva, que assumiu o cargo 
no início do mês. Em seu 
lugar, ela nomeou o subpro-
curador-geral da República, 
Eugênio José Guilherme de 
Aragão.

Na semana passada, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral decidiu que Wellington 
deveria pedir exoneração 
do cargo de promotor de 
Justiça do Ministério Públi-
co da Bahia, caso quisesse 
permanecer no cargo. A de-
cisão foi tomada após ques-
tionamento feito à Corte 
sobre a impossibilidade de 
membros do Ministério Pú-
blico assumirem cargos do 
Executivo.

A mudança foi informa-
da ontem pelo Palácio do 
Planalto, por meio de nota 
à imprensa. O comunicado 
informa que o próprio Wel-
lington Silva apresentou pe-
dido de demissão. Segundo 
o texto, Dilma o agradece 
pelo “seu compromisso e 
desprendimento”.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil Paulo Victor Chagas 

Da Agência Brasil 
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Geral

As manifestações e o Brasil
O dia 13 mobilizou mais de dois milhões de pessoas que 

foram às ruas protestar contra o PT, contra Dilma, contra o Lula 
e contra a corrupção. A maior concentração obviamente foi 
em São Paulo, centro financeiro e político do país. E nas ruas 
estavam gentes de todo tipo, ricos, classe média e pobres.

A organização das atividades foi da direita brasileira, 
claramente identificada, mas não faltaram pessoas que sempre 
estiveram à esquerda e que hoje querem ver a derrubada do 
PT do poder, justamente porque o PT deixou de ser esquerda 
há muito tempo. Foi, portanto, uma gama bem grande de 
descontentamento que se expressou nas caminhadas realizadas 
em quase todo o território nacional.

Alguns aspectos precisam ser ressaltados para 
compreender o fenômeno. Nas grandes cidades houve muita 
facilidade para chegar ao protesto, com a logística de grandes 
eventos que não existe nos domingos comuns. Transporte 
extra – fala-se em gratuidade no metrô de São Paulo - , proteção 
policial e reengenharia de trânsito.

Tudo preparado para o evento. Coisa que não 
acontece quando a manifestação é de trabalhadores em 
luta, por exemplo.

Também é importante ressaltar a fabricação do consenso 
feita pelos grandes meios de comunicação, que insuflaram as 
gentes durante a semana toda, oferecendo informações, muitas 
delas completamente mentirosas ou sem provas confirmadas. 
Criou-se o caldo cultural e midiático para que as pessoas fossem 
às ruas. Não dá para negar essa força.

Não que as gentes sejam incapazes de pensar por si 
mesmas, mas uma informação repetida à exaustão tem 
seu poder.

Assim, insufladas, expressaram-se as ideias mais 
conservadoras possíveis, como gritavam os cartazes 
exigindo a intervenção militar, contra a democracia, 
ou ainda os mais bizarros, escritos em inglês, pedindo 
a ajuda de Donald Trump (o candidato conservador à 
presidência dos Estados Unidos).

Jamais houve uma campanha assim, feita pela mídia, 
contra a corrupção, nem mesmo durante o governo de 
FHC quando os trabalhadores denunciavam os horrores da 
privatização, que entregou boa parte do patrimônio nacional 
em transações altamente suspeitas. A Vale do Rio Doce é um 
exemplo emblemático.

Tradicionalmente conservadoras, as pessoas que foram 
se manifestar contra a corrupção são as mesmas que condenam 
os trabalhadores que lutam, chamando de “baderna” suas 
passeatas, greves, lutas ou mobilizações. Também são criaturas 
de boa-fé, que acreditam ser possível resolver os conflitos entre 
o capital e o trabalho com conversa e negociação.

De qualquer forma, grandes ou não, as mobilizações 
do dia 13 apontam que há uma parcela da população que 
está bastante interessada em outro tipo de governo. A direita 
explícita quer retomar seu poder de direito, já que de fato segue 
mandando, uma vez que os governos petistas nunca voltaram 
o leme para a esquerda. E, para isso, dentro da democracia 
formal, burguesa, faz o seu papel, usando as suas armas para 
recuperar os altos postos de mando.

E, as armas da direita não são de subestimar: a polícia, o 
judiciário e a mídia. Poderosas armas. Do outro lado estão o PT, 
Dilma e Lula, acossados pela escolha que eles mesmo fizeram, 
que foi a de tentar servir a dois senhores.

É fato que nesses 13 anos de governo petista, 
milhões de pessoas saíram da miséria e outras milhares 
conseguiram se formar no ensino superior, gente que 
jamais chegaria à universidade. Pode-se questionar que o 
ensino é ruim, que as escolas privadas foram beneficiadas 
e que a bolsa família não emancipa. Mas, ainda assim, essas 
pequenas brechas de esperança de vida digna só existiram 
nesses 13 anos. Antes não.

É fato também que essas políticas são meramente 
compensatórias, não chegam à estrutura, não avançam para 
o socialismo, nem nada. Nunca houve por parte do governo 
petista a proposta de organizar as gentes para a construção de 
um novo modo de estar na vida. Pelo contrário, domesticaram-
se os sindicatos e movimentos sociais, perdeu-se muito da força 
dos trabalhadores e houve uma acomodação diante de uma 
tentativa capenga de social-democratizar o Brasil.

Afinal, não houve qualquer avanço no ataque aos 
problemas estruturais: nem reforma agrária, nem investimento 
na saúde, nem mudança na política da dívida pública, muito 
menos na política econômica. No frigir dos ovos, quem mais 
ganhou foram os ricos. Palavras do próprio Lula.

O PT, Lula e Dilma optaram por dar mais comida à elite 
dominante. Por isso fatalmente não contarão com uma boa 
parte dos trabalhadores agora nessa hora. Muitos até sairão 
às ruas para defender o governo, contra o impedimento 
de Dilma, em apoio a Lula. Mas, outros ficarão em casa, 
apontando o dedo para as alianças feitas pelo governo petista, 
sentindo engulhos.

Enquanto isso, nas câmaras acarpetadas e nos palácios 
está se movendo o tabuleiro. Ali é onde o jogo parece que vai se 
decidir. Como no triste março de 64, quando as famílias saíram 
armadas com “deus” contra os comunistas no momento em 
que tudo já estava decidido nos centros de poder. (Adaptado 
de adital.com.br; a coluna de Felipe Gesteira retorna na 
próxima terça-feira, 22)

opiniao.auniao@gmail.com

Tavares
Elaine

Empréstimos com verbas de fundos 
constitucionais têm juros reduzidos
Objetivo é a estabilização 
e recuperação da economia 
e o estímulo ao crédito

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) decidiu re-
duzir as taxas de juros dos 
empréstimos realizados com 
recursos do Fundo Constitu-
cional do Nordeste (FNE), do 
Fundo Constitucional do Nor-
te (FNO) e do Fundo Constitu-
cional do Centro-Oeste (FCO).

A medida foi aprovada 
na última sexta-feira (11), 
mas só divulgada ontem pelo 
Ministério da Fazenda, e o 
objetivo, segundo informou 
nota do ministério, é a estabi-
lização e recuperação da eco-
nomia e estímulo ao crédito.

A nota esclarece, ainda, 
que a medida terá impacto 
negativo no patrimônio lí-
quido dos fundos de R$ 1,8 
bilhão e os encargos financei-
ros previstos na resolução po-
derão ser aplicados, mediante 

aditivo contratual. A expecta-
tiva é que não haja grandes 
efeitos no resultado primário 
do Tesouro Nacional, mas, 
segundo técnicos, se houver 
algum impacto, será positivo 
para arrecadação.

Pela medida, a taxa co-
brada de empreendedores 
com receita bruta anual 
acima de R$ 90 milhões na 
linha para investimentos, 
por exemplo, que era de 
15,29% ao ano, cai para 

12,95% ao ano. Para em-
preendedores com receita 
bruta anual de até R$ 90 
milhões, a taxa de 14,12% 
ao ano tem uma redução 
maior ainda e passa para 
11,18% ao ano.

Para o empreendedor com receita bruta anual acima de R$ 90 mi os juros caem de 15,29% para 12,95%

Contribuições podem ser feitas até hoje

A consulta pública 
para a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) 
termina hoje e, de acordo 
com o Ministério da Edu-
cação (MEC), uma segunda 
versão do documento de-
verá ser concluída até o dia 
15 de abril. As contribui-
ções podem ser feitas no 
site da base, pela internet. 
Até o momento, o portal 
registra mais de 11,2 mi-

lhões de contribuições.
A BNCC está prevista 

em lei, no Plano Nacional 
de Educação, e vai fixar 
conteúdos mínimos que os 
estudantes devem apren-
der a cada etapa da Edu-
cação Básica, da Educação 
Infantil ao Ensino Médio. 
A expectativa é de que o 
documento fique pronto 
até junho deste ano. A in-
tenção é que os conteúdos 
definidos na base ocupem 
cerca de 60% da carga ho-
rária dos estudantes da 

Educação Básica. No res-
tante do tempo, as redes 
de ensino poderão definir 
o que ofertar – desde con-
teúdos regionais e ativida-
des extras à formação téc-
nica, por exemplo.

O MEC divulgou na se-
mana passada todos os rela-
tórios analíticos dos dados 
das contribuições recebi-
das entre 26 de setembro 
e 15 de dezembro de 2015. 
Entre as contribuições que 
pediam a inclusão de novos 
objetivos de apredizagem, 

a maior parte delas foi feita 
para o Ensino Fundamen-
tal, 73,7%, e para a área de 
linguagens, 36,4%.

O documento inicial, 
que está disponível para 
consulta pública, foi ela-
borado por um grupo de 
especialistas, que incluiam 
professores tanto do Ensi-
no Superior quanto do bá-
sico. Desde que foi divulga-
do, o documento recebeu 
diversas críticas, entre 
elas a de que é necessária 
maior clareza.

BAse NACIONAL CurrICuLAr

As novas regras para o servi-
ço de transporte aéreo, propostas 
pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), podem significar um 
retrocesso aos direitos dos passa-
geiros, na avaliação da Proteste 
Associação dos Consumidores. 
Para a entidade, as mudanças não 
vão trazer benefícios aos consu-
midores, como a redução do pre-
ço das passagens.

“Eu nunca vi reduzir o pre-
ço para o consumidor, acho difí-
cil. Para a Proteste, as mudanças 

visam a beneficiar a entrada de 
empresas de baixo custo, mas isso 
não pode restringir direitos con-
quistados pelos consumidores”, 
disse à Agência Brasil a coorde-
nadora institucional da Proteste, 
Maria Inês Dolci.

A proposta de revisão das 
Condições Gerais de Transporte, 
aprovada pela Anac, vai ficar em 
audiência pública por 30 dias, e 
uma sessão presencial para deba-
ter a questão será realizada em 
São Paulo no dia 8 de abril. Se-
gundo a Anac, o objetivo é apri-
morar direitos dos passageiros e 
incentivar a concorrência.

Uma das mudanças propostas 
pela Anac é que o direito de as-
sistência material ao passageiro, 
como comunicação, alimentação e 
acomodação, poderá ser suspenso 
em casos de força maior imprevisí-
vel (como mau tempo que leve ao 
fechamento do aeroporto) ou caso 
fortuito. Para a Proteste, o consu-
midor não pode deixar de ter as-
sistência da companhia no caso 
de atraso de voos. “Essa questão 
do clima é um risco do negócio, a 
responsabilidade é total da com-
panhia. Eles não podem transferir 
o risco do negócio para o consu-
midor”, diz Maria Inês.

Associação critica proposta de mudança
NOvAs regrAs pArA O TrANspOrTe AéreO

Foto: Agência Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) requereu à Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
informações detalhadas sobre 
a consulta pública aberta para 
alterar a norma que define os 
direitos dos usuários do trans-
porte aéreo no Brasil.

As mudanças propostas 
pela agência incluem autori-
zar as empresas a cobrarem 
pela bagagem despachada, ao 
contrário do que ocorre hoje, 

quando são permitidas malas 
de 23 kg em trajetos nacionais e 
de 32 kg em viagens ao exterior.

A outra modificação limi-
tará a 24 horas a assistência 
prestada pelas companhias aos 
passageiros nos casos de cance-
lamento ou atraso de voos. A 
norma vigente determina que 
alimentação e hospedagem de-
vem ser oferecidas por tempo 
indefinido aos usuários do servi-
ço, quando os voos sofrem atra-
sos ou são cancelados por força 
maior, como mau tempo.

Para o procurador da Re-

pública Thiago Lacerda Nobre, 
coordenador do Grupo de Tra-
balho Transportes do MPF, tais 
alterações representariam gra-
ve retrocesso sob a ótica dos di-
reitos do consumidor.

“Além da íntegra do do-
cumento que será submetido 
à consulta pública, o grupo de 
trabalho requer os estudos e 
outras informações técnicas uti-
lizadas para embasar as propos-
tas de alteração das normas. A 
Anac tem 15 dias para encami-
nhar o material solicitado”, dis-
se o MPF por meio de nota.

MPF discute pagamento de bagagem
Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Sabrina Craide
Da Agência Brasil
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Síria avança nas negociações para 
chegar a acordo no processo de paz
Houve progressos na
primeira reunião entre 
a ONU e governo sírio

Genebra (AE) - A primei-
ra reunião entre represen-
tantes do governo da Síria 
e o enviado da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
Staffan de Mistura, que lidera 
a iniciativa diplomática para 
acabar com a guerra na Síria, 
fez progressos, disseram am-
bos os lados, marcando o iní-
cio formal das negociações.

 A reunião, que na maior 
parte discutiu questões pro-
cessuais, foi “positiva e cons-
trutiva” e lançou as bases para 
discussões mais substantivas, 
disse Bashar al-Jaafari, envia-
do da Síria à ONU e chefe da 
delegação do governo em Ge-
nebra, na Suíça.  “Foi uma reu-
nião útil e acho que esclare-
ceu um monte de problemas”, 
disse Staffan de Mistura. 

 No início desta segun-
da-feira, Staffan admitiu que 
o governo sírio e a oposição 
ainda estavam distantes um 
do outro, o que representa o 
principal desafio para os di-
plomatas que estão median-
do as negociações indiretas. 
O enviado da ONU alertou 
ainda que esta reunião seria 
crucial para se chegar a um 
acordo e que caso as negocia-
ções fracassassem, poderia 
levar a um fortalecimento da 
atual guerra síria, que ama-

nhã completa cinco anos. 
 Segundo Staffan, as reu-

niões de hoje foram o início 
de três rodadas de negocia-
ções que ele esperava que re-
sultem em “um roteiro claro” 
a um novo governo na Síria. 
Durante 10 dias, ele irá alter-
nar reuniões diárias com as 
delegações do governo e da 
oposição. “O principal ponto 
que destaquei foi a inclusão”, 
disse de Mistura, depois de 
sua reunião com a delegação 
do governo. As negociações 
indiretas incluem uma dele-
gação que representa o Go-
verno e outra que representa 
a oposição. O enviado vai se 
reunir formalmente com a 
delegação da oposição na ter-
ça-feira, e mais uma vez com 
o lado do governo na quarta-
-feira. Ele disse, no entanto, 
que as reuniões irão ampliar a 
inclusão de outras partes inte-
ressadas no conflito de cinco 
anos para tornar o processo o 
mais abrangente possível.

“Queremos negociar 
como sírios, com a liderança 
síria e sem intervenção es-
trangeira”, disse Jaafari

Da Agência Estado

A reunião, que 
na maior parte 
discutiu questões 
processuais, foi 
positiva e 
construtiva 

Foto: Salvatore Di Nolfi-Associated Press-Estadão Conteúdo

O enviado da ONU, Staffan de Mistura, discutiu com o governo sírio questões relacionadas com o processo de paz no país

Quase 200 mil pessoas 
morrem anualmente devido 
ao consumo de narcóticos 
ilegais, entre sobredoses e 
outros problemas associados, 
afirmou ontem, em Viena, o 
diretor executivo do Escritó-
rio das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC, sigla 
inglês), Yuri Fedotov.

Yuri Fedotov discursou 
na abertura de uma reunião 
da Comissão de Estupefa-
cientes das Nações Unidas 
(CEONU), iniciada hoje na 
capital austríaca, que conta 
com a presença de minis-
tros e de altos responsáveis 
de 53 países. Participaram 
também instituições e orga-
nismos internacionais, com 
vistas a consensualizar po-
sições para a próxima ses-
são especial sobre drogas da 
Assembleia Geral da ONU, de 
19 a 21 de abril.

Segundo Fedotov, atual-
mente existem 27 milhões de 
toxicodependentes com pro-
blemas graves de saúde, em 
que 12 milhões deles utili-
zam drogas injetáveis, como 
a heroína.

O diplomata russo subli-

nhou que o tráfico de drogas 
e as enormes receitas que 
gera constituem um “grande 
problema” em várias regiões 
do mundo, entre elas a Amé-
rica Central.

“As crescentes ligações 
entre os grupos do crime 
organizado e a violência ex-
tremista e terrorista se be-
neficiam do tráfico de dro-
gas”, lembrou Fedotov, que 
lamentou que os programas 
de prevenção, tratamento e 
reabilitação de consumido-
res “continuem escassos em 
muitos países”.

Apelando aos vários 
países para que apliquem 
medidas baseadas no res-
peito pelos direitos hu-
manos, com base em pro-
gramas de prevenção e de 
reinserção social, Fedotov 
afirmou que há alternativas 
à detenção por delitos me-
nores, como a posse de dro-
ga para consumo pessoal.

Com essas medidas, 
disse, evita-se que os indiví-
duos vulneráveis na prisão 
possam ser recrutados por 
criminosos ou mesmo por 
terroristas.

Fedotov destacou tam-
bém que a aplicação da 

pena de morte por delitos 
relacionados com drogas 
“não está nem na letra nem 
no espírito das convenções 
internacionais”.

Numerosas organiza-
ções não governamentais 
mostraram-se críticas ao 
atual enfoque internacional 
no combate ao tráfico de 
drogas e têm defendido uma 
revisão na próxima reunião 
da Assembleia Geral da ONU, 
em abril, a primeira em qua-
se duas décadas.

Segundo um relatório 
recente da ONG Harm Reduc-
tion International, com sede 
em Londres, anualmente, em 
todo o mundo, são investidos 
100 mil milhões de dólares 
(cerca de 89.670 milhões de 
euros) no combate repres-
sivo às drogas, quando 83% 
dos delitos relacionados com 
estupefacientes são apenas a 
posse de pequenas quantida-
des para consumo próprio.

Apesar dos esforços in-
ternacionais, o número de 
consumidores aumentou 
quase 20%, passando de 206 
milhões em 2006 para 246 
milhões em 2013, indica a 
ONG britânica, citando dados 
das próprias Nações Unidas.

Consumo de drogas mata por 
ano quase 200 mil pessoas

Governo alemão vai manter 
sua política sobre refugiados

DADoS DA oNU

Da Agência Lusa Da Agência Estado 

Da Agência Lusa 

O governo alemão man-
tém “o curso” da sua política 
de refugiados, apesar da der-
rota sofrida pelo partido da 
chanceler Angela Merkel nas 
eleições regionais de domin-
go, afirmou hoje o porta-voz 
da chancelaria.

“O Governo Federal vai 
manter o curso da sua polí-
tica de refugiados com total 
determinação, a nível nacio-
nal e internacional”, disse o 
porta-voz, Steffen Seibert, em 
um encontro com a imprensa.

“Algumas coisas foram 

feitas, outras estão por fazer. 
O objetivo, de qualquer for-
ma, é uma solução europeia 
comum e sustentável que leve 
a uma redução tangível do 
número de refugiados em to-
dos os estados-membros” da 
União Europeia, acrescentou.

A União Democrata-
-Cristã, de Angela Merkel, foi 
derrotada em dois dos três 
estados onde houve eleições 
no domingo, marcadas pela 
importante subida do parti-
do da direita populista anti-
-imigração Alternativa para 
a Alemanha (AfD), que ultra-
passou os 10% de votos.

Alguns responsáveis 
conservadores apelaram de-
pois do escrutínio a Angela 
Merkel para que mude a sua 
política de asilo e fixe um li-
mite ao número de migran-
tes acolhidos na Alemanha, 
depois do recorde de 1,1 mi-
lhões pedidos de asilo regis-
tado em 2015.

O líder da CSU, partido 
aliado de Merkel, Horst Se-
ehofer, que se opõe à políti-
ca migratória da chanceler, 
afirmou no domingo que a 
resposta à derrota eleitoral 
não pode ser “continuamos 
como antes”.

EUA e França 
condenam 
ataque na Costa 
do Marfim

Grand-Bassam, Costa do 
Marfim(AE) - Os EUA e a Fran-
ça condenaram os ataques 
que militantes da Al-Qaeda 
realizaram em três hotéis na 
estância balnear Grand-Bas-
sam, na Costa do Marfim, que 
matou 22 pessoas.

“Os Estados Unidos 
condenam de forma con-
tundente o ataque terro-
rista na Costa do Marfim”, 
afirmou o porta-voz do De-
partamento de Estado nor-
te-americano, John Kirby, 
apontando para uma “vio-
lência sem sentido”. Em co-
municado, Kirby ressaltou 
que o país africano “é um 
importante parceiro regio-
nal dos Estados Unidos”, 
que ofereceram apoio ao 
governo da Costa do Mar-
fim enquanto a investiga-
ção segue em curso.

O ataque a Grand-Bassam 
foi o primeiro deste tipo na 
Costa do Marfim. Apesar das 
medidas de segurança terem 
sido reforçadas nos últimos 
meses, os extremistas ataca-
ram civis em um dos princi-
pais destinos do país para os 
marfinenses e estrangeiros, 
mas as forças de segurança, 
aparentemente, responderam 
rapidamente.

O presidente da França, 
François Hollande, também 
condenou o ataque, carac-
terizando-o como “covarde 
e odioso”. O ministro de Re-
lações Exteriores da França, 
Jean-Marc Ayrault, vai viajar 
para o país atingido na terça-
-feira ao lado ministro do 
Interior, Bernard Cazeneu-
ve, uma vez que um cidadão 
francês foi morto.

Nessa segunda-feira, o 
presidente da Costa do Mar-
fim, Alassane Ouattara reu-
niu-se com ministros e com 
o Conselho de Segurança Na-
cional para uma reunião de 
emergência. “Esses ataques 
terroristas podem acontecer 
em qualquer lugar, a qualquer 
momento”, disse Ouattara .
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Cresce número de 
passageiros no Castro 
Pinto, apesar da crise

Pesquisa comprova eficácia de óleos de orégano e de cravo

    Combate ao Aedes
13

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

Uma pesquisa da Pon-
tifícia Universidade Católica 
(PUC) de Minas Gerais e da 
Fundação Ezequiel Dias (Fu-
ned) atestou a eficiência do 
uso dos óleos de orégano e 
de cravo para matar as larvas 
do mosquito Aedes aegypti. 
O próximo passo do estudo 
será desenvolver a fórmula 
para um larvicida, que será 
colocado à disposição do 
mercado.

Em contato com o cria-
douro, os óleos matam as 
larvas em até 24 horas. A 
pesquisadora Alzira Batista 
Cecílio espera que até o meio 
do ano a formulação já esteja 
pronta para ser apresentada 
à indústria. “Produto natural 
não pode ser patenteado. En-
tão, só após a formulação do 
larvicida, poderemos paten-
tear e iniciar as negociações 
com as empresas”, afirma.

O estudo é um desdo-
bramento de outra pesquisa 
mais ampla, que testa o uso 
de produtos naturais para 
combater diversos tipos de 
vírus. “Nesse cenário preo-
cupante em relação ao vírus 
da dengue, nós decidimos 
começar a estudar também 
plantas que pudessem eli-
minar o vetor”, acrescenta 

Alzira. Além da dengue, o 
mosquito Aedes aegypti é o 
transmissor do vírus zika e 
da febre chikungunya.

O orégano e o cravo fo-
ram selecionados após aná-
lise de mais de 20 plantas. O 
óleo é extraído com o uso de 
equipamentos específicos. 
Por essa razão, não adianta 
por exemplo colocar folhas 
de orégano ou cravo nos va-
sos das plantas.

Neste momento, está 
sendo feito o estudo fitoquí-
mico, para detalhar a com-
posição química dos óleos. 
Futuramente, está previsto 
também o teste desses óleos 
no combate a outras fases da 
vida do mosquito, o que pode 
levar ao desenvolvimento de 
um inseticida aerosol ou um 
repelente. A pesquisado-
ra alerta, porém, que esses 
produtos são apenas ferra-
mentas auxiliares para com-
bater o Aedes. “Eliminar os 
criadouros continua sendo o 
ponto chave”, reitera.

