
Gilmar Mendes vê interferência 
política grave no processo judicial

Nomeação traz esperança contra
a crise, avaliam analistas paraibanos

Juiz Sérgio Moro divulga grampo
de ligação entre Lula e Dilma

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 2016 123 ANos - PATRIMÔNIo DA PARAÍBA 

Ano CXX1II
Número 039A UNIÃO  

Luiz Carlos

Maria das Dores

Zicleide Alves

Genival Neto

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

34o  Máx.
21o Mín.

36o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,736  (compra) R$ 3,739  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,590  (compra) R$ 3,890  (venda)
EURO   R$ 4,195  (compra) R$ 4,200  (venda)

Dengue: Quem não 
evita deve ser punido?

COPA DO BRASIL

OPINIÃO PÚBLICA

A maioria dos entrevista-
dos apoia a criação de multa  
para  punir quem facilita a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti.  PÁGINA 15

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb

l Assembleia aprova projeto que pune trabalho escravo na Paraíba. Página 3

l Cagepa recolhe 9 toneladas de lixo por mês na rede de esgoto. Página 7

l Ditadura: Jornalista Carlos Aranha vai pedir indenização. Página 13

l Polícia faz operação em 6 estados contra ataques racistas. Página 14

“Muçumagro”

Investimentos

Twitter > @uniaogovpb

Coletivo Alfenim 
apresenta hoje, em 
João Pessoa, a peça
“O Deus da Fortuna”

Fifa quer devolução 
de dinheiro desviado

PÁGINA 21

PÁGINA 20
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2º Caderno

baixa

12h09 1.9mALTA

05h56 0.8m

baixa 18h45 0.7m

LULA sUPERMINIsTRo

História se passa na China