Larvicida degradável
Segundo Alzira Cecílio, 

o objetivo é desenvolver um 
produto que não contamine o 
meio ambiente, já que a maio-
ria dos criadouros de larvas 
está espalhada. Elas podem 
ter contato com animais e até 
água voltada para o consumo 

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

O orégano e o cravo foram selecionados após análise de mais de 20 plantas. O óleo é extraído com o uso de equipamentos específicos

humano, como por exemplo 
nas caixas d’água. “Queremos 
um larvicida que seja degrada-
do rapidamente e não conta-
mine a água, ao mesmo tempo 
em que tenha boa eficácia. A 
maioria dos larvicidas usados 
hoje exige algum cuidado na 
aplicação e deixa a água com 

alguma toxicidade”, explica.
No mês passado, uma 

nota técnica da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) gerou polêmica 
ao criticar os larvicidas usa-
dos atualmente. O governo 
do Rio Grande do Sul che-
gou a suspender o uso do 

Pyriproxifen, ao considerar 
que o produto poderia es-
tar relacionado à ocorrência 
de microcefalia em bebês. A 
própria Abrasco negou que 
tenha colocado essa possibi-
lidade em questão.

Em entrevista à Agên-
cia Brasil, o coordenador do 

grupo de saúde e ambiente 
da Abrasco, Marcelo Firpo, 
explicou que foi um mal-en-
tendido, mas reafirmou que 
a entidade é contra o uso de 
agentes químicos na água 
potável e que danos à saúde 
decorrentes desses produtos 
não estão descartados.

Grupo de cientistas italianos 
isola vírus zika na saliva

Campanha Brasil Saudável 
será lançada hoje no Rio

PELA PRIMEIRA VEZ

Um grupo de virologistas 
da Unidade de Operações de 
Microbiologia e Virologia do 
Hospital da Universidade de 
Pádua, na Itália, conseguiu 
isolar, pela primeira vez, o ví-
rus zika na saliva humana. A 
pesquisa foi publicada pela 
revista Eurosurveillance.

Segundo os pesquisado-

res, liderados pelo professor 
Giorgio Palù, o vírus estava em 
uma paciente na faixa dos 20 
anos, que apresentava os sin-
tomas típicos da doença, como 
febre, mialgia, conjuntivite e 
erupções cutâneas, depois de 
ter retornado de uma viagem à 
República Dominicana, no mês 
de janeiro. Palù disse que o gru-
po está monitorando italianos 
que retornaram de países que 

enfrentam um surto da doença, 
como Brasil e a Polinésia Fran-
cesa. O zika havia sido isolado 
em outros fluídos humanos, 
como no leite materno, na 
urina e no sêmen e, por causa 
disso, sua transmissão foi re-
lacionada às relações sexuais. 
O pesquisador informou que é 
cedo para determinar que seja 
possível fazer a transmissão 
da doença pela saliva.

A campanha Brasil Sau-
dável e Sustentável, formada 
por um conjunto de iniciativas 
com objetivo de promover a 
alimentação saudável e alertar 
para os riscos da má alimenta-
ção, será lançada nesta terça-
feira (15) no Rio de Janeiro. 
Trata-se de uma iniciativa do 
Governo federal, em parceria 
com organizações da socieda-
de e do setor privado.

O calendário das ações 
começa no dia 15 de março, 
Dia do Consumidor, passa 
pelas Olimpíadas Rio 2016 e 
vai até maio de 2017.

A campanha vai promo-
ver o acesso à informação 
para sensibilizar o consu-
midor, o mercado privado e 
o agricultor; disseminar in-
formações para a população 
a respeito dos benefícios 
da alimentação saudável e 
apoiar a divulgação de prá-

ticas alimentares saudáveis 
nas redes públicas de saú-
de, educação e assistência 
social.

Serão promovidas ações 
que estimulem as pessoas a 
refletir sobre os hábitos de 
consumo e a optar por esco-
lhas alimentares saudáveis, 
demonstrando as vantagens 
do consumo de produtos lo-
cais, frescos, oriundos da agri-
cultura familiar e da produção 
orgânica ou agroecológica.

Foto: Reprodução/Internet

Da Ansa Brasil

Portal Brasil

“Em 
noites de lua 
cheia”, de 
Lina Wert-
müller (não 
confundir 
com “Tem 
noites de 
lua cheia”, 
de Claude Le-
louch), é um 
filme corajo-
so e impor-
tante, em 

seu final, para os que se preocupam, 
como escreveu o cientista Ernesto 
Bono (foto), com “a sociedade hipó-
crita que só estimula o mal pensar e 
o péssimo atuar, agora por causa de uma 
Medicina mais pragmática do que justa”.

Vi o filme em DVD e as palavras de 
Bono não foram escritas relativamente à 
obra de Wertmüller.

“Em noites de lua cheia” denuncia 
essa sociedade preocupada com os contá-
gios e com os “mortos de Aids”, já pen-
sando na exclusão, em profissões e ações 
importantes, de supostos homossexuais 
de vida sexual ativa.

Ernesto Bono e os “fantasmas da Aids”

 No filme de Wertmüller, o ator 
alemão Rutger Hauer interpreta um jor-
nalista que denuncia essa sociedade e, por 
ironia, torna-se aidético.

nnnnnnnnnn

Ernesto Bono - autor do polêmico 
livro “É a ciência uma nova religião?”, 
lançado em 1967 - fez um estudo de 22 
páginas que o médico sanitarista Márcio 

Bontempo incluiu no livo “Aids - Es-
clarecimento global e uma aborda-
gem alternativa” (Hemus Editora).

O estudo é importante para 
compreender os tais “fantasmas da 
Aids”, que se alimentam da ainda 
fragilidade de uma civilização bem 
caracterizada por Tim Robbins 
(recém-vindo ao Brasil) no filme 
“Marte ataca!”.

Uma humanidade que, como 
destacou  Bono, tem o sangue 
fazendo parte de seu testemunho 
comum.

É importante para entender 
que “a teoria dos germes só tem 
servido para enriquecer as mul-
tinacionais dos medicamentos, 
quando se sabe que o que conta 

mais não são os germes, mas sim o terreno 
do corpo vivo onde eles se implantam”.

  É preciso prevenção contra Aids, 
sim, mas é preciso muito mais afugentar 
seus fantasmas.

SOBRE ERNESTO BONO
Nascido numa pequena comuna 

da província de Vicenza, mas criado em 
Turim, o italiano Ernesto Bono veio para 
o Brasil aos 13 anos de idade, estabe-

lecendo-se em Porto Alegre. Completou seus 
estudos secundários no Colégio Estadual Júlio 
de Castilhos.

Formou-se em medicina pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, vindo a desenvol-
ver atividades nas áreas de psiquiatria, medicina 
interna, psicoterapia e medicina do trabalho. 
Como psiquiatra, trabalhou durante 23 anos no 
Hospital São Pedro de Porto Alegre.

Conferencista e escritor desde o final 
dos anos 1960, Bono foi um dos introdutores 
da antipsiquiatria no Brasil, sendo inclusive 
o tradutor do livro “Percepção Interpessoal”, 
de Ronald Laing, publicado em português 
pela Editora Eldorado (1974). Foi criador da 
pequena revista de contracultura e antipsi-
quiatria “Orion”, com cinco números editados 
em 1972.

Pesquisador de ufologia há mais de 50 
anos, Ernesto Bono também se dedicou a estu-
dos de esoterismo, tendo mantido um programa 
sobre esses temas na Rádio Pampa de Porto 
Alegre, a partir de 1995 (com interrupção entre 
1999 e 2011) e também na Rádio Real de Ca-
noas (1999-2002).

Palestrante em diferentes congressos 
nacionais e internacionais, abordando temas 
como yoga, orientalismo, budismo, zenbudis-
mo, cristianismo, ufologia, psicologia transpes-
soal, psiquiatria transcendente ou antipsiquia-
tria, alternativas médicas, educação e novos 
enfoques do conhecimento, ErnestoBono tem 
ainda várias obras publicadas sobre ciência e 
história das religiões.
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Arrecadação tem cobrança lenta
dívidA AtivA dA união
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Em tempos de ajuste fis-
cal para equilibrar as contas 
do governo, o valor da dívida 
ativa da União impressiona. 
Calculada em R$ 1,58 trilhão 
em dezembro, a dívida supe-
ra a arrecadação de 2015, que 
foi R$ 1,274 trilhão, número 
atualizado pela inflação me-
dida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). A 
recuperação desse montante 
é lenta. A diretora do Depar-
tamento de Gestão da Dívida 
Ativa da União da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacio-
nal (Pgfn), Anelize Lenzi, esti-
ma que, por ano, somente 1% 
da dívida é resgatado pelas 
instâncias que a cobram.

Anelize Lenzi explica que 
é um crédito demorado de re-
ceber. Segundo a diretora, um 
estudo de 2012 do Instituto 
Econômico de Pesquisa Apli-
cada (Ipea) indicou que um 
processo de execução fiscal 
leva, em média, nove anos. De 
acordo com a diretora, a Pgfn 
vem analisando os diferentes 
perfis da dívida e dos deve-
dores, com objetivo de imple-
mentar ações que aumentem 
a eficiência da cobrança.

“Temos feito atividades 
de qualificação desse débito e 
do devedor. Temos um grupo 
de trabalho que está classifi-
cando o estoque da dívida. [O 
trabalho consiste em] olhar 
para aquelas inscrições em dí-
vida ativa e ver quem é o deve-
dor, que tipo de tributo estou 
cobrando, qual o vencimento, 
se é pessoa física ou jurídica”, 
disse. Uma das ações integran-
tes do esforço de cobrança é 
o convênio com o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), as-
sinado no fim do ano passa-
do, prevendo que imóveis de 
proprietários em débito sejam 
destinados à reforma agrária.

“A gente vem com aproxi-
mação com o Incra há alguns 
anos, mas só no fim de 2015 
isso se concretizou em convê-
nio. O Incra nos passou uma 
lista de imóveis que interessam 
para reforma agrária, pouco 
mais de 4 mil. Cruzamos com 
nossos dados e todos eram de 
devedores da Fazenda. Como 
não conseguimos fazer um 
trabalho em torno de tantos, 
filtramos até chegar a 16”, dis-
se. De acordo com Anelize, são 
imóveis de grande porte. “São 
casos em que o Incra tem in-
teresse na reforma agrária e a 
Fazenda tem interesse, porque 
resolve uma dívida muito gran-
de”, esclarece.

A diretora informa que 
somente a dívida dos pro-
prietários desses 16 imóveis 

Centro da uEPB faz 
exposição até dia 16

O Centro Artístico-Cultural 
(CAC) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) realiza até amanhã 
uma exposição dos estudantes in-
seridos na oficina de Iniciação ao De-
senho e à Pintura, efetuada pela pro-
fessora Lili Brasileiro. Os trabalhos 
resultam de exercícios didáticos pro-
postos durante as aulas ministradas 
e contam também com a contribui-
ção dos alunos no que se relaciona 
aos temas abordados. De acordo com 
Lili, a exposição, que é gratuita e 
aberta a todos os interessados, con-
ta com 60 telas e acontece em duas 
etapas. Por hora, estão expostos 30 
trabalhos em óleo sobre tela, decor-
rentes das atividades dos veteranos 
que integram a Oficina.

Sai Edital SEnAi SESi 
de inovação 2016

Edital Senai Sesi de Inovação 
recebe, desde ontem, propostas de 
empresas interessadas em finan-
ciamento para projetos de inovação 
tecnológica, de desenvolvimento 
de protótipos e na área de saúde e 
segurança do trabalho. Serão apro-
vados projetos de até R$ 400 mil 
de indústrias, de todos os portes e 
setores, e de startups de base tec-
nológica. No total, serão R$ 23,6 mi-
lhões. A maior parte (R$ 20 milhões) 
será executada pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
e o restante (R$ 3,6 milhões) pelo 
Serviço Social da Indústria (Sesi). 
Nesse último caso, são financiadas 
especificamente iniciativas que 
reduzam riscos de doenças e de 
acidentes de trabalho na indústria. 

Xavier Cortez traz: 
“Lendo é que se faz”

31 de outubro é o 
limite da repatriação

No próximo  dia 7 de abril, 
o Projeto “Lendo é que se faz”   em 
parceria com a Editora Cortez trará 
a iniciativa de ação social “Rodas de 
Conversa” para a sede do Insa, em 
Campina Grande (PB).  Tem por ob-
jetivo estimular hábitos de leitura e 
tornar  o livro um fator de realização 
pessoal para os leitores.Será reto-
mado com uma série de atividades 
de incentivo à leitura para crianças e 
adolescentes, professores, técnicos 
e gestores da educação, que contará 
com a participação do diretor-presi-
dente da Editora Cortez, José Xavier 
Cortez. O Projeto “Lendo é que se 
Faz” é resultado de uma parceria 
entre o Insa e as Secretarias Munici-
pais de Educação, de Agricultura e de 
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
de Campina Grande (PB).

A Receita Federal divulgou 
nessa segunda-feira, 14, a Instrução 
Normativa (IN) para regulamentar a lei 
que permitiu a repatriação de recursos 
de brasileiros que estão no exterior. A 
janela para a realização da declaração 
e pagamento tanto da multa quanto 
do imposto será de 4 de abril até 31 
de outubro de 2016. Poderão ser 
repatriados recursos ou patrimônios 
não declarados até 31 de dezembro 
de 2014. A previsão de arrecadação 
com o programa é de R$ 21 bilhões 
entre multa e imposto.   Para repatriar 
os recursos, os contribuintes preci-
sarão pagar 15% de multa e 15% de 
imposto sobre o valor repatriado. Ainda 
de acordo com a IN, não poderá legalizar 
recursos quem detiver cargo, emprego 
e funções públicas de direção ou eleti-
vas, nem aos respectivos cônjuges ou 
parentes consanguíneos até o segundo 
grau ou por adoção, em 13 de janeiro 
de 2016. Assim, o atual presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), não poderá regularizar pos-
síveis recursos que estão fora do País, 
por exemplo.

É um crédito demorado de 
receber, diz um estudo do 
ano 2012 do Ipea

Mariana Branco
Repórter da Agência Brasil 

soma mais de R$ 1,3 bilhão. 
Ela explica que ainda não se 
sabe se a incorporação deles 
ao patrimônio da União salda-
rá todo o débito. “A análise do 
valor dos imóveis a gente está 
fazendo agora, caso a caso. 
Quem faz são os técnicos do 
Incra”. De acordo com Anelize, 
não há prazo para concluir a 
adjudicação (nome do ato ju-
dicial que concede posse so-
bre bens) dos imóveis dessa 

primeira lista.
“Não tem prazo. A gen-

te está em contato semanal 
[com o Incra] para isso andar. 
Até o fim do ano, pelo menos 
os três [imóveis] mais rele-
vantes, a gente já queria ter 
o encaminhamento concreto”, 
ressalta. De acordo com a di-
retora, uma orientação nessa 
primeira leva de imóveis foi 
priorizar os envolvidos em si-
tuações de conflito agrário. De 

acordo com a diretora, a Pgfn 
também acompanha de perto 
os grandes devedores, que são 
poucos, mas respondem pela 
maior parte da dívida ativa.

“A gente considera gran-
de devedor aquele que tem 
acima de R$ 15 milhões em 
débito consolidado. Eles são 
menos de 1% dos devedores, 
mas devem, aproximadamen-
te, 70% do valor do estoque”, 
ressalta. Segundo ela, embo-

ra os 500 maiores devedo-
res (veja lista abaixo), sejam 
observados de perto, reaver 
as quantias devidas por eles 
pode demorar. “É possível 
que um grande devedor te-
nha suas inscrições [na dívida 
ativa] suspensas por decisões 
judiciais”, exemplifica.

 Segundo ela, a quanti-
dade de pessoas físicas e jurí-
dicas com débitos a partir de 
R$ 15 milhões é de 11 mil.

Fazendas de grandes devedo-
res da União poderão ser destina-
das à reforma agrária

Outro exemplo de ação pos-
sibilitada pela análise do perfil 
da dívida, segundo a diretora, 
foi uma alteração na inscrição de 
débitos dos microempreendedo-
res individuais. Além do CNPJ, a 
Pgfn passou a inscrever, também, 
o CPF desses devedores. “Pela lei, 
a pessoa física é 100% responsá-
vel pelos débitos da pessoa jurídi-
ca. Por uma questão de sistema, a 
gente só inscrevia o CNPJ. O CPF 
ficava desvinculado. A gente alte-
rou no segundo semestre de 2015 
e, agora, fez um levantamento e 
pediu para incluir todos os CPFs 
retroativamente. O débito inscrito 
[dos microempreendedores indi-
viduais] é R$ 17 bilhões. A gente 
tem expectativa de arrecadar uns 
10%, só com essa ação”, diz.

Entraves
Segundo Anelize Lenzi, po-

rém, os esforços de agilidade na 
cobrança da dívida esbarram em 
entraves. Um deles é a falta de 
acesso a tecnologias mais eficazes. 
“Qualquer instituição que trate 
um volume imenso de dados, no 
mundo atual, faz isso a partir de 
ferramentas e tecnologias que te 
permitam olhar e adotar ativida-
des gerenciais. Mas o que a gen-
te faz hoje é artesanal. É processo 

por processo, crédito por crédito”, 
diz. Segundo ela, para identificar 
bens e informações sobre os de-
vedores, por exemplo, os procura-
dores acessam mais de 30 bases de 
dados de outros órgãos.

“Eu jogo o CPF [do devedor] 
no Renavam [Registro Nacional 
de Veículos Automotores], Irpf 
[Imposto de Renda Pessoa Física], 
Anac [Agência Nacional de Avia-
ção Civil]. É irreal”, comenta. Se-
gundo ela, já está em curso uma 
medida para melhorar essa ques-
tão. “Estamos fazendo um siste-
ma que se chama modulo de dili-
gência, que vai lá e busca o dado. 
Temos isso para débitos até R$ 1 
milhão, [com dados do] Renavam, 
toda a base de precatórios e decla-
ração de operações imobiliárias. O 
que a gente está trabalhando para 
este ano é interligar as outras ba-
ses”, explica.

A falta de uma carreira de 
apoio às atividades dos procura-
dores, segundo ela, é outra di-
ficuldade. “Você está usando o 
procurador, mão de obra super 
qualificada, para tirar xerox”, diz. 
Segundo o Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz), a proporção atual de 
mão de obra de apoio é 0,7 servi-
dor para cada procurador da Fa-
zenda. Achilles Frias, presidente 
do Sinprofaz, critica ainda os siste-
mas tecnológicos usados no traba-

lho, que classifica de “obsoletos”.
No fim do ano passado, a pre-

sidente Dilma Rousseff enviou ao 
Congresso Nacional dois projetos 
de lei prevendo, além de medidas 
relacionadas a honorários e exercí-
cio da advocacia privada, a criação 
de uma carreira de apoio à Advo-
cacia-Geral da União. A categoria 
também engloba os procuradores 
da Fazenda Nacional. Segundo 
Achilles Frias, o Sinprofaz aguarda 
a aprovação das propostas.

Conheça os dez inscritos na Dí-
vida Ativa da União com os maio-
res débitos:

Inadimplência será restituida por meio digital

O Brasil registrou superávit co-
mercial de US$ 828 milhões na se-
gunda semana de março, entre os 
dias 7 e 13. O resultado foi alcan-
çado a partir de exportações que 
somaram US$ 3,330 bilhões e im-
portações de US$ 2,502 bilhões, de 
acordo com dados divulgados nes-
sa segunda-feira, 14, pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC).
A balança comercial acumu-

la superávit de US$ 2,067 bilhões 
em março, período no qual as ex-
portações totalizaram US$ 6,454 
bilhões e as importações US$ 4,387 
bilhões. No ano, o saldo comercial 
chega a US$ 6,030 bilhões, com US$ 
31,044 bilhões em exportações e 
US$ 25,014 bilhões em importações.

Depois de subirem em feve-
reiro pela primeira vez depois de 
17 meses, as exportações voltaram 

à tendência de queda no acumu-
lado até a segunda semana de 
março. Na comparação pela mé-
dia diária (US$ 717,1 milhões), há 
uma retração de 7,1% em relação 
a março de 2015 (US$ 771,8 mi-
lhões). Houve queda nas três cate-
gorias de produtos, com recuo de 
12% nos semimanufaturados (de 
US$ 111,9 milhões para US$ 98,5 
milhões, por conta de ferro fundi-
do, semimanufaturados de ferro/
aço, açúcar em bruto, couros e pe-

les, ferro-ligas, celulose); de 8,8% 
nos básicos (de US$ 342,0 milhões 
para US$ 311,8 milhões, por conta 
de minério de ferro, farelo de soja, 
petróleo em bruto, minério de co-
bre, café em grãos, carne de fran-
go); e de 1,8% nos manufaturados 
(de US$ 296,9 milhões para US$ 
291,6 milhões, por conta de lami-
nados planos de ferro/aço, mo-
tores para automóveis, motores 
e geradores elétricos, autopeças, 
óxidos e hidróxidos de alumínio).

Balança comercial tem superávit de US$ 828 mi
SEGundA SEMAnA dE MARÇo

Lorenna Rodrigues
Agência Estado 

Anelize Lenzi, (foto à direita), é diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União: “Somente 1% da dívida é resgatado”

FotoS: Reprodução/Internet

n 1 - Vale S.A: R$ 43,3 bilhões*
n 2 - Carital Brasil Ltda. (ex Parmalat Participações): 
R$ 25,4 bilhões
n 3 - Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras): R$ 16 
bilhões
n 4 - Indústrias de Papel R.Ramenzoni: R$ 9,9 bilhões
n 5 - Duagro S.A Administração e Participações: 
R$ 6,7 bilhões
n 6 - Viação Aérea São Paulo S.A: R$ 6,36 bilhões
n 7 - Manole Jancu: R$ 6,34 bilhões
n 8 - Banco Bradesco S.A: R$ 5 bilhões
n 9 - Viação Aérea Rio-Grandense S.A (falida): R$ 4,7 
bilhões
n 10 - American Virginia Indústria, Comércio, Impor-
tação e Exportação de Tabaco: R$ 4,2 bilhões

*Valores da dívida consolidada. Podem incluir montan-
tes parcelados ou suspensos pela Justiça.

A lista
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Santander compra 
a ContaSuper

São Paulo, (AE) - O Santander 
Brasil anunciou nessa segunda-feira, 
14, a compra da outra metade da 
ContaSuper, do setor de cartões, in-
vestimento que consumiu, no total, 
mais de R$ 150 milhões em recur-
sos, de acordo com o CEO da Conta-
Super, Ezequiel Archipretre. “Após 
os resultados de 2015, decidimos 
acelerar a compra da ContaSuper que 
estava prevista mais para frente, en-
tre o final de 2016 e o ano de 2018”, 
afirmou ele, em teleconferência com 
a imprensa, nessa tarde.

Medidas no óleo e 
gás elevarão o PIB

As novas medidas regulató-
rias do Conselho Nacional de Política 
Energética  elevarão o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país) em 0,4 ponto 
percentual por ano, o que equivale a 
4,4 pontos percentuais até 2027. A 
estimativa consta de estudo divulga-
do ontem pela Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda. 
O CNPE publicou no início do mês uma 
resolução com quatro pontos: a prorro-
gação da Rodada Zero (primeira rodada 
de concessões pela Lei do Petróleo de 
1997), estímulos para a retomada da 
produção de petróleo em campos cuja 
extração foi interrompida, a regula-
mentação de jazidas conectadas com 
áreas concedidas e a prorrogação do 
Repetro (regime especial que isenta 
os fornecedores do recolhimento de 
alguns tributos federais e estaduais).

Crédito em fevereiro 
recua 2,2% diz Serasa

 A demanda do consumidor por 
crédito, medida pela quantidade de 
pessoas que buscou linhas de crédito, 
encolheu 2,2% em fevereiro, na com-
paração com o primeiro mês deste ano. 
Na comparação com fevereiro de 2015, 
entretanto, o indicador cresceu 6,7%, 
de acordo com pesquisa da Serasa 
Experian.  A alta na comparação entre 
os meses de fevereiro tem como pano 
de fundo o fato de 2016 ser um ano 
bissexto, e com isso o mês de fevereiro 
teve um dia a mais do que no ano pas-
sado.  Influenciado pelo resultado de 
fevereiro, o Indicador Serasa Experian 
da Demanda do Consumidor por Crédi-
to fechou o primeiro bimestre do ano 
com alta de 1,7% sobre igual inter-
valo do ano passado. “De acordo com 
os economistas da Serasa Experian, o 
aprofundamento da recessão econô-
mica, o nível elevado das taxas de juros 
e o patamar deprimido dos níveis de 
confiança do consumidor continuam 
impedindo um desempenho mais favo-
rável da procura dos consumidores por 
crédito no País”, destacou a empresa 
em nota divulgada na manhã dessa 
segunda-feira, 14.

Petróleo: produção
recua, diz Opep

 A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo informou que 
seus estados-membros exploraram 
menos em fevereiro, em meio aos 
esforços dos grandes produtores em 
negociar um acordo que coloque limi-
tes na produção e eleve os preços da 
commodity. Em fevereiro, a produção 
dos países-membros da Opep caiu 
para em cerca de 175 mil barris por dia 
(BPD), para 32,28 milhões de barris de 
BPD. A queda foi puxada por recuos na 
exploração no Iraque, na Nigéria e nos 
Emirados Árabes Unidos. 

Cresce número de passageiros, apesar da crise

Aeroporto Castro Pinto

Apesar da crise econô-
mica, que tem reduzido o 
número de viagens aéreas 
em todo o país, o Aeropor-
to Internacional presidente 
Castro pinto, na Região Me-
tropolitana de João pessoa, 
registrou aumento no nú-
mero de embarques e de-
sembarques de passageiros 
em fevereiro deste ano em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Neste ano, 
passaram pelos portões do 
aeroporto 115.023 passa-
geiros contra 114.757 em 
fevereiro do ano passado.

Os dados foram divul-
gados nesta segunda-feira 
(14) pela Superintendên-
cia da Infraero (Empresa 
Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária) com 
informações repassadas 
pelas companhias aére-
as que operam no Castro 
pinto (TAM, Gol, Avianca 
e Azul). O número de em-
barque de passageiros no 
mês apontou um cresci-
mento de 3,94% ; em ja-
neiro, o aumento chegou 
a 8,72%. Já em relação ao 
número de passageiros de-
sembarcados, houve queda 
de 3,97%; em janeiro hou-
ve crescimento de 7,32%. 
Embarcaram pelo Castro 
pinto 63.361 passageiros, 
enquanto o número de 
desembarques chegou a 

51.662 passageiros.
Em relação ao movi-

mento de cargas, a Infraero 
registrou um crescimento 
de 37,79% em fevereiro 
deste ano em relação ao 
mesmo mês do ano passa-
do. Em janeiro deste ano, 

já havia sido registrado um 
crescimento de 16,03%. 

Na avaliação da presi-
dente da Empresa paraibana 
de Turismo (pBTur), Ruth 
Avelino, os números divulga-
dos pela Infraero refletem o 
atual momento da economia 

brasileira: as pessoas estão 
reavaliando a decisão de 
viajar. Ela, no entanto, vê o 
setor de turismo paraibano 
enfrentando o atual momen-
to com muito trabalho. “O 
trade continua divulgando o 
Destino paraíba, por meio de 

capacitações e treinamen-
tos dos agentes de viagens 
de todo o país. Todos sabe-
mos que esse momento vai 
ser superado e que somente 
com muito trabalho mante-
remos esse crescimento no 
setor”, afirmou. 

O Índice de preços 
ao Consumidor (custo de 
vida) da cidade de João 
pessoa subiu em média 
1,82% no mês de feverei-
ro em relação a janeiro, 
ficando os acumulados no 
ano em 3,64% e 13,00% 
nos últimos 12 meses. De 
acordo com o Instituto 
de Desenvolvimento Mu-
nicipal e Estadual (Ide-
me), dos sete grupos que 
compõem o estudo, cinco 
apresentaram alta de pre-
ços, um decresceu e o ou-
tro se manteve estável.  

Os grupos que apre-
sentaram desempenhos 
positivos foram: Alimenta-
ção (5,76%); Serviços pes-
soais (1,43%), Saúde e Cui-
dados pessoais (1,39%), 
Habitação (1,26%) e Arti-
gos de Residência (0,95%). 
Enquanto que o grupo Ves-
tuário apresentou decrés-
cimo de 1,56% nos preços 
médios dos produtos e 
Transporte e Comunicação 
se manteve estável.

No grupo Alimenta-
ção, segundo o Ideme, os 
produtos que pesaram 
mais no bolso do consu-
midor pessoense no mês 
de fevereiro foram: tubér-
culos e raízes leguminosas 
(14,67%), sal e condimen-

tos (13,43%), açúcares e 
derivados (7,02%), frutas 
(6,62%), alimentação fora 
do domicílio (6,36%), 
frango e ovos (5,62%), óle-
os e gorduras (3,95%) e 
cereais (3,32%). 

Desses aumentos 
mensais identificados 
pelo estudo do instituto, 
destacam-se os ocorridos 
no item tubérculos e raí-
zes leguminosas, princi-
palmente na elevação de 
preços individuais ocorri-
dos em abóbora (40,81%), 
pimentão verde (23,41%), 
tomate (22,92%), chu-
chu (18,29%), maca-
xeira (16,98%), cenou-
ra (15,11%), beterraba 
(13,93%) e batata-doce 
(7,75%). 

Já no grupo Serviços 
pessoais, a variação po-
sitiva ocorreu devido aos 
acréscimos de preços mé-
dios nos itens: recreação 
(4,73%), serviços pesso-
ais (2,92%) e outras des-
pesas pessoais (1,19%). 
No grupo Saúde e Cuida-
dos pessoais, os acrésci-
mos de preços registra-
dos nos serviços médicos 
(2,69%) e produtos far-
macêuticos (2,04%) cor-
roboraram para a alta no 
mês de fevereiro. 

Custo de vida cresce 
1,82% em fevereiro

IDEME EM JOÃO PESSOA

Adriana Fernandes
Agência Estado

O secretário-executivo 
adjunto do Ministério da Fa-
zenda, Esteves Colnago, recha-
çou nessa segunda-feira, 14, a 
avaliação de que a redução das 
taxas de juros das operações 
de financiamento feitas com 
recursos dos fundos constitu-
cionais (FCO, FNE e FNO) seja 
uma “guinada” na direção de 
menor austeridade fiscal. Pe-
los cálculos do Ministério da 
Fazenda, o corte nas taxas dos 
fundos constitucionais do Nor-

deste (FNE), do Centro-Oeste 
(FCO) e do Norte (FNO) terá 
impacto de R$ 267,6 milhões 
no resultado primário nas con-
tas do governo em 2016. E de 
R$ 1,8 bilhão ao longo dos pró-
ximos anos.

A medida, aprovada na 
sexta-feira em reunião extraor-
dinária do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), foi anunciada 
nessa segunda pelo Ministério 
da Fazenda. O secretário-exe-
cutivo defendeu a medida, ao 
associá-la com a necessidade 
de retomada do crescimento. 
Segundo ele, o governo preci-

sa estabilizar a economia para 
garantir a volta do crescimen-
to e, com isso, o aumento da 
arrecadação de tributos. “Não 
consigo fazer um superávit pri-
mário se a economia cai todo 
o dia. preciso que ela volte a 
crescer para fazer o superávit”, 
afirmou. “Estamos buscando 
medidas para estabilizar a 
economia”, reforçou ele.

Na sua avaliação, mesmo 
no cenário atual de dificul-
dades fiscais, a mudança é 
necessária. “A medida é certa 
para termos mais tributos à 
frente”, disse. 

Lucas Hirata 
Agência Estado

O emprego na constru-
ção brasileira registrou que-
da de 1,08% em janeiro, na 
comparação com dezembro, 
segundo pesquisa do Sin-
duscon-Sp em parceria com 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com base em informa-
ções do Ministério do Traba-
lho e do Emprego, desconsi-
derando fatores sazonais. No 
mês, o saldo líquido entre de-
missões e contratações ficou 

negativo em 32,146 mil.
Em 12 meses, o núme-

ro líquido de demitidos em 
todo o país na construção foi 
de 474,658 mil trabalhado-
res, uma queda de 14,06% 
nos empregos. O estoque de 
emprego no setor terminou o 
mês em 2,900 milhões.

O presidente do Sindus-
con-Sp, José Romeu Ferraz 
Neto, ressaltou que, pelo se-
gundo ano consecutivo, houve 
redução do nível de emprego 
em janeiro, “um mês que nor-
malmente é de contratações 

na indústria da construção, 
depois da queda sazonal que 
costuma ocorrer nos meses 
de novembro e dezembro”. 

para ele, o dado é pre-
ocupante e reforça a neces-
sidade de maior rapidez na 
adoção de medidas de es-
tímulo à construção. Entre 
as ações possíveis, ele citou 
novas concessões e parce-
rias público-privadas fede-
rais, estaduais e municipais 
“que sejam realmente atra-
tivas aos investidores na-
cionais e estrangeiros”. 

Corte nas taxas terá impacto de 
R$ 267 mi no resultado primário 

Emprego na construção cai 1,08% 

 funDOS COnStItuCIOnAIS

PESQuISA REVELA

fOtO: Branco Lucena

O intenso movimento de passageiros passando pelo Aeroporto Internacional Castro Pinto foi  divulgado nessa segunda-feira pela Infraero

115.023 passaram este ano 
pelos portões do aeroporto 
contra  114.757 do ano passado



Advogado Geraldo Medei-
ros, professor Marcos Tadeu 
Madruga, Sras. Zuelida Marra, 
Valdíria Sobral, Marta Nas-
cimento e Rossana Jatobá, 
empresária Sirlene Omezalli, 
dentista Paula Montenegro 
Almeida, estudante Bibi Ribeiro 
Teixeira de Carvalho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Quem está  na cidade é a corretora e estimada Fátima Holanda, atualmente 
residente no Sul do País. Ela marcou presença nas comemorações pelo Dia Internacional da 
Mulher organizado por Carla Bezera para o Creci e em colunas posteriores registrarei 
a festa.

FOTO: Goretti Zenaide

   Uma das mais animadas na festa para Aléssio no Clube Cabo Branco 
foi a professora e escritora Vitória Lima. Ela mesmo confessou que há muito 
não se divertia tanto. Aliás, esse foi o pensamento de muitos dos convidados, 
carentes de festa de qualidade em João Pessoa.

David Trindade, Zélia Pessoa, Aléssio Toni, Ceça Santos Coelho, Sônia Pessoa, Lae Trindade 
e Silvino Espínola

O festejado Aléssio Toni com as valorosas meninas do Nossa Voz: Gracinha Carvalho, Germana 
Sales, Thaise Gadelha e Ariadne Lima

FOTO: Goretti Zenaide

Amigos para sempre: Neiliane Maia, Bob Zaccara e Dada Novais que declamou poesia de Aléssio Toni

“Eu quase que nada não 
sei. Mas desconfio de 
muita coisa”

“Quando começa a ficar 
bom ou eu desconfio ou 
dou um passo para trás”

GUIMARÃES ROSA CLARICE LISPECTOR

Momento feliz das priminhas Ana Adelaide e Ana Peixoto

FOTO: facebook

Amigas
O PRIMEIRO en-

contro do ano do clube 
Amigas Para Sempre, 
organizado por Ezilda 
Rocha e Roziane 
Coelho, será no próximo 
dia 28 no Sonho Doce.

Alusivo ao Dia 
Internacional da Mul-
her, haverá palestra 
da economista Zélia 
Almeida, homenagem 
especial a fotógrafa 
Dalva Rocha, parabéns 
às aniversariantes de 
janeiro, fevereiro e 
março e ainda, 
arrecadação de alimen-
tos para a Amem.

FORAM momentos de muita felicidade e descontração 
para os amigos e familiares do professor Aléssio Toni na 
homenagem que lhe foi feita na última sexta-feira, com 
espetacular show do grupo Nossa Noz. 

As bolas brancas e douradas deram um ar festivo ao res-
taurante do Clube Cabo Branco, onde as maravilhosas meninas 
do grupo Nossa Voz (Thaíse, Gracinha, Germana e Ariadne), 
acompanhadas do Adriano Ismael no contrabaixo, Betinho Muniz 
nos teclados, e Glauco Andrezza na bateria realizaram um dos 
melhores shows das muitas festas sociais que já fui. O repertório, 
que teve o dedo desta colunista na escolha das músicas, foi um 
passeio pela bossa nova, samba canção, boleros, samba, jovem 
guarda, internacional e frevos, onde até “A Turma do Funil”, 
imortalizada por Braguinha, levou todos ao dancing relembrando 
os carnavais do Cabo Branco. A festa teve ainda um discurso 
bem-humorado do médico José Mário Espínola e declamação de 
uma poesia do Aléssio pela escritora Dada Novais. 

Agradeço aqui os que me ajudaram a promover esses 
momentos como Colégio Evolução, Câmera Shop, Rejane e 
Pepe Toni, Neiliane Maia, José Mário e Humberto Espínola, 
Ricardo Lombardi  e amigos da imprensa.

Foi tudo de bom!

Dois Pontos

  A estimada Ana Adelaide Peixoto 
Tavares avisando que no dia 1 de abril - embo-
ra seja o dia da mentira mas é verdade - ele 
estará lançando dois livros na Fundação 
Casa de José Américo.
  Os títulos são “Brincos, pra que 
te quero?”  e “De Paisagens e de Outras 
Tardes”, com suas melhores e deliciosas 
crônicas.

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Historiadores
O ESCRITOR e 

jornalista Rui Leitão foi 
eleito no último sábado 
como novo integrante do 
Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba, 
com 16 votos contra 5.

Sua posse será no 
dia 7 de maio, aniversário 
do seu saudoso pai 
Deusdet Leitão, historiador 
e membro do IHGP.

Lançamento
O PROFESSOR 

Wellington Pereira vai 
lançar no dia 8 de abril o 
livro “Vovó nos protege - 
histórias de crianças para 
gente grande”. Será no 
Casarão 34, às 19h.

ABERTO ao público, acontece hoje o debate “Mulheres 
Paraibanas de Ontem e de Hoje”, promovido pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba.

Na pauta, as marcas de empoderamento feminino 
trazidas pelas paraibanas Anayde Beiriz, Elizabeth Teixei-
ra, Margarida Maria Alves e Joana Belarmino ao longo de 
suas trajetórias de vida. No debate, estarão Cassandra 
Figueiredo, Rosane Coutinho, Márcia Albuquerque, Thamar 
Duarte e Joana Belarmino. O horário, às 14h no Iphaep.

Mulheres em debate

   Amanhã, as mulheres de bom gosto têm encontro marcado  às 16h, na 
loja Calzature, no Manaíra Shopping, onde a empresária Fátima Lisboa Lopes estará 
apresentando a coleção outono-inverno da marca, que vem recheada de bolsas e 
calçados para todos os gostos.

Artesanato
O GOVERNO do 

Estado está promovendo, 
através da Secretaria de 
Turismo e do Programa de 
Artesanato da Paraíba, as 
comemorações da Semana 
do Artesão que vai desde 
a última sexta-feira até o 
próximo sábado, Dia 
do Artesão. O evento 
acontece no Shopping Sul, 
nos Bancários, com uma 
exposição de trabalhos de 
artesãos de vários municí-
pios paraibanos.

Bolsas do Iesp
TERMINAM hoje as 

inscrições para o Projeto 
de Bolsas Sociais Educa 
Iesp com desconto de 50%. 

Estão aptos a partici-
par quem fez o Enem des-
de 2009, ter Ensino Médio 
em escola pública ou foi 
bolsista em escola privada, 
professor de escola pú-
blica ou dependente, ter 
renda de até 3 salários 
mínimos. Informações pelo 
tel. 2106-3835 ou http://
educa.iesp.edu.br.

Ilma e José Mário Espínola, mentores da grande homenagem ao 
professor Aléssio Toni

16
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Copa do Brasil começa 
com 40 confrontos em
sua primeira fase

BOTAFOGO-PB

Time treina no interior paulista
Foto: tVtorcedor/Divulgação
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Todo começo de ano, há uma discussão e 
uma expectativa em torno de quem serão os 
adversários dos clubes paraibanos na Copa do 
Brasil. Para alguns dirigentes, o bom é estrear 
contra um grande clube nacional, para ter uma 
grande renda, mesmo que seja eliminado, logo 
na primeira fase, com direito a fazer no máxi-
mo duas partidas na competição. Para outros, 
o interessante é pegar um time de menor ex-
pressão, e tentar chegar à segunda ou terceira 
fase, ganhando uma verba boa de televisão e 
uma boa renda, já que a partir da segunda fase, 
a possibilidade de enfrentar uma grande equi-
pe do futebol brasileiro é muito grande.

Aconteceu justamente as duas situações 
para os clubes paraibanos este ano. O campeão 
estadual, Campinense, vai pegar uma grande 
equipe, o Cruzeiro, e corre sério risco de ser 
eliminado até na primeira partida, em Campi-
na Grande. Já o Botafogo pegou o praticamente 
desconhecido Linense, da pequena cidade de 

Lins, no interior paulista, e teoricamente, tem 
mais chances de avançar na competição.

Mas se engana quem pensa que o Linense 
é um pato morto. O clube é o terceiro colo-
cado no seu grupo do Campeonato Paulista, 
e já soma 13 pontos até o momento. O time 
teve resultados expressivos, como uma vitória 
sobre o Palmeiras, dentro da casa do Verdão. O 
Botafogo não terá moleza amanhã em Lins, e 
dificilmente vencerá o time local, quanto mais 
por uma diferença de 2 ou mais gols, eliminan-
do assim o time paulista e evitando o jogo da 
volta aqui no Almeidão.

No futebol, tudo é possível e as zebras 
estão aí para confirmar o que estou dizendo. 
Mas analisando friamente as duas equipes, eu 
diria que o Lins leva vantagem. O Belo atual 
já provou que tem um elenco fraco. Até agora, 
apenas a defesa vem se salvando, com excelen-
tes zagueiros e bons laterais, além de um bom 
goleiro. No meio de campo, se salvam poucos, 

apenas os volantes Val e Djavan têm brilhado, 
os demais atletas são para compor elenco, e 
alguns não reúnem condições, sequer, de vestir 
a camisa do clube. 

O ataque, além de não receber muitas bo-
las, em boas condições de arremate, também 
tem um talento duvidoso. Não há um homem 
de referência lá na frente, com exceção do 
veterano Warley, que quase nunca é escalado. 
Os demais são apenas jogadores esforçados e 
rápidos, mas fracos tecnicamente, e péssimos 
finalizadores.

Por estas dificuldades que citei acima, es-
tou com aqueles torcedores e comentaristas do 
Estado que andam afirmando que o Belo tem 
um bom time para as disputas do Campeonato 
Paraibano, mas fraco para disputas regionais 
ou nacionais. Caminha para ser novamente o 
lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste, e 
um dos clubes com menor número de pontos 
em toda a competição.

Se é fraco para uma Copa Nordeste, é 
fraco também para uma Copa do Brasil, e sem 
chances de classificação a uma Série B, do 
Campeonato Brasileiro. Claro, que estou me 
referindo ao elenco atual, mas já falam em 
reforços pontuais para as disputas da fase final 
do Paraibano e do Brasileiro da Série C. Vamos 
aguardar para ver.

Por enquanto, não dá para esperar mui-
to desse Botafogo atual. Até mesmo o técnico 
já não está mais aguentando a pressão. Ele 
chegou a passar mal no jogo contra o Sousa, 
e teve de ser atendido em uma ambulância 
no estádio. Itamar Schuller nem chegou a 
embarcar com a delegação para Lins, por-
que teve de ser submetido a uma série de 
exames. Eu diria que o coração do torcedor 
botafoguense está da mesma forma que o do 
treinador, temendo por um fiasco nas Copas 
do Nordeste e do Brasil, e ainda a perda do 
título para o rival Campinense. 

 E agora a Copa do Brasil

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo, temendo o desgas-
te maior do elenco, resolveu ir mais 
cedo para São Paulo, onde enfren-
ta amanhã o Linense, na estreia da 
Copa do Brasil. A delegação viajou 
já na madrugada de ontem, e está 
hospedada em Bauru, a poucos qui-
lômetros de Lins, local da partida. Os 
jogadores treinaram ontem em Bau-
ru, sem o treinador Itamar Schulle, 
que ficou em João Pessoa fazendo 
exames médicos, e talvez não possa 
dirigir a equipe no jogo de amanhã. 
Ele se sentiu mal durante a partida 
Botafogo e Sousa, e teve de ser so-
corrido por uma ambulância que 
estava no Estádio Almeidão.

A exemplo do que já ocorreu 
no jogo contra o Sousa, quando o 
Belo venceu por 2 a 0, no último 
domingo, pelo Campeonato Parai-
bano, o time vai também poder 
contar com todos os jogadores, 
contra o Linense. Não há jogado-
res em tratamento médico, nem 
suspensos, já que será a primeira 
partida do clube na competição.

De acordo com o regulamento 
da Copa do Brasil, o Botafogo, por 
ser melhor ranqueado que o time 
paulista, tem a vantagem de poder 
eliminar o adversário, e ir direto 
para a segunda fase da competição, 
caso vença em Lins por 2 ou mais 
gols de diferença. Qualquer outro 
resultado, fora disso, a vaga será de-
cidida no jogo da volta, programado 
para o dia 19 de abril, às 19h30, no 
Almeidão, em João Pessoa.

A Confederação Brasileira de 
Futebol já definiu o trio de arbi-
tragem para o jogo de amanhã, às 
20h30, no Estádio Gilbertão, em 
Lins. O trio será do Mato Grosso do 
Sul. Paulo H. Scleich Vollkopf será o 
árbitro central, auxiliado por Lean-
dro dos Santos Ruberdo e Sérgio 
Alexandre da Silva.

De acordo com a assessoria de 
imprensa do Belo, os jogadores re-
lacionados para esta partida contra 
o Linense são os seguintes: goleiros 
- Michael Alves e Edson; Laterais - 
Ângelo, Jefferson Recife, e Gustavo, 
Zagueiros - Plínio, Marcelo Xavier, 
Magno Alves e Nildo; volantes - Val, 
Pedro Castro, Djavan e Gedeil; meias 
- Janeudo e Carlinhos; e atacantes - 
Warley, Müller Fernandes e Jó Boy. 
A CBF só permite uma relação de 18 
jogadores por delegação. 

Campinense segue líder absoluto e classificado
Campinense e Botafogo seguem 

líderes invictos de seus grupos, após 
a oitava rodada do Campeonato Pa-
raibano de Futebol. Com a vitória 
por 2 a 0 sobre o Atlético, no último 
domingo, no Amigão, a Raposa che-
gou a 20 pontos, na liderança do gru-
po A, e de todo o campeonato. Já o 
Botafogo venceu, pelo mesmo placar, 
o Sousa, em partida disputada no Es-
tádio Almeidão, em João Pessoa. O 
Belo agora tem 18 pontos, e é líder 
absoluto do grupo B. As duas equi-
pes se enfrentam no próximo domin-
go, no Almeidão.

Ainda faltando o resultado de 
Auto Esporte e Treze, que jogaram 
ontem à noite, no Almeidão, fechan-
do a oitava rodada, a grande surpre-
sa ficou por conta do Paraíba. Depois 
do anúncio de uma premiação alta 
aos jogadores, em caso de fugir da 
lanterna, e aumentando ainda mais, 
caso atinja a zona de classificação, o 
clube de Cajazeiras goleou o CSP, no 
último domingo, no Perpetão, e su-
biu para a segunda colocação do A, 
agora já com 11 pontos, e duas vi-
tórias seguidas. Na próxima rodada, 

o Paraíba vai enfrentar o Treze, em 
Campina Grande. Já o CSP vai enca-
rar o Sousa, em João Pessoa.

No outro jogo da rodada, o Es-
porte esboçou uma reação na com-
petição ao vencer o Santa Cruz por 1 
a 0, em partida disputada no Estádio 
José Cavalcanti, em Patos. Com este 
resultado, o time de Santa Rita caiu 
da zona de classificação no grupo A, e 
agora é o quarto colocado, com 8 pon-
tos. Já o Esporte soma agora 8 pontos, 
e colou no CSP, com 9 pontos, terceiro 
colocado na zona de classificação. Na 
próxima rodada, o Esporte vai jogar 
em casa contra o Auto Esporte, en-
quanto que o Santa Cruz vai a Caja-
zeiras enfrentar o Atlético, lanterna 
da competição.

Até o momento, apenas Campi-
nense e Botafogo estão matematica-
mente classificados para a segunda 
fase do Campeonato Paraibano, há 
duas rodadas para o final da fase. Já 
o Atlético de Cajazeiras é o primeiro 
clube matematicamente já no Tor-
neio da Morte, como é chamado o 
quadrangular que será formado pelas 
duas últimas equipes de cada grupo.

CERTAME ESTADUAL

Rodrigão marcou mais um gol no jogo contra o Atlético de Cajazeiras

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No último domingo, o Botafogo voltou a se impor e venceu com relativa facilidade a equipe do Sousa, no Almeidão, por 2 a 0, com dois gols do volante Val

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Delegação seguiu ontem 
e conta com a força 
máxima na Copa do Brasil
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Estrelas seguem ameaçadas de
não disputar Jogos Olímpicos
Cesar Cielo, Rafael Silva e 
Mauro Vinicius ainda lutam 
para garantir participação 

A fase continua excelente. 
No domingo pasado, o joga-
dor voltou a marcar um belo 
gol, aumentando para 14 o 
número de tentos marcados 
na temporada que o deixa 
na liderança da artilharia no 
Brasil. No Paraibano chegou 
ao oitavo gol e tem seis na 
Copa do Nordeste. Rodrigão 
não deve ficar no Campi-
nense após o Paraibano. O clube vem recebendo 
excelentes propostas por sua liberação, o que 
torna muito difícil mantê-lo no Rubro-Negro. O 
presidente do Campinense, William Simões, prefere 
não tocar no assunto, mas sabe que a qualquer 
momento ficará sem o jogador.

Rodrigão

Vem aí o choque
dos invictos

Amanhã, o Botafogo estreia na Copa do Brasil con-
tra o Linense, no interior de São Paulo, mas o torcedor 
está muito mais ligado na partida do próximo domin-
go quando as duas melhores equipes do Campeonato 
Paraibano de 2016 estarão frente a frente no Almeidão. 
A boa campanha do Campinense na Copa do Nordes-
te - classificado por antecipação - e sua performance 
incontestável no Estadual com 20 pontos, dois a mais 
que o time da capital, torna este jogo o mais esperado 
da competição.

No jogo de ida, disputado em Campina Grande, 
não houve vencedor e foi muito igual. No primeiro 
tempo o Botafogo dominou as ações, sofreu um gol 
no início, mas chegou logo ao empate e teve chan-
ce de ir pra o segundo tempo na frente. Na etapa 
derradeira, só deu Raposa, mas o goleiro Michel Alves 
garantiu o empate de 1 a 1.

Então, tudo leva a crer que teremos um grande 
jogo e com uma atração toda especial: o artilheiro do 
Brasil em campo, o atacante Rodrigão, em ótima fase. 
Os botafoguenses querem provar que ele não fará nada 
em campo e no final comemorarem a liderança abso-
luta do Campeonato, caso a vitória  venha após so 90 
minutos. O Belo tem uma semana agitada por conta de 
sua estreia na Copa do Brasil, enquanto o seu adversário 
descansa mais já que não tem compromisso até o próxi-
mo domingo. A Copa do Nordeste só volta no dia 23.

Eu já estou imaginando o Almeidão com um exce-
lente público, não só pelo grande jogo, mas pelo fato 
da campanha do futebol solidário, onde o torcedor vai 
levar um quilo de alimento para ajudar o Hospital Padre 
Zé, uma instituição que tanto tem ajudado a população 
pessoense. Na preliminar, vamos ter o jogo de master 
envolvendo uma seleção de João Pessoa contra outra 
de Campina Grande.

Atrações não faltam. O Botafogo está muito vivo 
na disputa e possui uma equipe bastante qualificada, 
enquanto o seu adversário virá disposto a mostrar que é 
sim o favorito ao título. Quem ganha é o torcedor.

Quem também teve um domingo de herói foi o volante 
Val, do Botafogo, ao marcar dois golaços contra o Sousa 
na vitória por 2 a 0. O jogador mostra a sua importância 
para o elenco e supre a má fase dos atacantes.

Golaços de Val

A equipe de Cajazeiras até 
que se apresentou bem 
contra o Campinense, mas 
sofreu mais uma derrota 
que o coloca definitivamen-
te no Torneio da Morte que 
definirá os rebaixados.

Atlético
O atacante Hugo Suárez 
morreu durante jogo de sua 
equipe, o Llaranes, contra o 
Miranda, domingo último,  pela 
liga amadora em Astúrias, na 
Espanha. O atleta de 28 anos 
teve uma parada cardíaca.

Morte em campo

Todos os jogos da última rodada de classificação serão dis-
putados no próximo dia 23, e às 21h45. O Botafogo vai até 
a Ilha do Retiro decidir a sua sorte na competição diante 
do Sport, enquanto o Campinense recebe o ABC, no estádio 
Amigão, apenas para tentar melhorar a sua posição na tabe-
la de classificação onde hoje é o segundo melhor clube.

Copa do Nordeste

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Faltando menos de cin-
co meses para os Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, a 
equipe brasileira está sendo 
formada, mas algumas estre-
las correm risco de ficarem 
fora dos Jogos. O campeão 
olímpico dos 50m livre Cesar 
Cielo, o bicampeão mundial 
do salto em distância Mauro 
Vinicius,  e o judoca bronze 
nos Jogos de Londres Rafael 
Silva correm o risco de não 
disputar o maior evento po-
liesportivo do mundo.

O trio é essencial para as 
pretensões do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), que é 
ficar no top 10 do quadro 
de medalhas, resultado que 
seria inédito para o País. 
Cesar Cielo, caso consiga a 
classificação, pode brigar 
por até três medalhas. Além 
dos 50m livre, sua especia-
lidade, pode nadar também 
os revezamentos 4x100m 
livre e 4x100m medley. Ra-
fael Silva foi presença cons-
tante no pódio durante o 
ciclo olímpico, mas desde a 
contusão ainda não voltou à 
velha forma. Duda é uma das 
poucas chances de medalha 
do Brasil no atletismo, mas 
ainda não conseguiu sequer 
a marca mínima estipulada 
para disputar a competição. 

Quem está com mais 
dificuldades é Cesar Cielo, 
dono de três medalhas olím-
picas e recordista mundial 
dos 50m e 100m livre. Sem 
conseguir nadar bem des-
de o fim de 2014, quando 
conquistou cinco medalhas 
no Campeonato Mundial 
em piscina curta, Cielo tem 
apenas mais uma chance de 
conseguir o índice olímpico, 
no Troféu Maria Lenk, em 
abril, no Rio de Janeiro. Ce-
sar entrou no GP de Orlan-
do, semana passada, com a 
meta de nadar os 50m perto 
de 22s15. Anotou 22s67 nas 
eliminatórias e parou nos 
22s47 na final (sexto lugar). 
A vaga olímpica corre perigo.

Em recuperação de uma 
lesão, o judoca Rafael Silva, 
prata no Mundial de 2013 e 
bronze em 2014, vive uma 

briga interna pela vaga olím-
pica. A disputa pelo único 
lugar que o Brasil tem direi-
to na categoria pesado, aci-
ma de 100kg, é com David 
Moura, campeão dos Jogos 
Pan-Americanos de 2015. Os 
dois estão muito próximos 
no ranking mundial, crité-
rio usado pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) para 
convocar a seleção olímpica. 
Na metade do ano passado, 
Rafael rompeu o tendão do 

peito, só voltou a lutar nes-
te ano e precisa conquistar 
pontos no ranking se quiser 
ir para sua segunda edição 
olímpica. 

Bicampeão mundial in-
door do salto em distância, 
Mauro Vinicius, o Duda, ain-
da não conquistou o índice 
olímpico. Depois de um 2015 
cheio de contusões e com 
pouquíssimos saltos, o atleta 
diz estar 100% fisicamen-
te para esta temporada. Há 

duas semanas, fez 8,14m em 
um desafio realizado no Rio 
de Janeiro, ficando a apenas 
um centímetro do índice. O 
prazo para conseguir carim-
bar o passaporte para o Mun-
dial Indoor, que será realiza-
do em Portland na semana 
que vem, terminou, e ele não 
poderá tentar o tricampeo-
nato. Agora, o foco é fazer o 
índice olímpico - a data limi-
te para chegar à marca é em 
julho.

CBV presta homenagem para Emanuel
Poucos atletas têm sua 

história tão atrelada à histó-
ria de uma modalidade como 
Emanuel e o vôlei de praia. O 
paranaense de 42 anos se des-
pediu oficialmente das areias 
durante o Grand Slam do Rio 
de Janeiro, na arena montada 
na Praia de Copacabana, mes-
mo local dos Jogos Olímpicos 
deste ano, os primeiros sem a 
participação dele desde que o 
esporte entrou no programa, 
em Atlanta 1996. Na última 
sexta-feira, ele e o parceiro Ri-
cardo foram eliminados do tor-
neio na repescagem, contra a 
dupla chilena Marco e Esteban 
Grimalt, mas isso não o impe-
diu de subir ao pódio no do-
mingo. Não para receber uma 
entre as mais de 150 medalhas 
que colecionou na carreira, 
mas para ser homenageado.

O ministro do Esporte, 
George Hilton, entregou uma 
placa ao multicampeão, que 
ainda ganhou homenagens de 
patrocinadores e da Confede-

DESPEDIDA EM ALTO ESTILO

Bicampeão mundial, Mauro Vinicius, o Duda,  continua sem o índice olímpico para disputar a Rio 2016

ração Brasileira de Vôlei (CBV). 
Os parceiros de Emanuel nas 
medalhas olímpicas, Ricardo 
(ouro em Atenas 2004 e bron-
ze em Pequim 2008) e Alison 
Cerutti (prata em Londres 
2012), além do primeiro com-
panheiro na carreira, Aloísio, 
presentearam o amigo com um 
quadro contando a trajetória 
dele no vôlei de praia. 

Emanuel retomou a par-
ceria com Ricardo para tentar 
a vaga nos Jogos Rio 2016, 
mas a dupla não conseguiu 
ficar entre as duas melhores 
do Brasil no Circuito Mundial 
de 2015 e as vagas foram para 
Alison/ Bruno Schmidt e Pe-
dro Solberg/ Evandro. Sem 
um grande objetivo próximo, 
o “Rei” das areias decidiu en-

cerrar a carreira. “A minha 
grande motivação é ter um 
objetivo grande e quando fi-
quei fora das Olimpíadas, o 
outro seria só o Mundial de 
2017. Eu teria que me prepa-
rar mais um ano e estaria com 
44 anos. Essa foi a grande de-
cisão, saber que eu não teria 
a paciência para me motivar 
mais um ano”, confessou.

O jogador de vôlei de praia recebeu diversas condecorações em Copacabana ao deixar o esporte

FOTOS: Pedro Nunes/Divulgação
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Torneio começa com 40 confrontos
COPA DO BRASIL

Competição envolve 
os clubes de todos os 
estados na primeira fase

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2016

Amanhã vai começar a 
primeira fase da competição 
que mexe com a emoção dos 
amantes do futebol espalhados 
por todo o Brasil. Envolvendo 
as cinco regiões do País, a Copa 
do Brasil 2016 volta aos holo-
fotes com disputas nos mais 
diversos recantos do País. O 
Botafogo-PB será o primeiro 
paraibano a estrear, amanhã, 
contra o Linense, em Lins-SP. O 
Campinense só estreia no dia 
13 de abril, contra o Cruzeiro, 
no Amigão.

Com a participação de 80 
times, a primeira fase terá 40 
confrontos por todo o País. Por 
isso, antes de entrar em cam-
po, algumas equipes terão que 
percorrer um longo caminho. 
As maiores distâncias serão 
nos duelos entre Genus-RO e 
Asa-AL e Náutico-RR e Vitória.

Quem não precisará pas-
sar tanto tempo viajando são 
os acreanos Rio Branco e Gal-
vez. Ambas as equipes jogam 
na capital do Acre e não terão 
que cruzar a fronteira do mu-
nicípio para se enfrentar. A pri-
meira fase terá mais um con-
fronto estadual: o Paysandu 
sairá de Belém para visitar o 
Independente-PA, em Tucuruí, 
que fica a aproximadamente 
290 quilômetros da capital pa-
raense. 

O início da competição 
também reserva o confronto 
inusitado entre homônimos. 
O Santos FC, de São Paulo, en-

frentará o Santos do Amapá, 
após uma viagem de mais de 
2,7 mil quilômetros, que cru-
zará o Brasil da região Sudeste 
até Macapá, no norte do Ama-
pá. O trajeto a ser percorrido 
pelo Alvinegro Praiano é simi-
lar ao que o Coritiba terá que 
fazer. O Coxa Branca sairá da 
capital paranaense para visitar 
o Guarany de Sobral, no inte-
rior cearense.

Quase três mil quilôme-
tros de distância separam 
Arapiraca, cidade do ASA, em 
Alagoas, da capital Porto Velho, 
em Rondônia, onde o primeiro 
jogo será realizado. Para visitar 
o Genus, o Alvinegro alagoano 
terá de cruzar o Norte do País 
do leste ao oeste.

O Vitória fará caminho 
parecido ao do Asa, percor-
rendo basicamente a mesma 
distância para o duelo contra 
o Náutico. São cerca de três mil 
quilômetros entre Salvador e 
Caracaraí, em Roraima, muni-
cípio em que jogará contra o 
seu oponente na primeira fase. 

Curtas

Falcão estuda ter 
novos reforços

Kieza deve reforçar 
equipe do Vitória

Robinho pode ser 
desfalque no Galo

Neuer não quer 
jogar na Inglaterra

BUFFON FICA A 926 MINUTOS SEM LEVAR GOL

O técnico Falcão está satisfeito com o 
elenco do Sport. Mas sabe como é a história, 
quanto mais, melhor. O treinador rubro-negro 
confessou que anda estudando nomes para 
reforçar o Leão ainda antes do fim da “janela” 
para inscrever jogadores no Pernambucano e 
na Copa do Nordeste, respectivamente dias 
18 e 29 deste mês.

O centroavante Kieza está decidido 
a deixar o elenco do São Paulo. O Vitória, 
da Bahia, negocia com o clube do Morumbi 
para ter o jogador em definitivo e está 
próximo de conseguir. O camisa 9 foi 
cortado às pressas da concentração para 
o jogo das 11h, contra o Palmeiras, no 
Pacaembu, pelo Paulista. 

O goleiro Manuel Neuer é um dos 
nomes cotados pela imprensa inglesa 
para reforçar o Manchester City a partir da 
temporada 2016/2017, quando a equipe 
será comandada pelo técnico Pep Guardiola. 
No entanto, em entrevista publicada 
no último  final de semana pelo jornal 
Münchner Merkur, o goleiro do Bayern de 
Munique demonstrou pouco interesse em 
seguir seu atual treinador.

Na última rodada do Campeonato Italiano, a Juventus bateu o Sassuolo por 1 a 0 e segue firme rumo ao título nacional. 
Porém, a principal notícia foi o recorde quebrado por Buffon, de 926 minutos sem levar gols, superando o recorde 
anterior do clube, de 903 minutos, que pertencia a Dino Zoff. Aos 38 anos, Buffon busca agora o recorde da Série A de 

minutos sem sofrer gols, que pertence a Sebastiano Rossi, que ficou 929 minutos no início da década de 1990. Basta não 
levar gol nos primeiros quatro minutos contra o Torino para ele quebrar a marca. Entre as maiores ligas europeias, o recorde 
é de Van der Sar, que ficou 1311 minutos invicto pelo Manchester United na Premier League. No continente europeu, a marca 
pertence ao belga Dany Verlinden, do Brugge, que ficou 1390 minutos sem levar gol, também na década de 1990.

Robinho já não está mais com febre, 
que o tirou da partida da semana passada 
com o Colo-Colo. Mesmo assim o atacante 
não apareceu no gramado da Cidade do 
Galo, ontem. Enquanto os jogadores que 
não atuaram no clássico com o América-MG 
ou que pouco jogaram foram para o campo, 
o atacante e os demais atletas ficaram na 
academia. Amanhã o Galo volta a jogar contra 
o Colo Colo no Independência.

São Paulo embarca 
para jogo decisivo

O São Paulo embarcou ontem 
para a Venezuela, onde jogará ama-
nhã pela Copa Libertadores contra o 
Trujillanos. Depois de perder do The 
Strongest, da Bolívia, no Pacaembu, na 
primeira rodada, a equipe comandada 
pelo técnico Edgardo Bauza empatou 
com o River Plate na Argentina na 
última quinta-feira e sabe que tem de 
vencer na Venezuela - como fez o River 
na primeira rodada - para continuar 
brigando por classificação.“Em princí-
pio a gente não tem outra alternativa 
que não seja ganhar amanhã. Por 
isso tem que pensar a melhor forma 
de chegar à vitória. Se a gente não 
vencer, fica quase impossível. A gente 
tem que superar sobretudo o desgas-
te do jogo anterior, a viagem, a gente 
tem que se recuperar bem pra chegar 
da melhor maneira possível”, falou o 
zagueiro antes do embarque, no Aero-
porto de Guarulhos.

Saiba mais
Confira a distância aproximada que os dez clubes participantes me-
lhores posicionados no ranking da CBF percorrerão nesta primeira fase:

Santos* x Santos-AP - 2,7 mil km (de Santos a Macapá)

Goiás* x River-PI - 1,4 mil km (de Goiânia a Teresina)

Vasco* x Remo-PA - 2,4 mil km (do Rio de Janeiro a Belém)

Cruzeiro* x Campinense-PB - 1,6 mil km (de Belo Horizonte a Campina Grande)

Coritiba* x Guarany-CE - 2,6 mil km (de Curitiba a Sobral)

Atlético-PR* x Brasil de Pelotas-RS - 766 km (de Curitiba a Pelotas)

Flamengo* x Confiança-SE - 1,4 mil km (do Rio de Janeiro a Aracaju)

Fluminense* x Tombense-MG - 252 km (Rio de Janeiro a Tombos)

Figueirense* x Lajeadense-RS) - 393 km (Florianópolis a Lajeado)

Botafogo* x Coruripe-AL - 1,6 mil km (Rio de Janeiro a Coruripe) 

* Equipes jogam segunda partida em casa, caso não vençam o primeiro 
jogo com mais de dois gols de diferença. 

Botafogo-PB 
estreia amanhã 
contra o Linense, 
em São Paulo, 
e o Campinense 
somente no dia 
13 de abril, em 
Campina

O Flamengo estreia na Copa 
do Brasil amanhã, contra o Con-
fiança, no Sergipe. O Rubro-Ne-
gro tem a possibilidade de eli-
minar o jogo de volta se vencer 
este primeiro duelo por dois ou 
mais gols de diferença. Apesar 
de ter esta vantagem, o técnico 
Muricy Ramalho evita falar so-
bre isso para não motivar o ad-
versário.

“Temos que classificar, este 
é o pensamento. Passar de fase 
é o nosso objetivo. Sou antigo 
no futebol, tenho experiência 
e sei que essa conversa (de eli-
minar jogo de volta) dá muita 
água para o adversário. Vamos 
respeitá-los”, disse o treinador.

Muricy não se mostrou nem 
um pouco preocupado com as 
condições do gramado da Arena 

Batistão, onde será realizado o 
duelo. 

“Já estive lá. As informa-
ções são muito boas em relação 
ao gramado, não vemos nada 
excepcional. Está tudo progra-
mado. As informações são boas 
quanto a estádio e gramado. 
Estamos atentos, temos imagem 
e informação. Esperamos fazer 
um bom jogo lá”, comentou.

Muricy prega respeito ao Confiança em Aracaju

Grêmio terá pela frente o San Lorenzo
O meia Giuliano não 

participou do último treina-
mento do Grêmio antes da 
viagem à Argentina. O meia 
foi preservado por conta do 
desgaste muscular. A dele-
gação gremista chegou no 
domingo ao país vizinho. 
Hoje, terá pela frente o San 
Lorenzo pela quarta roda-
da do grupo 6 da Liberta-
dores. O jogo está marcado 
para as 21h45 (horário de 
Brasília). 

Giuliano é a única dúvi-

da no time de Roger Macha-
do. O armador tem rotina 
de preservação em momen-
tos de maior desgaste e não 
chega a preocupar muito. É 
provável que se recupere 
em tempo de jogar, até pela 
necessidade. 

O jogo é decisivo. Com 
4 pontos, o Tricolor vê o 
Toluca praticamente clas-
sificado. Os mexicanos 
venceram a LDU e abriram 
três pontos de distância 
em primeiro. Em seguida, 

a LDU tem três e o San Lo-
renzo dois. Uma derrota 
poderia até significar lan-
terna na chace ao fim da 
rodada. Uma vitória faria o 
Tricolor 'colar' no primei-
ro posto. 

Se Giuliano jogar, o 
time será o mesmo que 
empatou com o mesmo ad-
versário na Arena. Wallace 
Oliveira segue fora por con-
ta de uma lesão muscular. O 
mesmo vale para Walace e 
Ramiro, que fica no banco. 

Caso Giuliano não 
atue, as alternativas são 
Lincoln, Fernandinho e 
Pedro Rocha. É possível, 
ainda, a entrada de um dos 
centroavantes (Bobô ou 
Henrique Almeida) com 
Luan recuado para o meio. 

O provável time do 
Grêmio tem: Marcelo 
Grohe; Wesley, Fred, Pedro 
Geromel e Marcelo Olivei-
ra; Edinho, Maicon, Giu-
liano e Douglas; Everton e 
Luan. 

TAÇA LIBERTADORES

O Flamengo começa a sua caminhada amanhã em Aracaju, diante do Confiança, jogo que deve registrar um grande público no Batistão

FOTOS: Reprodução/Internet



Atletas vão defender 
uma equipe carioca na 
competição internacional

Paraibanos viajam para Portugal
MUNDIALITO INFANTIL DE FUTEBOL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 201620

Cinco garotos paraibanos 
embarcam hoje para Portugal 
onde vão disputar o Mundia-
lito Infantil de Futebol de 7, 
que acontece de quinta-fei-
ra (17) ao próximo dia 27. O 
quinteto defenderá o Penín-
sula-RJ, no primeiro com-
promisso internacional, que 
reunirá os principais clubes 
do mundo. O grupo é formado 
por João Gabriel, de 10 anos, 
Eduardo Lopes (11), Leonar-
do Cahu (11), Wesley Arcanjo 
(12) e Pedro Henrique (11). 
Os atletas foram convidados 
pelo treinador da equipe ca-
rioca, Dênis Paiva, que gostou 
da atuação dos paraibanos, 
quando conquistaram o título 
pela Escolinha do Flamengo
-PB, em 2015.

Léo (zagueiro), Gabriel e 
Eduardo (meias) jogam pela 
Escolinha do Flamengo-PB, 
com o pivô Wesley no time dos 
Meninos da Paraíba, enquan-
to Pedro (goleiro), defende o 
Esporte Clube Cabo Branco 
(ECCB). Os paraibanos terão 
pela frente uma competição de 
alto nível técnico, com clubes 
de ponta do esporte, como Real 
Madrid, Barcelona, Bayern de 
Munique, Chelsea e tantos ou-
tros, que colocarão as divisões 

base na disputa. Um dos des-
taques do grupo, João Gabriel, 
começou a praticar o futebol 
de campo aos 4 anos de idade 
pelo Flamengo-PB, com pas-
sagem pelo Cabo Branco (fut-
sal) e Escrete de Ouro, quando 
conquistou o título do Gold 
Camp/2015, em Goiás.

Para o tio e orientador do 
garoto, Max Shaolin, trata-se 
de uma revelação paraibana 
que tem um futuro promis-
sor pela frente. Segundo ele, 
a disputa em Portugal será de 
grande importância para os 
garotos que enfrentarão equi-
pes europeias com uma estru-
tura forte e organizada. “Um 
prêmio para todos que parti-
ciparão de uma competição 
com adversários de alto nível 
do exterior. João tem habili-
dade, técnica e talento, sendo 
uma das boas revelações do 
esporte, juntamente com os 
demais atletas”, avaliou.

A 3a edição dos Jo-
gos das Reeducandas 
do Presídio Feminino 
Júlia Maranhão terá 
início nesta terça-feira 
(15). A solenidade de 
abertura está marcada 
para as 15h, na pró-
pria unidade prisional, 
onde haverá o desfile 
das participantes, o 
acendimento da to-
cha, além da execução 
do hino nacional bra-
sileiro. Os Jogos são 
realizados pelo Go-
verno do Estado, por 
meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), 
em parceria com a Se-
cretaria de Estado da 
Administração Peni-
tenciária (Seap).

O evento, que 
sempre acontece no 
mês de março, foi rea-
lizado pela primeira 
vez em 2014 e tem o 
objetivo de dar opor-
tunidade às mulheres 
que estão sob pena 
de participar de com-

petições esportivas e 
de atividades de lazer. 
“Além de representar 
um caráter esportivo, 
esses jogos têm o ob-
jetivo de fazer a socia-
lização entre as ree-
ducandas, através do 
desporto e brincadei-
ras”, disse José Hugo 
Coelho, da gerência 
do desporto da Sejel.

Para Tibério Limei-
ra, titular da Sejel, as 
reeducandas também 
têm o direito de par-
ticipar das comemo-
rações no mês na mu-
lher. “Já que o mês de 
março representa o da 
mulher, as reeducan-
das também precisam 
ser inclusas nas come-
morações. Pensando 
nesse fator, o Governo 
do Estado encontrou 
uma forma de fazer 
com que elas passem 
alguns dias fora de 
suas respectivas roti-
nas, já que os jogos te-
rão a duração de três 
dias”, frisou.

Jogos do Presídio Júlia 
Maranhão começam hoje

REEDUCANDAS

O grupo é 
formado por 
João Gabriel, 
Eduardo Lopes, 
Leonardo 
Cahu, Wesley 
Arcanjo e Pedro 
Henrique 

Cinco garotos da Paraíba vão jogar pelo time do Península-RJ

FOTO: Divulgação

A partir deste fim de 
semana, quando começa o 
GP da Austrália, o primeiro 
da temporada 2016 da Fór-
mula 1, os pilotos já terão 
que enfrentar uma nova di-
ficuldade. A FIA (Federação 
Internacional de Automobi-
lismo) impôs um limite de 
informações que a equipe 
poderá passar aos pilo-
tos pelo rádio. Assim, cada 
um deles terá um controle 
maior do que está aconte-
cendo na corrida, com me-
nor dependência dos enge-
nheiros nos boxes. Sem se 
mostrar muito feliz com a 
mudança, Lewis Hamilton 
brincou, dizendo que vai 
precisar colar alguns adesi-
vos em seu carro.

“Nós temos de memo-

rizar muito mais coisas, 
são muitos processos dife-
rentes que temos que nos 
inteirar, sequências que 
nós precisamos saber no 
carro, então vamos tentar 
resolver de uma forma que 
possamos lembrar de como 
é. Então, às vezes vocês vão 
ver adesivos no carro, vão 
ver adesivos no volante, 
porque é literalmente mui-
ta coisa. Algumas dessas 
coisas não beneficiam em 
termos de melhorar nossa 
velocidade ou nada disso. É 
apenas uma decisão muito 
técnica”, reclamou o piloto 
da Mercedes.

Essas e outras mudan-
ças no regulamento da Fór-
mula 1 já poderão ser nota-
das neste fim de semana no 

GP da Austrália, que abre 
a temporada 2016. Nesta 
quinta-feira, a partir das 
22h30 (de Brasília) aconte-
cerá o primeiro treino livre 
da corrida de Melbourne.

Novas regras
Enquanto a Fórmula 

1 se prepara para instau-
rar novas regras de clas-
sificação na categoria, ba-
seando-se no argumento 
de que a competição está 
devendo no fator emo-
ção e precisa ficar mais 
atraente, há quem reprove 
as mudanças promovidas. 
Niki Lauda, ex-piloto e tri-
campeão mundial, atual-
mente diretor da Merce-
des, criticou abertamente 
o novo modelo.

As câmeras de televi-
são mostraram a suposta 
mordida de Diego Costa em 
Gareth Barry, durante a der-
rota do Chelsea para o Ever-
ton, e o atacante não con-
seguiu escapar de punição. 
A Federação Inglesa de Fu-
tebol (FA) anunciou ontem 
que denunciou o jogador 
dos Blues pelo incidente.

Apesar disso, o brasi-
leiro naturalizado espanhol 
contou com a ajuda do pró-
prio adversário, que negou 
a mordida. “Vi que muito se 

comentou sobre o inciden-
te entre mim e Diego Cos-
ta no jogo de sábado. Para 
que fique claro, ele não me 
mordeu”, escreveu Barry 
em rede social. O atleta, in-
clusive, foi procurado pela 
FA após a partida para dar 
sua versão sobre o caso.

Costa tem até amanhã 
para dar sua versão do caso 
à FA e até quinta-feira ele 
precisa responder a acu-
sação. Depois do jogo, na 
qual o Chelsea saiu derro-
tado por 2 a 0 e eliminado 

da Copa da Inglaterra, os 
Blues, por meio de publica-
ção no Twitter, afirmaram 
que Diego Costa estava ar-
rependido. O técnico Guus 
Hiddink foi outro que saiu 
em defesa do atacante - que 
negou a atitude.

Diego foi penalizado 
com um jogo de suspensão 
por provocar a torcida do 
Everton na saída do gra-
mado. Além disso, cum-
prirá suspensão automáti-
ca por ter levado o cartão 
vermelho.

Hamilton: restrições de rádio 
vão deixar corridas mais difíceis

Diego Costa é denunciado 
após mordida em adversário

FÓRMULA 1

NA INGLATERRA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher (o 8 de março), a artista 
plástica baiana - radicada na Paraíba 
desde 1991 - Sayonara Brasil, que 
completou três décadas de carreira no 
ano passado, está realizando a expo-
sição intitulada Sayonara Brasil, uma 
celebração a ânima até 8 de abril, no 

hall do Aeroporto Internacional Presidente Castro 
Pinto, situado em João Pessoa. A individual - que 
tem apoio da Infraero e do Fórum das Mulheres de 
Negócios - é integrada por 16 pinturas, todas na 
técnica acrílica sobre tela e com temas variados. A 
propósito, nesta quinta-feira, a partir das 14h, ela 
fará a apresentação oficial de duas edições - as de 
2014 e 2015 - do livro denominado Artists Across 
Continents, publicado pela Artcom Expo Interna-
tional. “Escolhi dar esse título à mostra porque 
reflete um pouco da minha experiência, já que 
completei 30 anos de carreira em outubro de 2015, 
quando comemorei com uma exposição na Estação 
Cabo Branco, em João Pessoa. Na ocasião, expus 29 
obras, das parte das quais estão na individual mon-
tada no hall do Aeroporto Castro Pinto”, justificou 
Sayonara Brasil para o jornal A União. 

Aberta no último dia 8 de março, a exposição 
reúne pinturas com temas diversos. Nesse senti-
do, a artista retrata pássaros, borboletas, flores, 
beija-flores, além de imagens abstratas. “A mostra 
está bem eclética. É como se fosse um resumo da 
exposição anterior, com a qual comemorei meus 30 
anos de carreira e que fez parte da programação do 
Festival 6 Continentes, sediado na cidade do Porto, 

em Portugal, e do qual sou representante do grupo 
em João Pessoa”, disse Sayonara. 

Quanto as duas edições do livro Artists Across 
Continents que apresentará nesta quinta, durante 
sua exposição no Aeroporto Castro Pinto, Sayonara 
Brasil disse ser a intenção de que os artistas não 
apenas conheçam a obra, mas também se interes-
sem em participar da publicação, que é produzida 
pela Artcom Expo International, organização pre-
sidida pelo norueguês Hans Salbu. A edição 2014 é 
integrada por 158 artistas, enquanto a de 2015 por 
175, inclusive a própria Sayonara, contendo dados 
biográficos e a produção de cada um.

A propósito, Sayonara Brasil ainda vê com 
reservas a situação da mulher no Brasil, seja ela ar-
tista ou de qualquer outra profissão. “Existe muita 
máscara em relação ao trabalho da mulher. Ela ain-
da tem a carga de ser mãe, manter as obrigações 
familiares e não se desvincula de nada do que ela 
é. O que existe é uma falsa liberdade e preconceito 
não tanto na área profissional, mas, sim, enquan-
to mulher. Mas a mulher é extremamente forte e 
suporta adversidades e merece ser respeitada e 
valorizada”, comentou ela.

Natural da cidade baiana de Jequié e com uma 
obra que se caracteriza pelo caráter experimental, 
Sayonara antecipou já estar iniciando mais uma 
fase na sua carreira: a de confeccionar parangolés. 
O primeiro vem sendo produzido, cujo título é A 
rota do cordel em João Pessoa. “Meu objetivo, com 
esse trabalho, é preservar a memória e valori-
zar esse tipo de manifestação artística entre os 
estudantes”, disse ela. “Não sou cordelista nem 
poeta, mas amo as pessoas que produzem cultura 
e ciência”, prosseguiu a artista plástica, que decidiu 
por esse tema levada pela própria situação da vida, 
aliada com os aspectos crítico e social.                       

Lucas Silva
Especial para A União

Sayonara Brasil realiza exposição no hall do Aeroporto
Castro Pinto com exposição de pinturas em temas diversos
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Cine Bangüê oferece 
programação especial 
no mês das mulheres
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Lourdinha Luna fala sobre 
os 36 anos da morte de 
Joaé Américo de Almeida
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Flor de Macambira é 
um dos espetáculos 
do Palco Giratório 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2016

A artista visual 
Sayonara Brasil e 

a mostra em cartaz no 
aeroporto da capital

Celebrando a mulher 
com arte



Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2016

No dia 10 de março, a FCJA, por seu presidente e funcio-
nários comemoraram os 36 anos de encantamento de José 
Américo. Ele tinha tanta aversão ao vocábulo morte, que tira 
dos vivos os direitos e regalias sociais, que não a pronunciava, 
nem escrevia, se ele fosse o centro da referência.  Ao citar o fim 
de sua vida, usava um eufemismo: “Quando eu transpuser a 
fronteira; quando nada mais restar de mim ”  e  até o popular: 
“Quando eu abotoar o paletó...”  

O nosso rememorado de hoje foi ditoso, qualidade que ele 
atribuía ao “bom senso”. Dessa felicidade deu testemunho com 
formação moral irretorquível, vendo em cada conquista uma 
benesse da Providência.  Vivia a repetir esse reconhecimento 
com a constância de quem reza uma velha oração, sempre nova, 
nos lábios fervorosos. “Eu sou muito feliz, tenho com que me 
manter. Estou ao abrigo de uma velhice dependente da caridade 
familiar e com um “ministério” que cuida de mim com tanto 
afeto, com você à frente”.

Chegou à idade provecta, respeitado, acatado em seu verbo 
e fiel aos princípios da fé cristã.  Como uno, foi múltiplo em suas 
vocações, tal a tendência para várias aptidões.  Teve a ventura de 
chegar ao momento derradeiro, como sempre desejou, conscien-
te com o que iria acontecer. Desconheceu o trânsito da morte 
agônica e no último instante, conservou a lucidez para consolar 
os inconsoláveis.

Surpreendeu ao ser um homem do seu tempo, permeável 
às ideias novas, apesar de idoso. Aos 86 anos escreveu o livro de 
poesias, Quarto Minguante – que mereceu de Austregésilo de 
Athayde e de Odylo Costa Filho da ABL, e do crítico literário da 
Paraíba o acadêmico da APL, Hildeberto Barbosa Filho, os mais 
adequados comentários. 

 De espírito acessível para as coisas novas, aceitou as 
transformações impostas pelos anos sessenta, como se fosse 
jovem.  A moda, para ambos os sexos, tinha por conceito, banir 
limites e tabus. Os homens aboliram o modelo convencional. 
O blazer substituiu o palitó e a gravata jogada para escanteio, 
teve a sentença de ser usada, apenas, em momentos formais. A 
bermuda assumiu o reinado, como vestimenta recomendada 
para o clima tropical. Ele aplaudiu as mudanças, embora tenha 
sido discreto quanto ao uso.

A Música Popular Brasileira (MPB), a mais rica do mundo, 
com suas 16 vertentes, aglutinou valores. A Jovem Guarda, sem 
tradição clássica, começou a vigorar. A Bossa Nova era uma 
vareta desse leque.  O movimento Tropicalista fora outra haste 
da MPB. O engajamento nessa tendência foi fenômeno nacional. 
A geração poético musical dessa fase fez sucesso em todas as 
variantes. E surgiu um estilo moderno de cantar.

 Os Beatles e os Rolling Stones e suas guitarras in-
fluenciaram os brasileiros e surgiu o Paralamas do Suces-

so.  Os festivais saíram do Sul e chegaram ao Nordeste. E 
não se deram trégua em sua jornada de primoroso lavor e 
originalidade. 

Causava espanto quando eu informava que o austero 
ministro vivia a cantarolar, com voz desentoada, a Banda 
de Chico Buarque. Creio que se revia em criança, correndo 
descalço, rua abaixo, rua acima, acompanhando as tocatas da 
charanga de Areia. 

Numa temporada, no Rio de Janeiro, vimos todas as peças 
teatrais e shows de Vinicius de Morais, Roberto Carlos, Ney 
Matogrosso e Bibi Ferreira, com a prenunciadora  Gota d’Agua.

Afirmava o escritor argentino Jorge Luiz Borges “quem 
realiza um sonho constrói um pedaço da realidade.” Quantos José  
Américo consolidou em sua trajetória?   Seu currículo é recheado 
de benefícios coletivos. Sobre ele disseram uma vez: “Nega um 
copo dágua e faz um açude”... Ele era o homem do bem comum.

A partida de dona Alice, esposa e mãe extremosa, regula-
dora do equilíbrio familiar, pela tranquilidade e sensatez, foi um 
desfalque lamentável. Ao refazer-se da perda foi surpreendido 
pelo desastre com Américo Filho e sua família e 6 meses antes do 
partida do caçula, se foi sua filha única, Selda. 

 O organismo forte entrou em debaque. A integridade física 
atingida pelos infortúnios vulnerava-se a despeito dos cuidados 
médicos e domésticos. O que mais amedrontava José Américo era 
o pavor do sofrer. No entanto o quadro não lhe reservou dores, e 
alimentou, em todos nós, as esperanças em sua recuperação.  O 
espírito continuava ativo. A percepção nunca se ausentou e ape-
nas três dias antes de falecer, admitiu está próximo do fim.  

No instante terminal reuniu todas as reservas para mani-
festar seu agradecimento aos clínicos presentes – Gilson Gue-
des, Gilvandro Assis,  Italo Kumamoto, Ricardo Maia, as enfer-
meiras e serviçais. Na hora final, sem autopiedade, pediu-me a 
mão e disse: “Está tudo terminando”  Ao notar minha emoção 
advertiu-me: “Não chore. O que vai acontecer é natural.”  

Duas grandezas assistiram a sua mansa despedida. 
Vespéra, a estrela que desejou fosse a vela em sua mão, ainda, 
alumiava a sua cabeceira, aguardando-o para conduzi-lo ao 
festim celeste preparado para ele. A outra altivez estava na 
chuva, inesperada, com trovões e vento forte, a alegria de seus 
dias de expectativa de inverno, um bem que era de todos. E 
para encerrar minha modesta rememoração, transcrevo sua 
última construção literária, em versos: O SOPRO FINAL – Co-
ração, tuas batidas/ São doces como uma pluma/  Não causam 
mossa nenhuma/ E nem sequer são ouvidas/. Se pulsas, como 
um relógio/ Estás sujeito à parada/ A extrema-unção, ao 
nada/ O artigo do necrológio./ Sempre guardas segredo,/ Mas, 
nessa hora final,/ Dá-me o aviso fatal,/ Sopra que não tenho 
medo.”E assim aconteceu. Subiu, subiu e encantou-se.

O Brasil acaba de dar uma lição 
de democracia ao mundo. Encheu a 
rua com a multidão pedindo o impe-
dimento da presidente da República 
e a continuidade das investigações 
sobre o ex-presidente Lula da Silva. 
Tudo na maior paz. Nenhum óbito, 
nenhum ferido, nenhum preso. A 
multidão formando-se e dissolven-
do-se como as grandes massas zen, 
numa disciplina quase religiosa. 
Uma diferença gritante (sic) dos 
tempos atuais e os da 
ditadura. 

Mesmo as-
sim, deslembrados 
pediram a volta da 
ditadura, tempo em 
que não se podia fa-
zer um evento como 
aquele, nem mani-
festar sua opinião 
de nenhuma forma: 
a imprensa calada, o 
Congresso amorda-
çado, os crimes do 
governo ocultos, os 
presos políticos nas 
masmorras. O governo totalitário 
roubava com as quatro patas, mas 
ninguém podia dizer nada. Todos os 
crimes podiam ser atribuídos ao go-
verno gorila, pois todos os seus atos 
eram ocultos pela noite da censura. 
Bem diferente do governo atual, 
de transparência absoluta, onde a 
Polícia Federal investiga a exaustão 
qualquer malfeito, seja de que tama-
nho for. Mesmo assim, o povo pede 
rigor às autoridades. E é atendido. 

Em algumas cidades, como 

Palavra de ordem

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Só recentemente, 
nos últimos dias de 
2015, pude terminar 
de ler o livro de Andréa 
Pachá, SEGREDO DE 
JUSTIÇA (Editora AGIR 
-2014 edição: 1ª – 200 
páginas – Preço: R$ 
24,90). De acordo com 
a sinopse divulgada 
pela editora, “os dramas 
humanos vividos todos 
os dias nos tribunais 
são o ponto de encontro 
perfeito entre a juíza e a 
escritora Andréa Pachá. 
Em crônicas que contam desde acirradas disputas 
por pensões até divórcios de partir o coração, a 
autora divide com o leitor as alegrias e tristezas da 
vida real, passadas como que em um filme diante da 
sua tribuna”.

Tenho atuação parecida com a da Dra. An-
dréa: sou promotor de Justiça aposentado, leciono 
em duas Universidades e já escrevi três livros de 
crônicas. O último, “Crônicas Forenses: o dia-a-dia 
da Justiça”, pela Juruá Editora, tem muitos “causos” 
parecidos com os dela. Porém, nem de longe, al-
canço a profundidade da autora, especializada em 
Direito de Família.

Essa coletânea de casos da vara de família 
mostra os seres humanos em momentos de grande 
fragilidade, e pelos olhos considerados da juíza, con-
seguimos aceitar comportamentos que, não fosse a 
maneira como são retratados, provavelmente não 
imaginaríamos aceitá-los tão prontamente. Andréa 
Pachá habilmente mostra a seus leitores um recorte 
da realidade fora da pompa do Judiciário. São pes-
soas que sofrem, divertem-se e tentam resolver os 
problemas à maneira de cada um.

Porém, quando esbarram na experiência da 
Dra. Andréa, a coisa muda de figura, pois ela sabe 
muito bem aplicar a lei. E a cada caso concreto.

Crônicas emocionantes
São crônicas emocionantes, constituindo-se 

num espelho, onde podemos ver de maneira nítida 
a reflexão dos nossos próprios preconceitos. O su-
cessivo desfilar dos causos nessa coletânea me fez 
refletir e voltar aos tempos do Ministério Público 
no interior do Estado, onde juízes e promotores 
tentavam fazer algo em prol dos menos favoreci-
dos, mas esbarrávamos nas lacunas e na inaplicabi-
lidade da lei.

Mas a autora soube muito bem dosar sua práti-
ca e sua doutrina aos casos que lhe checavam. Como 
a crônica “Prazo de Validade”, na qual ela narra a 
história de Angélica, separada há 17 anos e que, por 
capricho, deixou de receber a pensão do ex-marido 
e não conseguiu nem olhar para a moça que, na sua 
ótica, era a responsável pelo divórcio. Ou, ainda, 
como o relato de um casamento que durou 43 anos 
e, ao tentar a conciliação, a autora foi surpreendida 
com a firme decisão da esposa, que repudiava rela-
ção anal solicitada pelo marido.

Todos os casos são únicos e peculiares porque 
os participantes são indivíduos. E é nesses momen-
tos que se veem as verdadeiras feições de cada um 
dos envolvidos e os princípios respeitados pelos 
familiares. Estimula o leitor a repensar as soluções 
encontradas pela autora para situações tão críticas, 
como separações ou nascimentos fora do casamento, 
paternidade ou maternidade inesperadas, enfim, um 
leque inteiro de vivências inevitáveis no convívio de 
uma família e na pluralidade das soluções encontra-
das por aqueles que vivenciam esses conflitos. 

As crônicas de Andréa Pachá produzem choques, 
momentos de muita reflexão e nos fazem indagar: 
que mundo é esse, meu Deus? Andréa Maciel Pachá é 
juíza, formada em Direito pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ). Participou de um grupo de 
dramaturgia, trabalhou com cinema e teatro. Mo-
rou no Rio até 1993, quando voltou para Petrópolis. 
Como membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
criou o Cadastro Nacional de Adoção e a Comissão 
de Conciliação e Acesso à Justiça. Também promoveu 
campanhas para simplificar a linguagem utilizada nos 
processos, combatendo o “juridiquês”. Pela sua atua-
ção no CNJ, recebeu em 2010 o Diploma Bertha Lutz. 
Possui outros livros e artigos publicados em jornais 
de circulação nacional e revistas especializadas.

Segredo de justiça

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

Porto Alegre, deu-se um resultado con-
trário ao colimado. O povo compareceu 
ao chamado, mas vestindo camisa de 
outra cor. Em vez do verde-amarelo da 
canarinha, o gaúcho preferiu o vermelho 
dos partidos de esquerda – do PT e do 
PCdoB. No Rio Grande do Sul foi assim. 
É o estado mais politizado do Brasil. O 
Rio Grande foi à manifestação, mas para 
prestar solidariedade aos dois presiden-
tes populares, Lula e Dilma.

Diz-se que o gaúcho é um pernam-
bucano a cavalo. A recíproca 
deve ser verdadeira: o per-
nambucano ser um gaúcho a 
pé, como devem ser os in-
fantes. No tempo do cangaço 
era essa forma. Os bandidos 
embrenhavam-se na caatinga 
a pé. O pasto era pouco para 
nutrir os cavalos roubados 
às fazendas. E a pé a fuga era 
facilitada, a cabroeira fugia 
mais facilmente ao som do 
apito do chefe do bando, ou à 
detonação dos primeiros tiros. 
Só não deu para fugir na Grota 
do Angico, onde os celerados 

encontraram a morte degolada. 
O comparecimento à rua corres-

pondeu ao resultado da última eleição. 
No Nordeste, a presença popular nas 
praças e logradouros foi bem menor de 
que no Sudeste e Centro-Sul, onde os 
partidos de direita obtiveram bons re-
sultados, com exceção do Rio de Janeiro 
e de Porto Alegre. Em São Paulo, falhou 
a tentativa de transformar o evento em 
comício. A presença dos organizadores 
das manifestações redundou em vaias. 
Foi assim com respeito (ou desrespeito) 

às pessoas de Aécio Neves e do 
governador Geraldo Alckmin. 
Nome que antigamente tinha 
uma pronúncia oxítona, como em 
José Maria Alckmin, ministro da 
Fazenda; com o passar do tempo, 
perdeu o acento.

Muito diferente as manifes-
tações sob o governo da Frente 
Brasil Popular, se comparadas às 
passeatas kamikazes dos duros 
tempos de chumbo. Na época da 
ditadura as manifestações eram 
reprimidas a pata de cavalo, 
dente de cachorro, cassetetes 
de gorilas, lagartas de tanques 
e brucutus – aqueles blindados 
antimotins. Jovens eram arrasta-
dos pelas ruas, debaixo de pau, e 
conduzidos para destino ignora-
do, nos quartéis e delegacias. Ou 
simplesmente fuzilados no meio 
da rua, ou mortos a coronhadas, 
com suas cabeças esmagadas a 
coice de fuzil. 

Os tempos de ontem e os de 
hoje não podem ser comparados. O 
atual governo brasileiro está de pa-
rabéns pelo resultado pacífico das 
manifestações, ou passeatas, reali-
zadas no último domingo. A polícia 
também foi à rua, mas para garantir 
o bem-estar dos manifestantes. 

Que o mundo veja isso como 
exemplo de democracia. O Brasil 
vive um clima de paz e liberdade, 
transparente como as manhãs 
que sucedem às noites de chuva.

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado) 
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Tônio

Em cartaz

Cinema

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 - 105 Especial MPB
21h - 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 - Ide com você
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O Cine Bangüê está cele-
brando o mês das mulheres 
com programação especial até 
o dia 24 de março, com filmes 
nacionais e internacionais que 
trazem mulheres como prota-
gonistas e retratam histórias 
diversas de lutas, dramas, con-
quistas e superações. 

O desenvolvimento de ati-
vidades desta natureza, além de 
instigar a reflexão sobre temas 
importantes da sociedade, a 
exemplo do combate à violên-
cia contra a mulher e a luta por 
equidade de gêneros, assim 
como proporciona ao público 
o acesso a grandes clássicos do 
cinema com preços populares 
e além disso, divulga o cinema 
nacional que muitas vezes fica à 
margem das salas comerciais.

No último sábado (12), 
tive a oportunidade de assistir 
o filme brasileira ‘Eles vol-
tam’, de Marcelo Lordello, que 
esteve presente na sessão e 
participou de um debate com 
o público logo após a exibição. 
O drama retrata uma situação 
vivida pela adolescente Cris 
(Maria Luíza Tavares), que jun-
to com Peu (Georgio Kokkosi), 
seu irmão mais velho, são dei-
xados na beira de uma estrada 
pelos próprios pais. Os irmãos 
foram castigados por brigar 

constantemente durante uma 
viagem à praia. 

Durante o debate, pergun-
tei ao diretor o que o motivou a 
abordar o tema e a escolha pela 
narrativa, que trazia à tona o 
choque cultural resultante do 
abismo existente entre as clas-
ses sociais. Lordello afirmou que 
sempre teve o desejo de pautar 
o cotidiano de uma adolescente, 
com os seus sonhos, dramas, 
observações, experimentações e 
reflexões. Neste filme, ele con-
seguiu retratar os contrastes 
sociais e demonstrar a supera-
ção do medo em situações ad-
versas e ainda, como ele mesmo 
revelou. “Eu queria fazer um 
filme que fugisse da narrativa 
hollywoodiana e ao mesmo tem-
po, mostrar o cotidiano de uma 
forma que traga esperança para 
as pessoas, em um momento tão 
delicado onde muitas vezes se 
propaga o pânico e a violência”. 

Antes da exibição de ‘Eles 
voltam’, foi projetada a produção 
sueca ‘Eu sou Ingrid Bergman’, 
dirigido por Stig Bjorkman. A 
beleza e a construção estética 
do filme prendem a atenção 
do público, juntamente com o 
enredo da conturbada e mo-
vimentada história de vida da 
mais premiada atriz de cinema, 
com oito indicações ao Oscar e 
três estatuetas. O longa enfatiza 
a trajetória artística de Ingrid 
Bergman, os momentos de con-

 

Sarau tem como tema 
a mulher em versos

Com o intuito de homenagear as mulheres, o grupo Cia de Tea-
tro Encena realiza no Café Usina da Usina Cultural Energisa um sarau 
chamado ‘Mulheres em Versos’ hoje, às 20h30. O evento, que contará 
com a participação dos atores Aelson Felinto, Amanda Galvão, Miguel 
Segundo e Melânia Silveira, terá o recital de 20 poesias e músicas 
declamadas de artistas paraibanos e de outros estados. Os interes-
sados em participar da atividade podem adquirir seus ingressos na 
bilheteria do evento no valor de R$ 10.

Evento

Olhar poético

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher (o 8 de março), a poetisa carioca Rita Moutinho lança 
hoje, a partir das 19h, na Livraria da Travessa no Shopping Le-
blon, no Rio de Janeiro, o livro intitulado Theo & May - Sonetos 
de amor e mistério, da Editora Ibis Libris. A obra oferece ao 
leitor um passeio pela narrativa ficcional para contar, por meio 
de sonetos, a trajetória de um casal de fazendeiros. A propósi-
to, os temas da obra Toi et Moi, do poeta francês Paul Géraldy, 
serviram de inspiração para a autora.   

“Não vejo diferenças entre os obstáculos - que são muitos 
- a serem vencidos por mulheres e homens. Antigamente 
citava-se nos dedos poetisas que se projetavam. Agora podem 
ser nomeadas mais, entretanto, ainda é uma representação de 
universo muito pequena e a ambos os sexos as barreiras são 
de diversas ordens: cada vez temos menos editoras voltadas 
para a poesia, as livrarias, em geral, só têm em suas prateleiras 
nomes consagrados e a divulgação está cada vez mais difícil 
com a diminuição de suplementos literários e outros espaços 
dedicados à literatura, sem falar que a verdadeira crítica literá-
ria no Brasil é, hoje, quase inexistente”, confessou para o jornal 
A União a escritora Rita Moutinho, ao comentar a situação da 
mulher no cenário literário em âmbito nacional.

Além disso, a autora observa as dificuldades na atual 
conjuntura do País. “O mercado está cada vez mais contraído 
devido a uma grave crise econômica e a uma histórica carência 
cultural. Apesar de achar que a literatura continuará fazendo 
uso do papel, crescem novidades como os ebooks e a literatura 
de autoajuda veio a roubar um pouco o lugar da poesia como 
aquilo que pensa o homem e o mundo, seus mistérios, desafios, 
angústias, belezas, etc. Pouquíssimas editoras financiam a obra 
de pouquíssimos poetas. Não acho que haja diferença de cenário 
para homens e mulheres”, disse ela. 

“Em pleno terceiro milênio, a questão da diferença entre 
poesia feminina e poesia masculina parece superada. Durante 
séculos a poesia foi monopólio dos homens, poucas mulheres 
- como Francisca Júlia e Gilka Machado - apareciam e à grande 
maioria era suposto não escrever. A razão para isso está numa 
questão maior, histórica, de inferioridade e submissão. Uma 
série de fatores fizeram a mulher sobressair em vários seto-
res, inclusive a literatura. Hoje elas publicam 
maçicamente e já foram foco de inúmeros 
estudos. Parece patente que não há dife-
renças nas possibilidades de expressão, 
mas vieram à tona algumas novidades 
como o cantar do corpo masculino e a 
poetização de sentimentos, atividades, 
etc, próprias do sexo feminino. Não 
acho que as editoras sejam seleti-
vas quanto ao gênero, mas sim 
quanto à qualidade. Saliento 
também o papel de mulheres 
à frente de editoras, como 
minha editora argentina, 
Patricia Bence Castilla, e 
minha editora brasilei-
ra, Thereza Christina 
Rocque da Motta”, 
acrescentou Rita 
Moutinho.

Mulher em destaque
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xandremacedo@gmail.com

quistas, o trabalho, os encontros 
e desencontros e a sua relação 
com a família e com o cinema, 
as incompreensões por parte 
do público e a receptividade 
dos seus compatriotas com ela, 
num emaranhado de emoções e 
sentimentos diversos. 

Com estas ações, a Funda-
ção Espaço Cultural (Funesc) 
responsável pelo Cine Bangüê 
desenvolve a função social  e 
educativa do cinema, assim 
como demonstra que está an-
tenada ao que há de mais atual 
na produção cinematográfica. 
Vale a pena conferir a progra-
mação semanal deste impor-
tante equipamento cultural do 
povo paraibano.
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KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Alessandro 
Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate Hudson. Sinop-
se: O sumido pai de Po resolve visitar o filho e levá-lo para uma 
reunião familiar. No meio da confraternização, no entanto, o 
panda guerreiro é surpreendido por um espantoso vilão e re-
corre aos velhos amigos para treinar os moradores locais a fim 
de combater o ser malvado. CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h 
(DUB). Manaíra5: 14h15, 16h30 e 18h45 (DUB). Manaíra9/3D: 
13h30, 15h45, 18h e 20h30 (DUB). Manaíra10/3D: 13h, 
15h15, 17h30 e 19h45 (DUB). Mangabeira1/3D: 12h45, 15h, 
17h25 e 19h45 (DUB). Mangabeira3: 14h30 e 19h25 (DUB). 
Mangabeira5/3D: 14h e 16h45. Tambiá2: 14h30, 16h30 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20  
(DUB).

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

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com Gerard 

Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. Sinopse:  
Sinopse: Bek é um mortal pacato que se considera apenas 
mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral dominado 
por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso Set, deus 
da escuridão, toma o trono da nação e mergulha a sociedade 
no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e com o poderoso 
deus Horus, para formar uma expressiva resistência. CinEspaço: 
14h, 19h (DUB) e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra1: 22h (LEG). 
Manaíra6/3D: 13h15, 16h 19h e 21h50. Mangabeira4: 13h, 
15h45, 21h25 (DUB) e 18h45 (LEG).  Tambiá5: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Duração: 
119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com Eddie 
Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O longa é 
uma cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu 
Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a 
uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o relacionamento 
amoroso do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) 
e sua descoberta como mulher. CinEspaço1: 21h20 (LEG). 
Manaíra2: 15h30 e 20h45 (LEG).

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. Com 
Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: Alice 
(Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não 
sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte, 
ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na 
vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser 
solteira. Manaíra1: 14h, 19h30 (DUB)e 16h50 (LEG).  Tambiá1: 
16h15 e 20h45 (DUB).

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

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

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156 min. 
Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González Iñarritu. 
Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall Gleeson. Sinopse: 
Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste americano disposto a 
ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica seriamente 
ferido e é abandonado à própria sorte pelo parceiro John Fitzge-
rald, que ainda rouba seus pertences. Entretanto, mesmo com 
toda adversidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua 
jornada em busca de vingança.  Manaíra5: 21h (LEG). Manaíra9: 
22h30. Manaíra10: 22h  (LEG).Mangabeira1: 22h (DUB). 

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. Com 
Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. Sinopse: 
O filme é uma adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e 
na célebre novela homônima da Rede Record, um dos maiores 
fenômenos de audiência dos últimos tempos da televisão 
brasileira. A épica e emocionante saga de Moisés, retratada 
na novela, que cobre mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará cenas inéditas e 
um final diferente do veiculado na televisão.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Manaíra4:13h45, 16h30. Mangabeira5: 20h e 22h30. 
Tambiá1: 14h e 18h30. 

O Cine Bangüê está de volta



Diversidade

Com dez grupos teatrais em 
sua programação, sendo um 
grupo paraibano e nove vindos 
de outros estados, o projeto 
Palco Giratório do Sesc Paraíba 
divulga sua lista de atrações 
cênicas que irão se apresentar 
no evento durante os meses de 

abril e novembro. Entre os estados partici-
pantes dessa temporada 2016 estão Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas, 
entre outros. A iniciativa tem como proposta 
realizar oficinas e intercâmbios entre diver-
sos o público e atores proporcionando desse 
modo uma disseminação cultural.

Para o ator Thardelly Lima, a circulação 
dos grupos para outros estados tem dimi-
nuído, é muito importante porque existe 
uma partilha de informações e cenários 
locais gerando assim um novo ‘mercado 
teatral’,  onde pode ser visto o que está acon-
tecendo de novo.

Residente de João Pessoa, o grupo O 
Ser Tão Teatro irá apresentar o espetáculo 
intitulado “Flor de Macambira”. Dirigido por 
Christina Streva, a encenação é baseada na 
obra “O Coronel de Macambira”, de Joaquim 
Cardozo, publicada em 1963, e tem 
55 minutos de duração. 

“Flor de Macambira” conta a 
história de Catirina, a mais bela flor 
da Fazenda Macambira, que sucumbe 
aos vícios e tentações mundanas, e 
para resgatar seu amor, Mateus, mer-
gulha nas profundezas de sua alma. 
Na levada do bumba meu boi e do 
cavalo marinho, entremeada por 
personagens da cultura popular 
brasileira, com comicidade e 
trilha original executada ao 

Peça Flor de Macambira participa do projeto Palco Giratório 2016
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Girando pela Paraíba

Músicos e atores compõem 
o elenco do espetáculo que 
retrata a renúncia motivada 
pelo amor

FOTOS: Wagner Gusmão / Divulgação

A Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), através do 
Conselho Estadual de Políti-
cas Culturais (Consecult), abre 
hoje o processo eleitoral para 
inscrição de novos conselhei-
ros. Com mandato de 2 anos 
no período de 2016 a 2018, os 
conselheiros deverão se reu-
nir em sessão ordinária, pelo 
menos uma vez ao mês, para 
discutir a implementação do 
Plano Estadual de Cultura. Os 
registros das candidaturas vão 
ocorrer até dia 13 de abril e se-
rão realizadas rigorosamente 
online pelo site www.consul-
tacultural.pb.gov.br/consecult. 

Composto por 48 mem-
bros entre titulares e suplen-

tes, o Consecult é um órgão 
colegiado vinculado a Secult 
e tem função de acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a execução 
da Política Estadual de Cultu-
ra na Paraíba. Os conselheiros 
irão representar a sociedade 
organizada na gestão 2016-
2018 que atuam nos diversos 
segmentos sejam eles - artis-
tas, produtores, realizadores, 
agentes culturais, formadores 
de opinião, críticos de arte, 
representantes de coletivo e 
fóruns das variadas lingua-
gens da cultura.

Regido por parâmetros 
legais que solidifica a parti-
cipação social, o registro de 
candidaturas será efetivado 

após a inclusão dos seguintes 
documentos - cópia de RG, CPF, 
comprovante de residência, 
currículo resumido, carta de in-
tenção e uma foto atualizada. 

De constituição paritá-
ria com mandato de dois anos 
para todos os conselheiros, as 
reuniões vão funcionar através 
sessões ordinárias e, esporadi-
camente, com reuniões extraor-
dinária e das câmaras setoriais. 
Vale lembrar que a plenária 
eleitoral vai ocorrer no dia 6 
de maio,  para o eleitor saber o 
local de votação é preciso iden-
tificar qual regional de abran-
gência, referente à cidade onde 
mora, e seguir munido de docu-
mento com foto.

Abertas as inscrições para candidatos ao Consecult
PLANO ESTADUAL DE CULTURA

Compete ao Conselho cumprir os objetivos, apre-
ciar e deliberar as propostas de implementação do Pla-
no Estadual de Cultura; aprovar os planos setoriais, cuja 
finalidade é promover a gestão democrática da cultura; 
propor medidas de estímulo, fomento, amparo, valoriza-
ção, difusão, descentralização, democratização e gestão 
compartilhada da cultura; vale salientar que as câmaras 
setoriais garantem a representatividade do conselho am-
pliando o reconhecimento institucional da entidade. 

Sobre o Conselho

Período de registro de candidaturas 
Data provável de divulgação das candidaturas deferidas
Plenárias eleitorais
Prazo para recursos 
Divulgação do resultado final

Cronograma
14/03 a 13/04/2016 
15/04/2016 
06/05/2016 
09/05 a 11/05/2016 
12/05/2016 

Lucas Silva
Especial para A União

vivo, as peripécias de Catirina e Mateus são 
contadas com leveza, crítica social e bom 
humor.

O ator Thardelly Lima comentou ainda 
que, a realização do evento é uma conso-
lidação, porque como a peça já tem cinco 
anos de existência isso demonstra que todo 
esforço e cuidado que tivemos nas apresen-
tação marcaram o nosso trabalho de alguma 
maneira. Então, o convite para participar do 
palco foi uma surpresa muito gratificante.

Partindo da obra original até a adap-
tação, o pernambucano e escritor Joaquim 
Cardozo se inspirou no desfile de persona-
gens e nas brincadeiras da festa popular do 
boi para criar O Coronel de Macambira, o 
primeiro de uma série de seis textos tea-
trais. A história que ele conta por meio de 

suas obras avança por meio de cenas quase 
independentes fazendo com que a cada vez 
um novo personagem se apresente. Além 
disso, sua peça-poema se solidariza com as 
dificuldades do povo brasileiro, evidencia os 
exploradores e dá voz às vítimas. 

Participando dessa nova empreitada de 
adaptação estão inclusos os atores e atrizes 
Cida Costa, Gladson Galego, Isadora Feitosa, 
Polly Barros, Thardelly Lima, Rafael Guedes, 
Zé Guilherme, Anderson Lima e Rodrigo 
Costa e Silva, sendo todos dirigidos por 
Christina Streva.

Uma curiosidade sobre o processo de 
criação da peça é que, o autor de O Coronel 
de Macambira não poupou liberdade poética 
para enlaçar literatura erudita, crítica social 
e festa popular na obra.

Segundo a responsável por realizar a 
adaptação da peça Rosyane Trotta, tomamos 
o mote tradicional do casal de enamorados 
que luta para defender seu amor. Em Flor 
de Macambira, os inimigos são aqueles que 

iludem o casal com o dinheiro 
fácil, criando uma dívida cres-
cente que só pode ser paga com 
a própria alma. Nossa história 
acompanha a transformação 
da jovem Catirina, que enfrenta 

um triunvirato diabólico para 
salvar seu amado.

Rosyane Trota ressaltou 
que, a montagem é uma leitura 
contemporânea da dramaturgia 
da década de 60 e, apesar de não 
ignorar a dimensão política ori-
ginal da época, atualiza a narra-
tiva personificando o drama na 
protagonista, que não existia 
no texto de Cardozo. “O autor 
de O Coronel de Macambira 

não poupou liberdade poética 
para enlaçar literatura erudita, 

crítica social e festa popular. Nós buscamos 
entrelaçar sua poesia com o Brasil de nosso 
tempo e a linguagem cênica que emana do 
jogo vivo dos atores”, completou.

Com um vasto leque de atributos cêni-
cos, a peça tem cenário e adereços assinados 
por Carlos Alberto Nunes, o figurino por Da-
niele Geammal e a caracterização de Mona 
Magalhães.  Já a trilha sonora fica por conta 
de Beto Lemos, da Cia Carroça de Mamulen-
gos, que assina a direção musical em conjun-
to com Zé Guilherme, músico da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba.

Em meio a isso, evento do Palco Giratório 
acontece há 15 anos de circulação de Artes 
Cênicas em todo o País. Por isso, o projeto pos-
sibilita trocas de experiências e intercâmbios 
entre artistas e a plateia, valorizando sempre a 
educação e cidadania dos espectadores.

Saiba mais sobre o grupo “O Ser Tão 
Teatro”-  é um grupo de pesquisa formado 
em 2007 na Cidade de João Pessoa a partir 
da reunião de alunos e profissionais das 
artes cênicas do Departamento de Teatro da 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

O principal objetivo do grupo é a 
pesquisa contínua da linguagem teatral 
com a finalidade de construir uma cena 
tipicamente brasileira. O grupo vem se 
destacando no cenário regional com uma 
trajetória de sucesso e uma pesquisa 
especialmente voltada para as áreas da co-
micidade e do trabalho do ator, utilizando 
como matrizes para a construção da cena 
referenciais da cultura popular. 

As investigações visam o resgate da 
memória da dramaturgia nacional adapta-
da e relida para a realidade atual; o teatro 
como palco para o debate de ideias através 
da abordagem de questões pertinentes ao 
contexto histórico, político e social; e a busca 
por uma interpretação que dialogue com as 
manifestações tipicamente populares. 

Zé Guilherme é um dos 
atores do espetáculo 

Flor de Macambira, 
encenado pelo grupo 

Ser Tão Teatro
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Programa alcança 38 milhões de brasileiros

Farmácia popular
Portal Brasil

O programa “Aqui Tem 
Farmácia popular” comple-
ta dez anos em 2016 com a 
marca de 38 milhões de bra-
sileiros beneficiados. Isso 
representa cerca de 20% da 
população do País. A iniciati-
va, criada pelo Ministério da 
Saúde para ampliar o acesso 
a medicamentos no Brasil, já 
está presente em 80% dos 
municípios. É uma rede de 
34.682 de farmácias conve-
niadas, ou seja, cerca de 50% 
das existentes em todo o País.

O programa oferece 25 
produtos, sendo 14 deles gra-
tuitos e o restante com des-
contos que chegam a 90%. O 
governo Federal já investiu 
R$ 10,4 bilhões para amplia-
ção do programa e na oferta 
dos medicamentos.

A cada mês, o Aqui Tem 
Farmácia Popular beneficia 
nove milhões de pessoas, em 
média. São atendidos, princi-
palmente, brasileiros com 60 
anos ou mais, que represen-
tam quatro milhões do total.

A maior parte dos pa-
cientes atendidos (7,5 mi-
lhões) acessa medicamentos 
de forma gratuita. Os medi-
camentos mais retirados são 
para tratamento de hiperten-
são (6,4 milhões) e diabetes, 
(2,7 milhões).

 “O programa tem foco 
nos medicamentos de uso con-
tínuo e a distribuição permite 
que o paciente não interrom-
pa o tratamento. Essa possibi-
lidade reflete diretamente na 
qualidade de vida e também 
na economia popular, já que 
medicamentos tem grande 
impacto nos orçamentos das 
famílias”, ressalta o secretário 
de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos (SCTIE) do 
Ministério da Saúde, Eduardo 
de Azeredo Costa.

O programa Aqui Tem 

Farmácia popular comple-
mentou o atendimento que 
já era realizado pelas farmá-
cias públicas das Unidades de 
Saúde, ao incorporar à rede 
de drogarias do setor privado. 
“Com isso ampliamos o acesso 
a um elenco de insumos im-
portantes para doenças crôni-
cas, além de contraceptivos e 
fraldas geriátricas”, completou 
Eduardo Costa.

Ampliação da oferta
No início, em 2006, o pro-

grama disponibilizava para 
a população medicamentos 
para hipertensão e diabetes 
com até 90% de desconto. A 
partir de 2011, essa oferta 
passou a ser gratuita.

Atualmente, por meio do 
Aqui Tem Farmácia popular, a 
população pode adquirir 14 
medicamentos para hiperten-
são, diabetes e asma, sem cus-
to. Além disso, são ofertados 
descontos de até 90% em dez 
medicamentos para rinite, 
dislipidemia, mal de parkin-
son, osteoporose, glaucoma, 
contraceptivos, além das fral-
das geriátricas.

investimento
O governo Federal in-

vestiu nos últimos dez anos 
R$ 10,4 bilhões para ampliar 
o programa, saindo de um 
orçamento de R$ 34,7 mi-
lhões, em 2006, para R$ 2,8 
bilhões, no ano passado.

“O orçamento crescente 
nos permitiu ampliar o núme-
ro de farmácias. Saltamos de 
2.955 farmácias cadastradas, 
em 2006, para 34.682, além 
de diversificarmos os medi-
camentos disponíveis. Um im-
portante estímulo para os bra-
sileiros que dependem dessa 
oferta para manter seus trata-
mentos”, explicou o diretor do 
departamento de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da 
Saúde, José Miguel.

Foto: Reprodução/Internet

Hanan Al Hroub desenvolveu uma abordagem que visa combater a violência nas escolas sob o impacto do conflito israelense-palestino

Refugiada palestina vence prêmio
de melhor professora do mundo

“Brincar e aprender”

Uma palestina, Hanan 
Al Hroub, venceu o prêmio 
de melhor professor do 
mundo concedido pela Fun-
dação Varkey e dotado de 
US$ 1 milhão, uma distinção 
anunciada no último domin-
go (13) pelo papa Francisco 
em uma transmissão de ví-
deo em Dubai.

“Felicito Hanane por 
ter ganhado esse prêmio 
de prestígio, em razão da 

importância que atribui às 
brincadeiras na educação 
das crianças”, declarou o 
papa. “A criança tem o direito 
de brincar. Parte da educação 
é ensinar-lhes como brincar 
para aprender brincando.” 
Hanane receberá o prêmio 
em dez parcelas.

A cerimônia ocor-
reu na presença do xeque 
Mohammad ben Rached al
-Maktoum, governante de 

dubai, que patrocina a Fun-
dação Varkey. A professora, 
que leciona em uma escola 
secundária em Al-Bireh, na 
Cisjordânia, nasceu e cresceu 
em um campo de refugiados 
palestinos.

Ela desenvolveu uma 
abordagem lúdica, que re-
sumiu no livro “Brincar e 
Aprender”, que também visa 
a combater a violência nas 
escolas, um ambiente muitas 

vezes traumatizado pelo im-
pacto do conflito israelense
-palestino.

A cerimônia também 
foi assistida por vídeo pelo 
vice-presidente americano, 
Joe Biden, e pelo secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon. 
A Fundação Varkey foi criada 
por Sunny Varkey, um india-
no residente em dubai, pre-
sidente da empresa GEMS, 
dedicada à educação.

São Paulo - As vendas de smartpho-
nes recuaram em 2015, após cinco anos 
de altas consecutivas. O comércio de 
aparelhos caiu 13,4% ante 2014, para 
pouco mais de 47 milhões de unidades, 
de acordo com estudo divulgado pela 
IDC Brasil. Apesar da retração, o tíque-
te médio dos celulares teve elevação de 
17% e elevou a receita em 1,2%

"Foi um ano muito difícil para a 
economia e até o mercado de smart-
phones, que apresentava taxas de cres-
cimento positivas nos anos anteriores, 
acabou impactado, principalmente por 
conta da alta do dólar", afirmou Leo-
nardo Munin, analista de pesquisa da 
IDC Brasil. "Mesmo com alguns fabri-
cantes nacionais apostando no mercado 
de celulares, os insumos são importados 
e, ao longo do ano, foi necessário fazer 
de três a quatro repasses nos preços dos 
aparelhos", acrescentou.

Apesar do volume de vendas me-
nor, o faturamento teve um crescimen-

to de 1,2%, na comparação com 2014, 
sustentado pela alta de 17% no tíquete 
médio, que passou de R$ 750 em 2014 
para R$ 880 em 2015. 

"Os anos de 2013 e 2014 foram mar-
cados pela popularização do smartpho-
nes. Em 2015, houve uma mudança no 
comportamento dos consumidores, que 
passaram a investir em celulares mais 
caros", afirmou o analista. "O aumento 
na receita foi influenciado por este novo 
comportamento dos usuários que bus-
cam ter uma segunda experiência com 
o smartphone, optando por uma apare-
lho mais robusto", disse.

Munin reforçou que o ciclo de vida 
dos celulares, que era de um ano e meio, 
passou para cerca de dois anos. "Nota-
mos que o consumidor está ficando mais 
tempo com um aparelho e preferindo, 
inclusive, fazer pequenos reparos. Isso 
acaba refletindo na venda de aparelhos 
novos", apontou.

A IDC prevê nova retração, de cerca 
de 13% do mercado de smartphones, 
com a venda aproximada de 41 milhões 
de aparelhos em 2016.

Após cinco anos em alta,
venda de smartphones cai

valorização do dólar prejudica o setor

Lucas Hirata
Da Agência Estado

Brasília - Servidores pú-
blicos podem, desde ontem, 
usar um limite maior do em-
préstimo consignado para 
pagar despesas do cartão de 
crédito. O governo publicou 
no Diário Oficial da União 
decreto que permite ao fun-
cionalismo usar 5% do limite 
de 35% do empréstimo com 
desconto em folha de paga-
mento para quitar despesas 
do cartão de crédito.

O limite do comprome-
timento da renda com o con-
signado é ainda maior para os 
empregados públicos, grupo 
composto por anistiados do 
governo Collor, servidores do 
Hospital das Forças Armadas 
e os mata-mosquitos (agentes 
de endemias). Para eles, a mar-
gem é de 40%, dos quais 5% 
passam a ser para amortização 
das despesas com o cartão.

Essa medida já tinha sido 
permitida para os trabalha-
dores da iniciativa privada e 
os aposentados e pensionis-
tas do INSS. Eles também ti-
veram o limite do consignado 

ampliado de 30% para 35%, 
sendo que os 5% exclusiva-
mente para as despesas com 
o cartão. A medida começou 
a valer em julho por meio de 
uma Medida Provisória (MP). 
Em outubro, a presidente Dil-
ma Rousseff sancionou a lei 
que ampliou o limite. A auto-
rização é válida para qualquer 
despesa contraída por meio 
do cartão de crédito, não ape-
nas a dívida do rotativo.

O secretário de gestão 
de pessoas e Relações de 
Trabalho do Ministério do 
planejamento, Sérgio Men-
donça, afirmou, em nota, que 
a ampliação do consignado 
permite que o servidor pague, 
com juros mais baixos, as dívi-
das do cartão. “O servidor vai 
poder trocar, por uma dívida 
mais barata, uma dívida que 
hoje ele paga mais caro”, disse.

de acordo com o Banco 
Central, a taxa média cobrada 
pelos bancos para emprésti-
mos consignados a servido-
res públicos foi de 26,8% ao 
ano em janeiro deste ano en-
quanto os juros do cartão de 
crédito alcançaram 104,5% 
ao ano - no caso do rotativo, 

abusivos 439,5% ao ano.
Já Sérgio Ronaldo da Sil-

va, da Confederação dos Tra-
balhadores no Serviço públi-
co Federal (Condsef), critica 
o incentivo ao aumento do 
endividamento no momento 
de crise econômica. “O ser-
vidor é levado a pegar mais 
empréstimo a qualquer difi-
culdade e quando vê perce-
be que está atolado de forma 
incomensurável”, afirmou. A 
Condsef, ligada à Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
reúne 36 sindicatos que re-
presentam 80% dos servido-
res do Executivo.

O decreto publicado on-
tem também modificou o mo-
delo de gestão das operações 
consignadas dos servidores 
públicos. A operacionaliza-
ção, que inclui credenciamen-
to, validação cadastral e re-
lacionamento com os bancos 
ou outras instituições finan-
ceiras, poderá ser feita por 
uma empresa pública ou au-
tarquia específica. Pelo mo-
delo anterior, o Ministério do 
planejamento tratava direta-
mente com as entidades con-
signatárias.

Servidor pode usar limite maior 
do consignado para pagar cartão
Murilo Rodrigues Alves
Da Agência Estado



Protocolo...: 2016 - 014568
Responsavel.: LUIZ DE MORAIS ANDRADE
CPF/CNPJ....: 650343764-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.929,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014493
Responsavel.: OSMAR PINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 327287941-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.980,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014433
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS RAMOS
CPF/CNPJ....: 595980692-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.741,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014500
Responsavel.: JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ....: 332955494-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.173,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014457
Responsavel.: RITA DE CASSIA BRILHANTE CAMPELO
CPF/CNPJ....: 066553494-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.407,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014738
Responsavel.: LEILIANE GOMES DUTRA
CPF/CNPJ....: 023607634-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.878,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014653
Responsavel.: CLAUDJANE DA SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 015365884-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.026,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014630
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.402,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015068
Responsavel.: LIMP FORT ENGENHARIA AMBIEN-
TAL LTDA
CPF/CNPJ....: 041196734/0001-75
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         16.534,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015097
Responsavel.: FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 072548574-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.831,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014692
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,  15/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALZINETE FLORENCIO LANTMANN
CPF/CNPJ....: 203494834-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013245
Responsavel.: COMASSA COMERCIO DE MASSAS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018957096/0001-46
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.160,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013206
Responsavel.: GV COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018510475/0001-93
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013210
Responsavel.: JOSE GERALDO DUARTE LEITE
CPF/CNPJ....: 011654124-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014958
Responsavel.: JOSE HERC S MAIA 09051530498
CPF/CNPJ....: 023545093/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.756,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012446
Responsavel.: KMB COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTI
CPF/CNPJ....: 018719238/0002-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            472,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013027
Responsavel.: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 045628404-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012999
Responsavel.: WANY FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 025440074-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012878
Responsavel.: WANY FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 001329683/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.883,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012949
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEA LOPES
CPF/CNPJ....: 885213464-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.480,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014547
Responsavel.: MARINALDO ROBERTO DE BARROS
CPF/CNPJ....: 219084004-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.019,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014782
Responsavel.: ROSTAN SILVA PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 085351614-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.679,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3390-30 - MATERIAL DE CONSULMO 

- RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00003/2016 - 22.02.16 - JOSE ALFREDO DE ZEVEDO - R$ 102.940,00
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 10.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL - 3390-30 - MATERIAL DE CONSULMO - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00002/2016 - 22.02.16 - JOSE ALFREDO DE ZEVEDO - R$ 368.189,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS - 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 08.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER - 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 3390-30 - METERIAL DE CONSUMO - RECURSOS PROPIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 0004/2016 - 03.03.16 - AUTO POSTO SABIGÍ LTDA - ME - R$ 1.252.400,00
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS - 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 08.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER - 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 3390-30 - METERIAL DE CONSUMO - RECURSOS PROPIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 0005/2016 - 03.03.16 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP - R$ 

174.680,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0007/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3390-30 - MATERIAL DE CONSULMO 

- RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00006/2016 - 11.03.16 - MARLI DOS SANTOS ARAÚJO - R$ 130.987,10
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS - 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 08.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
MULHER - 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 3390-30 - METERIAL DE CONSUMO - RECURSOS PROPIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 0008/2016 - 11.03.16 - JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA - R$ 17.100,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS BÁSICOS, PSICOTRÓPICOS E ESPECIALIZADOS, EM CONFORMIDADE 
COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDe. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 14 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  ADMINIS-

TRATIVO Nº 0008/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTRATADO: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA LIMITADA – ME, 

CNPJ nº 14.968.974/0001-78
DA  RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual foi feita por acordo entre as partes, de 

forma amigável, demonstrada a conveniência para a Administração Pública.
JUSTIFICATIVA: A rescisão do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0008/2015, referente Pregão 

Presencial nº 0005/2015, cujo objeto  é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS, foi 
solicitada através do Ofício nº 001/2016, datado de 25 de fevereiro de 2016, onde a empresa acima 
citada, informa que por medida administrativa tomada pela nova diretoria, considera  inviável a 
continuidade da prestação do serviços.

Opera-se a presente rescisão contratual, na forma do que dispõe o artigo 79, inciso II, combinado 
com o parágrafo  1º do mesmo dispositivo da Lei Federal  nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS BÁSICOS DE A a Z SOBRE A TABELA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTD - R$ 95.000,00.

Remigio - PB, 11 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DE A a Z SOBRE A TABELA ABC FARMA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUN-

DO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.303.2008.2074 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A 
PESSOAS CARENTES 3390.32.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FONTE DE 
RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 014 - 
TRANSF. DE REC. DO SUS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00032/2016 - 11.03.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTD - R$ 95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA 
SANTA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ 
FERNANDE - ME - R$ 29.700,00; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 16.110,00.

Remigio - PB, 09 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DE 
CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.170-FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2049 - PROGRAMA DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL - DOACOES 3390.32.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00024/2016 - 09.03.16 - MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 16.110,00
CT Nº 00025/2016 - 09.03.16 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDE - ME - R$ 29.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 277.681,85.

Remigio - PB, 14 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.030-SE-

CRETARIA DE ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 
- MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS 
ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS 
ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL 02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02.080-SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS ATIV.DA 
SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.451.2015.2054 - MANUTENCAO DOS ENCAR-
GOS COM A ILUMINACAO PUBLICA 02080.15.452.2017.2055 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
DE LIMPEZA PUBLICA 02080.15.606.2019.1031 - CONST.E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSA-
GEIROS 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02090.20.605.2024.2066 - MANUTENCAO 
DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO 02090.20.606.2015.2053 - MANUTENCAO 
DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.2108 - 
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO 02110.10.302.2009.2073 - IMPLANTACAO E MANU-
TENCAO DO NASF 02.120-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 02120.15.122.2027.2087 
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.140-SECRETARIA DE ESPORTES, 
TURISMO E LAZER 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02.160-SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02160.24.813.2006.2091 - PROMOCAO DE EVEN-
TOS CULTURAIS 02.170-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 
- MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2049 - PRO-
GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DO IGD 02170.08.243.2011.2028 - MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA 
E ADOLESCENTE 02170.08.243.2011.2037 - MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE 
VINCULOS 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3390.32.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 3390.39.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - REC. DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 015 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSF. 
DO FUNDEB (OUTRAS) 029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00030/2016 - 14.03.16 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 277.681,85

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 15 de março de 2016Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Proc. Adm. nº002/2016, Pregão Presencial nº002/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de 40 (quarenta) unidades de ar condicionado com 
18.000 BTUs com instalação inclusa para atender de forma fracionada e de acordo com a necessi-
dade desta municipalidade: ADJUDICO e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME – BIO TECH, CNPJ: 15.659.814/0001-00, 
no valor de R$103.200.00. São Miguel de Taipu – PB, 01 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Proc. Adm. nº003/2016, Pregão Presencial nº003/2016, que objetiva: Contra-
tação de empresa para fornecimento de madeiras, caibros e ripas para atender de forma fracionada 
e de acordo com a necessidade desta municipalidade: ADJUDICO e HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A L MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 10.678.283/0001-89, no 
valor de R$232.900.00. São Miguel de Taipu, 01 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Proc. Adm. nº004/2016, Pregão Presencial nº004/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral e gás de cozinha para atender de 
forma fracionada e de acordo com a necessidade desta municipalidade: ADJUDICO e HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA LÍGIA CORDEIRO DE MENEZES   
205.911.688-04, CNPJ: 18.337.946/0001-03, no valor de R$78.000.00. São Miguel de Taipu – PB, 
01 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Proc. Adm. nº001/2016, Pregão Presencial nº001/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e derivados para atender de forma 
fracionada e de acordo com a necessidade desta municipalidade; ADJUDICO e HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUST. E LUB. TRÊS 
IRMÃOS LTDA, CNPJ: 12.968.540/0001-42, no valor de R$626.055.50. São Miguel de Taipu – PB, 
16 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 

Secretário de Estado da Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 688/GS/SEAP/15, 
republicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 15 de dezembro de 2015, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 
de dezembro de 2003, CITA pelo presente EDITAL o Agente de Segurança Penitenciária SÉRGIO 
CORREIA DA CONCEIÇÃO, mat.174.196-9, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 10 (dez) 
dias, a partir da última publicação, comparecer na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, Centro 
Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, onde se 
encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar DEFESA  ESCRITA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 201500008948 e seus anexos, objetivando regularizar a sua situação nos autos do 
Processo acima citado, sob pena de REVELIA.

                                             João Pessoa, 11 de março de 2016
Bel. Cesar Kreyci Urach
  Presidente da CPPAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 01 de abril de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DESMONTAGEM DE 
ROCHA NO CAMPO DO GUARANI DAS MALVINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SER-
VIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,  no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados 
que realizará às 10:00 horas do dia 01 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 04 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo É O 
COMPLEMENTO DE OBRA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Elba Núbia Ferreira Miguel                             987 / 988C2                 42 / 43
Severino Souza dos Santos                  337J  07
Amós Sales de Carvalho               97E                   15
Helena Alves de Siqueira 998                               X48

Sapé/PB  26 de Fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Extrato de Contrato

Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº004/2016 – pregão presencial n° 
nº004/2016. Objeto: aquisição de água mineral e gás de cozinha para atender de forma fracionada e 
de acordo com a necessidade deste município; Partes: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu 
– PB e a empresa Ana Lígia Cordeiro de Meneses, CNPJ: 18.337.946/0001-03; Valor: R$78.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39.00; Fonte de recursos: próprios, fpm, icms, fundeb, fus e programas 
sociais; vigência: 31.12.2016. São Miguel de taipu, 03 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Extrato de Contrato

Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº003/2016 – pregão presencial 
n°003/2016. Objeto: aquisição de madeiras, caibros e ripas para atender de forma fracionada e 
de acordo com a necessidade deste município de São Miguel de Taipu – PB, conforme termo de 
referência; Partes: prefeitura municipal de São Miguel de Taipu – PB e a empresa AL Madeiras 
Ltda. - Me, CNPJ:10.678.283/0001-89; Valor: R$232.900,00; Elemento de despesa: 33.90.39.00; 
Fonte de recursos: próprios, fpm, icms, fundeb, fus e programas sociais; Vigência: 31.12.2016. São 
Miguel de Taipu - PB, 03 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Extrato de Contrato

Publicação do extrato de contrato referente ao Proc. Adm. nº002/2016 – Pregão Presencial 
n° 002/2016. Objeto: aquisição de 40 (quarenta) unidades de ar condicionados de 18.000btu`s 
com instalação inclusa para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade deste 
município, conforme termo de referência; Partes: Prefeitura municipal de São Miguel de Taipu – 
PB e a empresa Célia Francisco de Carvalho – me, Bio Tech, CNPJ: 15.659.814/0001-00; Valor: 
R$103.200,00; Elemento de despesa: 33.90.39.00; Fonte de recursos: próprios, fpm, icms, fundeb, 
fus e programas sociais;Vigência: 31/12/2016.São Miguel de Taipu – PB, 03 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Extrato de Contrato

Publicação do extrato de contrato referente ao processo administrativo nº001/2016 – pregão 
presencial n° 001/2016. Objeto: aquisição de combustíveis e derivados para atender de forma 
fracionada e de acordo com a necessidade deste município de são miguel de taipu – pb, conforme 
termo de referência; partes: prefeitura municipal de são miguel de taipu – pb e a empresa posto 
de combustíveis e lubrificantes três irmãos ltda, cnpj: 12.968.540/0001-42; Valor: r$626.055,50; 
Elemento de despesa: 33.90.39.00; Fonte de recursos: próprios, fpm, icms, fundeb, fus e programas 
sociais.Vigência: 31/12/2016. São Miguel de Taipu, 16 de fevereiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito

PLATINA MINERAL LTDA – CNPJ/CPF N° 03.977181/0001-07, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 486/2016 em João 
pessoa, o de março de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO E ENVAZAMENTO 
DE AGUA MINERAL. AREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM N° 846.120/1999. Na (0) – BR 
230 KM43, ZONA RURAL Município: SANTA RITA – UF: PB Processo: 2015-005364/TE/LO-0481.

VMC Construções e Incorporações Ltda, CNPJ 11.918.454/0001-62, situada à Rua Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho nº 16, Sala 303, Parque Verde, Cabedelo, Vem convidar o Senhor Robson 
Navarro Ribeiro, CPF 162244.694-15, com registro no CREA 16.0560518-2, para comparecer em 
nosso escritório para tratar de assunto de seu interesse.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO PERMANETE DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00008/2016 com o seu objeto a Contratação de empresa 
ou pessoa física para prestação de serviços com a confecção de próteses dentária,  atendendo a 
Portaria nº 1825/2012 e nota Técnica do Ministério da Saúde que regulamentam o Programa de 
Saúde Bucal, no Município de Ibiara, conforme especificação do edital. Com a licitante classificada 
em todas as fases deste certame, a empresa CENTER DENT SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 
LTDA-ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. 20.627.681/0001-20, 
foi declarada vencedora em todos os itens com o valor global de R$ 97.500,00 (noventa e sete 
mil e quinhentos reais).

Ibiara - PB, 14 de Março de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MERENDA ESCOLAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE ALFREDO DE ZEVEDO - R$ 102.940,00.

São José do Sabugí - PB, 17 de Fevereiro de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ALFREDO DE ZEVEDO - R$ 368.189,00.

São José do Sabugí - PB, 17 de Fevereiro de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO SABIGÍ LTDA - ME - R$ 1.252.400,00.

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E ACESSORIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP - R$ 174.680,00.

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 0007/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MERENDA 
ESCOLAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MARLI DOS SANTOS ARAÚJO - R$ 130.987,10.

SÃO JOSÉ DO SABUGÍ - PB, 09 de Março de 2016
IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
LANCHES, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA - R$ 17.100,00.

SÃO JOSÉ DO SABUGÍ - PB, 09 de Março de 2016
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 08:00 horas do dia 28 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 pneus diversos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 15 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 29 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 peças automotivas diversas. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 15 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços especializados 
na Área de  Gerenciamento de Convênios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 15 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 
aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, no dia 28 de Março de 2016 
às 09:00 horas, que tem como objetivo AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS, 
CAMARAS DE AR, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO. DESTINADOS A MA-
NUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste edital, restritos às descrições contidas no ANEXO I – Termo 
de Referências. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura Municipal de Carra-
pateira, site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt e por Email: cplcarrapateira.
pb@gmail.com. Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 14 de Março de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
de Engenharia Civil, para a Execução de Serviços de Readequação da Cozinha Comunitária no 
Município de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 14 de Março de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura de Bayeux, convoca até o dia 16/03/2016, para assinatura do contrato sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, a empresa: Soletrando Móveis Escolares EIRELI - ME, CNPJ 09.137.879/0001-92, 
referente ao Pregão Presencial nº 013/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de móveis de escritório 
diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 14 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura de Bayeux, convoca até o dia 16/03/2016, para assinatura do contrato sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, a empresa: Soletrando Móveis Escolares EIRELI - ME, CNPJ 09.137.879/0001-92, 
referente ao Pregão Presencial nº 014/2016 - Objeto:Aquisição parcelada de moveis de escritório 
diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 14 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

CONTRATO Nº 070/2016 - Contratado(a): INCOMEL Industria de Móveis Ltda EPP. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de móveis de escritório diversos. Valor Contratado: R$ 44.700,00.  
Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas - Secretarias -  Equip. e Mat. 
Permanente. Vigência: 23/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 071/2016 - Contratado(a): Jordão Bruno de Carvalho Pereira - IMPREL RPS. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de móveis de escritório diversos. Valor Contratado: R$ 
54.440,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas - Secretarias -  Equip. 
e Mat. Permanente. Vigência: 23/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 23 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

CONTRATO Nº 073/2016 - Contratado(a): INCOMEL Industria de Móveis Ltda EPP. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de moveis de escritório diversos. Valor Contratado: R$ 21.700,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente. 
Vigência: 23/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 074/2016 - Contratado(a): Jordão Bruno de Carvalho Pereira - IMPREL RPS. 
Objeto: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente. Valor Contratado: R$ 28.660,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente. 
Vigência: 23/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 23 de fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Frutas e Verduras e Carne Bovina para consumo das Escolas e Creches 

do Município de Poço Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00013/2016 - 14.03.16 - DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA - R$ 11.500,00
CT Nº 00014/2016 - 14.03.16 - REJÂNIA VIANA DA SILVA - R$ 67.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
I N S T R U M E N TO :  T E R M O  A D I T I V O  N º  0 2  D O  C O N T R ATO  1 0 0 3 / 2 0 1 5 /

STTPPARTES:SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAM-
PINA GRANDE/PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARALOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM ESCOLSA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL- 
PROJETO SEGURANÇA VIÁRIA ESCOLAR. OBJETO DO ADITIVO:ACRÉSCIMO NO VALOR DE 
31.555,00(TRINTA E UM MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART. 65, II, § 1º, DA LEI Nº8.666/93,CONVITE 007/2015.SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO 
NETO EPEDRO ALVES BEZERRA DE AMARAL.DATA DE ASSINATURA: 08/03/2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o transporte de Feijão 

com origem de Catalão/GO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0700 
Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 3 (três) meses PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00112/2016 - 14.03.16 - GLOBAL CARGAS 
TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI - R$ 17.400,18

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Empresas especializadas no fornecimento de material laboratorial, para atendimento a 

demanda do fundo municipal de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despe-
sa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00110/2016 
- 09.03.16 - JOSELEM BRITO DA SILVA - R$ 128.884,50

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de informática; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: Adilson da Silva Paulino - R$ 126.550,00; Geraldo Vidal da Nóbrega - R$ 560,00; 
JG Informática e Papelaria Ltda - R$ 20.000,00.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, 14 de Março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
fardamentos para atender as necessidades das secretarias de Poço Dantas; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - R$ 196.877,00.

Poço Dantas - PB, 14 de Março de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de Frutas 
e Verduras e Carne Bovina para consumo das Escolas e Creches do Município de Poço Dantas 
- PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DJANIRA JULIETA DE 
ALMEIDA FERREIRA - R$ 11.500,00; REJÂNIA VIANA DA SILVA - R$ 67.450,00.

Poço Dantas - PB, 14 de Março de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

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 01 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições 
para os funcionários da prefeitura neste município de forma avulsa nas cidades de Uiraúna - PB 
e Cajazeiras - 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, 14 de Março de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, 
chamada pública nº 00001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE – Esperança/PB, devendo, portanto, no período de 04 à 11 de Abril de 2016, apre-
sentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
e habilitação dos fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros 
alimentícios será o constante do edital da chamada pública supra e os critérios de seleção e priori-
zação estabelecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC. Fundamento 
Legal: Lei Federal 11.947/2009 e o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 
2013 alterada pela Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC/Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3361-
3801. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 14 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N.º 277/2015                                                                   PREGÃO N.º 003/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE.
Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 277/2015, realizado na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) Nº 003/2016, apontou como 
vencedoras do certame as empresas: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME, sob o CNPJ Nº 
04.829.970/0001-55, lotes 01 e 02, no valor de R$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), e 
WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, sob o CNPJ Nº 12.923.249/0001-58, lotes 03 e 04,   no valor 
de R$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil, duzentos reais), perfazendo o valor global de R$ 
468.200,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), classificadas pelo critério de menor 
preço por lote,  RESOLVO, no uso de minha competência e com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGAR e ADJUDICAR todo o 
procedimento licitatório, em consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura da ata 
de registro de preços e instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

            Santa Rita, 14 de Março de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira oficial, designada pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei nº 
8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 008/2016, para Locação 
de softwares sistema contabilidade pública, folha de pagamento, portal de transparência (Dados da 
Contabilidade e Folha de Pagamento) para a Prefeitura. Valor R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), 
em favor da empresa E-Ticons-Empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria Ltda-CNPJ Nº 
09.196.974/0001-67. Maria Assunção Vieira - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer jurídico. Homo-

logo o Processo Administrativo nº 010/2016 - Pregão Presencial nº 008/2016. Objeto Locação de 
softwares sistema contabilidade pública, folha de pagamento, portal de transparência (Dados da 
Contabilidade e Folha de Pagamento) para a Prefeitura. Em favor da empresa E-Ticons - Empresa 
de Tecnologia da Informação e Consultoria Ltda-CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. Valor R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais). Luís Ferreira de Morais - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Locação de softwares sistema contabilidade pública, folha de pagamento, portal de 

transparência (Dados da Contabilidade e Folha de Pagamento) para a Prefeitura. Fundamento 
legal: Pregão Presencial nº 008/2016. Partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB 
e CT Nº 007/2016 de 08/03/2016. E-Ticons - Empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria 
Ltda-CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. Vigência: até 31 de dezembro de 2016. Valor R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais). Luís Ferreira de Morais - Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial, designado pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 011/2016, para 
Contratação de Pessoa Física para Locação de Veículos para atender o Transporte Escolar na 
Zona Rural. Em favor de: Adeildo Pereira da Silva - Valor R$ 26.250,00; - Fábio Felix Lima - Valor 
R$ 20.000,00; - José Reginaldo da Silva - Valor R$ 51.000,00; - João da Silva Araújo - Valor R$ 
16.000,00; - Marcelo Araújo Chaves - Valor R$ 16.000,00; - Nivaldo Frutuoso dos Santos - Valor 
R$ 33.000,00; - Renilson Rodrigues dos Santos - Valor R$ 16.000,00, - Etson Fernandes Siqueira - 
Valor R$ 17.700,00; - Vanildo Alves Rabelo - Valor R$ 37.000,00. Maria Assunção Vieira - Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 013/2016 - Pregão Presencial nº 011/2016. Objeto Contratação 
de Pessoa Física para Locação de Veículos para atender o Transporte Escolar na Zona Rural. Em 
favor de: Adeildo Pereira da Silva - Valor R$ 26.250,00; - Fábio Felix Lima - Valor R$ 20.000,00; - 
José Reginaldo da Silva - Valor R$ 51.000,00; - João da Silva Araújo - Valor R$ 16.000,00; - Marcelo 
Araújo Chaves - Valor R$ 16.000,00; - NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS - Valor R$ 33.000,00; 
- Renilson Rodrigues dos Santos - Valor R$ 16.000,00, - Etson Fernandes Siqueira - Valor R$ 
17.700,00; - Vanildo Alves Rabelo - Valor R$ 37.000,00. Luís Ferreira de Morais - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de Pessoa Física para Locação de Veículos para atender o Transporte Esco-

lar na Zona Rural. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 011/2016. Partes contratantes: Município 
de São José de Princesa-PB e: - CT Nº 009/2016 08/03/2016 - Adeildo Pereira da Silva - Valor R$ 
26.250,00; - CT Nº 010/2016 08/03/2016 - Fábio Felix Lima - Valor R$ 20.000,00; - CT Nº 011/2016 
08/03/2016 - José Reginaldo da Silva - Valor R$ 51.000,00; - CT Nº 012/2016 08/03/2016 - João da 
Silva Araújo - Valor R$ 16.000,00; - CT Nº 013/2016 08/03/2016 - Marcelo Araújo Chaves - Valor R$ 
16.000,00; - CT Nº 014/2016 08/03/2016 - Nivaldo Frutuoso dos Santos - Valor R$ 33.000,00; - CT 
Nº 015/2016  08/03/2016  -  Renilson Rodrigues dos Santos - Valor R$ 16.000,00; - CT Nº 016/2016 
08/03/2016 - Etson Fernandes Siqueira - Valor R$ 17.700,00; - CT Nº 017/2016 08/03/2016 - Vanildo 
Alves Rabelo - Valor R$ 37.000,00; Vigência até 31 de Dezembro 2016. 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial, designada pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei nº 

8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 012/2016. Objeto: 
Aquisição Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial do Município e 
Veículos Locados. No valor de R$ 551.384,09 (quinhentos e cinquenta e hum mil trezentos e oitenta 
e quatro reais e nove centavos), em favor da empresa Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 
07.384.493/0001-50. Maria Assunção Vieira - Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 014/2016 - Pregão Presencial nº 012/2016. Objeto Aquisição 
Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial do Município e Veículos 
Locados. Em favor da empresa Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 07.384.493/0001-50. 
Valor R$ 551.384,09 (quinhentos e cinquenta e hum mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove 
centavos). Luís Ferreira de Morais

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial do Mu-

nicípio e Veículos Locados. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 012/2016. Vigência: até 31 de 
dezembro de 2016. Partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB e CT Nº 018/2016 
de 08/03/2016. Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 07.384.493/0001-50. Valor R$ 551.384,09 
(quinhentos e cinquenta e hum mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos). São José 
de Princesa - PB, 07 de Março de 2016. Luís Ferreira de Morais - Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira oficial, designada pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 009/2016, para 
Locação de softwares sistema contabilidade pública e folha de pagamento para a Secretaria de 
Saúde. Valor R$ 13.000,00 (treze mil reais), em favor da empresa E-Ticons-Empresa de Tecnologia 
da Informação e Consultoria Ltda-CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. Maria Assunção Vieira - Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer jurídico. HO-

MOLOGO o Processo Administrativo nº 011/2016 - Pregão Presencial nº 009/2016. Objeto Locação 
de softwares sistema contabilidade pública e folha de pagamento para a Secretaria de Saúde. Em 
favor da empresa E-Ticons - Empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria Ltda-CNPJ Nº 
09.196.974/0001-67. Valor R$ 13.000,00 (treze mil reais). José Max Rodrigues Soares - Secretário 
de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Locação de softwares sistema contabilidade pública e folha de pagamento para a 

Secretaria de Saúde. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 009/2016. Partes contratantes: 
Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB e CT Nº 008/2016 de 08/03/2016. E-
-Ticons - Empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria Ltda-CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. 
Vigência: até 31 de dezembro de 2016. Valor R$ 13.000,00 (treze mil reais). José Max Rodrigues 
Soares - Secretário de Saúde

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial, designada pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei nº 

8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 013/2016. Objeto: 
Aquisição Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial da Secretaria de 
Saúde e Veículos Locados. No valor de R$ 83.344,95 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e cinco centavos), em favor da empresa Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 
07.384.493/0001-50. Maria Assunção Vieira - Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 015/2016 - Pregão Presencial nº 013/2016. Objeto Aquisição 
Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial da Secretaria de Saúde e 
Veículos Locados. Em favor da empresa Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 07.384.493/0001-
50. Valor R$ 83.344,95 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos). José Max Rodrigues Soares - Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição Parcelado de Combustíveis para atender os Veículos da Frota Oficial da Se-

cretaria de Saúde e Veículos Locados. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 013/2016. Vigência: 
até 31 de dezembro de 2016. Partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB e CT Nº 
019/2016 de 08/03/2016. Posto de Combustivel Muniz Ltda-CNPJ 07.384.493/0001-50. Valor R$ 
83.344,95 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). São 
José de Princesa - PB, 07 de Março de 2016. José Max Rodrigues Soares - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB

SECRETARIA DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
 FORMAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo: nº.  2.08.002/2016/CSL/SECOB/PMCG
Modalidade: Pregão presencial nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG
Tipo: Empreitada Por Preço Unitário - Menor Valor Global. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 09h00min do dia 31 de Março 

de 2016 o Pregão Presencial que tem como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual contratação de empresa especializada para executar os serviços de montagem e 
desmontagem de Decoração e Ornamentação visando atender as necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Campina Grande-PB, conforme as quantidades e especificações 
técnicas anexadas de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus 
anexos, aiores informações na Comissão Setorial de Licitação, localizada à Rua Treze de Maio, 
329, 5º andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no horário de 08h00min as 
13h00minh ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com. Ou pelo e-mail celpmcg@gmail.com, 
onde poderá adquiri o edital.

Campina Grande, 11 de Março de 2016.
José Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial da SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
da Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 11 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
injetáveis para a Farmácia Básica do Município de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 11 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construção 
elétrico e hidráulico, fornecidos de forma parcelada conforme solicitação da secretaria de obras e 
infraestrutura do Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 11 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico 
Permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 11 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de fardamentos para atender as necessidades das secretarias 

de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00012/2016 - 14.03.16 - ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - R$ 196.877,00

Diana Lira de Oliveira torna púbico que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente a Li-
cença prévia, para construção de prédio situado na Rua Geraldo Brandão Rocha, S/N, Gramame, 
João Pessoa, Paraíba. 

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Comissão Permanente de Licitação

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 

através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 09:30 horas do dia 25 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de 
Empresa para Executar Manutenção Preventiva, Corretiva e Fornecimento de Peças para Bomba 
de Água. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio 
de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 14 de Março de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Comissão Permanente de Licitação

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 008/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 10:30 horas do dia 25 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Aquisição de Pneus, Câmaras 
e Protetores destinados a manutenção dos veículos da frota municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 
123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. 
Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 14 de Março de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Comissão Permanente de Licitação

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 

através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 11:30 horas do dia 25 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de 
Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças nos 
Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto 
Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 
3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 14 de Março de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Comissão Permanente de Licitação

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 010/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 12:30 horas do dia 25 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa para 
Executar Manutenção Preventiva, Corretiva com Fornecimento de Peças para os veículos da frota 
municipal; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 
e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio 
de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 14 de Março de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. º 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço, do tipo Técnica e Preço, no dia 15 de Abril de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: 
Contratação de Serviços Especializados Para a Realização de Concurso Público Para Provimento 
de Vagas do Quadro de Cargos do Município de BARRA DE SÃO MIGUEL - PB. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI localizado na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro. Informações telefone: (083) 
3358-1005, no horário: 08:00 as 12:00 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 14de Março de 2016
JOSÉ M. LINS SOARES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 02/2016, que objetiva aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios diversos, até dezembro de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de  FRANCISCO A. PEREIRA JÚNIOR - ME, CNPJ 20.381.795/0001-32 - R$ 
451.116,06 - Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Dezesseis Reais e Seis Centavos.

Mulungu - PB, 14 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 02/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / CRAS: 02.031 - 08.244.0008.2006 
- 08.244.0010.2009 - 08.243.0010.2010 - 08.243.0009.2043 - 08.244.0009.2044 - 08.241.0009.2045 
- 08.244.0023.2048 - 08.243.0010.2050 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.306.0015.2020 
- 12.365.0015.2026 - 12.365.0015.2027 - 12.366.0015.2028 - 12.366.0015.2055 - 02.06 - 
15.451.0016.2031 - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SEVERINO MANOEL DA SILVA 
- HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME, CNPJ 08.792.028/0001-10 - CT Nº 080/2016 - 09.03.2016 - R$ 
116.420,00 – Cento e Dezesseis Mil Quatrocentos e Vinte Reais.

Alagoinha, 09 de Março de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 02/2016, que objetiva aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios diversos, até dezembro de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de  FRANCISCO A. PEREIRA JÚNIOR - ME, CNPJ 20.381.795/0001-32 - R$ 
451.116,06 - Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Dezesseis Reais e Seis Centavos.

Mulungu - PB, 14 de Março de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 02/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / CRAS: 02.031 - 08.244.0008.2006 
- 08.244.0010.2009 - 08.243.0010.2010 - 08.243.0009.2043 - 08.244.0009.2044 - 08.241.0009.2045 
- 08.244.0023.2048 - 08.243.0010.2050 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.306.0015.2020 
- 12.365.0015.2026 - 12.365.0015.2027 - 12.366.0015.2028 - 12.366.0015.2055 - 02.06 - 
15.451.0016.2031 - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SEVERINO MANOEL DA SILVA 
- HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME, CNPJ 08.792.028/0001-10 - CT Nº 080/2016 - 09.03.2016 - R$ 
116.420,00 – Cento e Dezesseis Mil Quatrocentos e Vinte Reais.

Alagoinha, 09 de Março de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e 
suas alterações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal 
nº 724/05 de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na modalidade pregão presencial por 
registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 29 de MARÇO de 2016 às 10:00 horas, tendo 
como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES DIVERSAS, 
DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 14 de março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, 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 hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Município de Ingá, no dia 30/03/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 29/03/2016.

 Ingá(PB), 14 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2016, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de 
cozinha) de 13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura de Ingá, no dia 30/03/2016 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 29/03/2016.

 Ingá(PB), 14 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 
ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 14 de março de 2016.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011133
Responsavel.: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 033446524-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010896
Responsavel.: LIOMAR LIRA MENDES BRAGA
CPF/CNPJ....: 002326104-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006739
Responsavel.: LUDIMILLA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 085441804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            128,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013434
Responsavel.: LUCINEIDE SANTOS CARNEIRO ME
CPF/CNPJ....: 013065637/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            326,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013682
Responsavel.: LAYANA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ....: 021742597/0001-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013676
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094147784-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010892
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015309705/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            717,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012583
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015309705/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            826,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012592
Responsavel.: MICHELE DE SOUZA BARRETO E SIL
CPF/CNPJ....: 020665538/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,28
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012797
Responsavel.: MELIZANDRO CORDEIRO TRAJANO
CPF/CNPJ....: 996176334-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013492
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013222
Responsavel.: MARIA LUIZA ESMERALDINA DE 
ARRUDA
CPF/CNPJ....: 690024604-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            353,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013199
Responsavel.: MARCOS DA SILVA MENEZES
CPF/CNPJ....: 012978324-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.081,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014587
Responsavel.: MARCOS ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 198295234-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            709,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014255
Responsavel.: NEWTON G DE ASSIS CRUZ
CPF/CNPJ....: 088888794-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            169,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010354
Responsavel.: PATRICIA COSMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 077133414-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,32
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012642
Responsavel.: PATRICIA COSMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 077133414-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,03
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012641
Responsavel.: ROBERTO ALVES FILHO
CPF/CNPJ....: 083704264-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.944,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014667
Responsavel.: RAQUEL DE VARGAS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010305290-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            627,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011049
Responsavel.: JOSE RONALDO DA SILVA 05354127
CPF/CNPJ....: 012808540/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014113
Responsavel.: RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA 
9309488441
CPF/CNPJ....: 013879902/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013619
Responsavel.: ROMULO DE VASCONCELOS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 003628997-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011120
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.693,94
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013322
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            831,02
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013949
Responsavel.: TERCLIMA - TECNICA CLIMATICA LTDA
CPF/CNPJ....: 003927065/0003-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.519,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012774
Responsavel.: TEMPURA C VAREJISTA DE ALIMEN-
TOS LT
CPF/CNPJ....: 007909165/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            538,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013738
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            336,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009996
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009967
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALC E ACES 
INF J
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011178
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013187
Responsavel.: YSLAINIA RACHEL MATIAS ANTERO
CPF/CNPJ....: 022095587/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            831,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013751
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,  15/03/2016
----------------------------------------

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.: ANGELA MARIA PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 021850698-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.951,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013782
Responsavel.: ANDRE P DE SA  B VIEIRA
CPF/CNPJ....: 033397473-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,12
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013197
Responsavel.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 009630702/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            841,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013933
Responsavel.: BRAZ BREDERODES DE MENDONCA 
V NETO
CPF/CNPJ....: 706905964-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            299,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013190
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ....: 002608999/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.918,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014202
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 798513124-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.977,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014479
Responsavel.: DJALMA ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 160190404-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010901
Responsavel.: DIMENSAO CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 009608411/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.155,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012766
Responsavel.: DJALMA ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 160190404-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013188
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 676842034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013561
Responsavel.: EXPEDITO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 022181999/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013308
Responsavel.: EMMANUEL DYMAS DE ANDRADE 
CAMPOS
CPF/CNPJ....: 007752534-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013185
Responsavel.: ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ....: 014751357/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.638,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013640
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ....: 044433404-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013196
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011228
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            532,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013194
Responsavel.: FRANCA & FRANCA LTDA  44
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010700
Responsavel.: GDS PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007275115/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.341,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011021
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 021528121/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014072
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 021528121/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014071
Responsavel.: IVONETE DEODATO DOS ANJOS
CPF/CNPJ....: 071257527-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013200
Responsavel.: ITALO RAFAEL SOARES DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 054864014-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            639,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011302
Responsavel.: ITALO RAFAEL SOARES DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 054864014-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            508,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011330
Responsavel.: ILDETE FELIX DE NORONHA
CPF/CNPJ....: 083767554-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013433
Responsavel.: ISAQUIEL FELICIO PADILHA
CPF/CNPJ....: 067986664-77
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$         13.645,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012977
Responsavel.: JUNIOR MARCOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 136582708-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010912
Responsavel.: JARDILENE FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 526498654-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010887
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ....: 048882734-56
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013677
Responsavel.: JOSE HELIO PEREIRA DO REGO
CPF/CNPJ....: 005700444-72
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: EDUARDO COSTA RAMALHO
Protocolo...: 2016 - 008620
Responsavel.: LUIZ CARLOS BANDEIRA 67591094491
CPF/CNPJ....: 017417289/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            177,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013469
Responsavel.: LARYSSA CLAUDIA ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 017380029/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            590,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013827
Responsavel.: LEANDRO JOSE SOARES  DA SILVA
CPF/CNPJ....: 089870124-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011132
Responsavel.: LEANDRO JOSE SOARES  DA SILVA
CPF/CNPJ....: 089870124-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 03/15 – CEL

Registro CGE Nº 15-01774-8
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 

José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Especial  de Licitação, 
comunica o resultado dos seguintes Recursos impetrados pelas Empresas: COMERCIAL E CONS-
TRUTORA FÊNIX LTDA foi acatado pela CEL e COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  foi 
denegado pela Comissão Especial de Licitação e acatado pelo Diretor Superintendente respaldado 
no Parecer Jurídico  nº 055/2016, em virtude disto, a Comisissão retifica sua decisão, considerando-
-as Habilitadas e CM CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA foi denegado pela Comissão Especial 
de Licitação e pelo Diretor Superintendente, continuando-a inabilitada.Em vista disto a Comissão 
retifica sua decisão, considerando Habilitadas, as seguintes Empresas : CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA, TERPA CONSTRUÇÕES S/A, R. FURLANI ENGENHARIA LTDA, MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA, ELETRO 
HIDRO LTDA, DANTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, MULTIPLA ENGE-
NHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e  
COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA e  inabilitada a Empresa, CM CONSTRUÇÕES  E 
SERVIÇOS LTDA por desatender o item 10.3.1.b) em consonância com  10.3.1.e (não apresentou 
FC – FLUXO DE CAIXA e NE – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis)     

A CEL comunica que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de 
Proposta(s), fica marcada para o dia 18/03/2016, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 14 de março de 2016.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB 
 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 018/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAR-
DÁPIO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PNAE, 

O Pregoeiro do município de Santa Rita/PB, Sr. José Robson Fausto, nomeado pela Portaria 
nº 815/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados que a abertura do certame na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do 
menor preço por Item ficará adiada para o dia 29/03/2016, às 09h, em razão de retificações nas 
especificações do termo de referência e consequentemente a pesquisa de preços. Consultas com 
o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, 
lotes 22 e 23, Alto da Miritânia, Santa Rita/PB. 

Santa Rita - PB, 11 de Março de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  Cícero Soares de Lacerda  -  Item 05
OBJETO:  Transporte de um professor para lecionar na Escola Isolada do Sítio Serra de São 

Pedro.      
VALOR GLOBAL DE R$: 6.100,00 (seis  mil e cem  reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB,  14  de março  de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  Francisca Regina de Lacerda  -  Item 03
OBJETO:  Transporte de estudantes do Sítio Serra de São Pedro ate a PB 364.  
VALOR GLOBAL DE R$: 16.000,00 (dezesseis  mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 14 de março de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:   Iran Alves de Souza  -  Item 02
OBJETO:  Transporte de estudantes da Cidade de Aguiar para Piancó.  
VALOR GLOBAL DE R$:  30.000,00 (trinta  mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 14 de março  de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:   Iran Alves de Sousa  -  Item  10
OBJETO:  Locação de um veículo tipo microônibus para o transporte de pessoas carentes do 

município para realização de consultas, exames na cidade de Patos, por passagem.
VALOR GLOBAL DE R$: 40.000,00 (quarenta  mil  reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 14  de março  de  2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.  
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:   João Alves Neto  -  Item 08
OBJETO:  Locação de um veiculo para ficar a disposição da Secretaria de Educação.  
VALOR GLOBAL DE R$: 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB,  14  de março  de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  José Roberto de Araújo  -  Item 04
OBJETO:  Transporte de estudantes dos sítios Lancha I, II e III,  para sede do município.
VALOR GLOBAL DE R$:  14.800,00 (catorze mil, e oitocentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB,  14  de março  de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a  Tomada de Preços  nº  

00003/2016.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:   Wanderlley Pereira Justino – Item 08
OBJETO:  Locação de um veículo para ficar a disposição da Secretaria de Infra Estrutura.  
VALOR GLOBAL DE R$: 59.950,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB,  14  de março  de  2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

COMARCA DE CABACEIRAS - PARAÍBA
Rua Dr. Nunes Filho, 80 - centro-TELEFONE: (83)3356 1121

EDITAL DE LOTEAMENTO
EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO, Titular do SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL E 

OFICIALA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, desta comarca de Cabaceiras(PB), de acordo 
prescreve determina o art.19 da Lei 6.766, de 19/12/1979. TORNA PUBLICO PARA CONHECIMEN-
TO GERAL, que foram depositados, neste cartório, requerida pela Sra. DENYA LUANA MACEDO 
CORREIA, inscrita no CPF/MF nº 057.683.134-43 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 
2820688-SSP/PB, brasileira, solteira, maior, empresária, residente e domiciliada na Rua Estanislau 
Eloy, nº1 87, nesta cidade de Cabaceiras(PB), CEP 58.480-000,acompanhado: memorial, plantas e 
demais documentos exigidos por lei, referente ao LOTEAMENTO BAIRRO PLANEJADO PORTAL 
DO CARIRI, localizado no município de Cabaceiras (PB), registrado sob nº R.04- MATRICULA 
Nº 868, folha l70v do Livro 2-D, em 18/09/2015 neste Registro Geral de Imóveis, desta Comarca, 
com o MEMORIAL DESCRITIVO - 1- DO IMÓVEL: Situado no município de Cabaceiras-Paraíba o 
imóvel pertence ao Bairro Planejado Portal do Cariri, apresentando uma área total de 188.486.67m2 
ou 11,88 HECTARES é constituído por 24 quadras e 282 LOTES, e acha-se limitado da seguinte 
forma: ao Norte, com área pertencente ao espólio José de Sousa Sobrinho e espólio José Batista 
de Sousa; ao Sul, com área pertencente a Cicero Cavalcante Nobrega e Lourdes Gaudêncio 
Nóbrega: ao Leste, com área pertencente a Inácia de Farias Madureiro: ao Oeste, com área per-
tencente a Rosângela do Amaral Bezerra. Na planta e memorial descritivo apresentado, além de 
constar os limites aludidos, descrevem ainda medição, ângulos e demais especificações exigidas 
por lei, portanto, TODO AQUELE que se julgue com direitos, sobre o imóvel loteado ou tenha justas 
razões para oferecer-lhes IMPUGNAÇÃO, DEVERÁ FAZÊ-LO neste Cartório, dentro do prazo de 
15(QUINZE) DIAS, contados da última publicação do presente no Diário OFICIAL DO ESTADO, 
findo o qual não havendo reclamação ou impugnação, será dito LOTEAMENTO REGISTRADO, 
para que por ele se realizem as vendas das quadras e lotes do terreno prometido á venda. Dado 
e passado nesta cidade e cartório, aos 11(onze) do mês de março do ano de dois mil e dezesseis 
(11.03.2016).EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO - OFICIALA DE REGISTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2016
OBJETO: aquisição de reagentes laboratoriais para realização de exames com cessão de 

equipamento em comodato visando atender as necessidades do laboratório Municipal de Patos e 
Unidade de Pronto Atendimento –UPA pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do município 
de Patos – PB.

ABERTURA 29/03/2016 as 09h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 14 de março de 2016
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº  006/2016
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 11.03.2016, onde lê: ABERTURA: 24 de Março de 

2016 ás 08:00:00, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE ABERTURA: 28 de Março de 2016 
ás 08:00:00, na sala da CPL. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente 
das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura 
Municipal.

VÁRZEA-PB, 14 de Março de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº  007/2016
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 11.03.2016, onde lê: ABERTURA: 24 de Março de 

2016 ás 10:00:00, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE ABERTURA: 28 de Março de 2016 
ás 10:00:00, na sala da CPL. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente 
das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura 
Municipal.

VÁRZEA-PB, 14 de Março de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº  008/2016
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 11.03.2016, onde lê: ABERTURA: 24 de Março de 

2016 ás 13:30:00, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE ABERTURA: 28 de Março de 2016 
ás 13:30:00, na sala da CPL. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente 
das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura 
Municipal.

VÁRZEA-PB, 14 de Março de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de serviços para execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde 

Balbina Maria da Conceição neste Município.
REUNIÃO: ás 08:00h do dia 04 de Abril de 2016, na sede da Prefeitura (Horário local). INFOR-

MAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada 
a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 14 de Março de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00012/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de trator de esteira para atender as 

atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município. Data e Local: 29 de Março 
de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - 
Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 14 de Março de 2016
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00013/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na elaboração de empe-

nho de despesas e alimentação de informações contábeis em software da contabilidade pública no 
município de Vieirópolis. Data e Local: 29 de Março de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 14 de Março de 2016
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇO - ABC FARMA VIGENTE. 
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 en-
dereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 14 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis (álcool e óleo diesel). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 14 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 14 de Março de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE RESPOSTA AO OFICIO
A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - PB, através de sua Comissão de Licitação, torna 

público em resposta ao questionamento da empresa E.M.S NICACIO, o prazo recursal dos processos 
licitatórios Pregões Presenciais 010/2016 e 011/2016 iniciam-se após a diligencia, e será publicado 
no órgão competente, onde na ata se encontra que o processo  está suspenso.

Publica-se e cumpre-se.
Cacimba de Areia - PB, 14 de março de 2016.

RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR 
Pregoeiro Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°433/2016 em João Pessoa, 2 de Março de 2016 – Prazo: 
1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Paulis-
ta. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: PAULISTA - UF: PB: Processo: 2015-007520/TEC/LO-1134.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°482/2016 em João Pessoa, 7 de Março de 2016 – Pra-
zo: 1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade 
de Massaranduba. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: MASSARANDUBA - UF: PB: Processo: 
2015-007524/TEC/LO-1136.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°451/2016 em João Pessoa, 2 de Março de 2016 – Pra-
zo: 1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Cajazeiras. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: CAJAZEIRAS - UF: PB: Processo: 2016-000259/
TEC/LO-1447.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação 
Asfáltica da RODOVIA PB-325, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / CATOLÉ DO ROCHA. 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-003731/TEC/LI-4150.

E. LEITE & CIA – CNPJ/CPF Nº 08.859.704/0001-26 Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 461/2016 em João Pessoa, 
4 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte rodoviários de combustíveis 
– gasolina, diesel, etanol, no percurso de Cabedelo-PB para Boa Vista-PB-Placa: MNX-3461-PB.  
Na(o) – CABEDELO/BOA VISTA Município: - UF: PB.  Processo: 2015-005060/TEC/AA-3533.

AUTO POSTO MÃE JOANINHA LTDA – CNPJ Nº 12.917.787/0001-30 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 3204/2014, PROC. Nº 
1213/2011=COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) E LUBRIFICANTE 
= IT: 50MIL = AC: 490M² = NE: 01 = L/ATV: AV. JOÃO AGRIPINO Nº 84 CENTRO, TAPEROA-PB. 
Processo: 2015-002345/TEC/LO-9750.

LINDUARTE CONSTANCIO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 886.356.274-15 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 376/2016 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES Na(o) – RUA DOS TUCANOS, ST-51, QD-117, 
LT-105-PARATIBE Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2015-007950/TEC/LO-1290.

PARELHAS GAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.206.617/0032-22 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 542/2016 em 
João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 337 dias. Para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTÍVEIS. (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) VENDA DE LUBRIFICANTES. Na(o) RUA 
JOSE LEAL – CENTRO  Município: PICUI – UF: PB.  Processo: 2016-000195/TEC/LO-1419.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO – CNPJ Nº 09.044.455/0001-83 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL = TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6938 – PERCURSO 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. =NURECG= Processo: 2015-001600/TEC/AA-3413.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

COMUNICADO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica 

de Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado 
Padrão 1 – Ministério da Saúde. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS: Empresas: HUM-
BERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES e CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI; contra o 
resultado de julgamento de habilitação do referido certame. A Comissão Permanente de Licitação 
nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações comunica aos licitantes para, 
querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias úteis o recurso interposto. O Processo encontra-
-se a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 14 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veículos, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00003/2016.  

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  José Gomes Neto – Item 01
OBJETO:  Transporte de Estudantes, do Sítio Ave Maria,  para sede do Município.  
VALOR GLOBAL DE R$: 20.000,00  (vinte mil  reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB,  14  de março  de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito
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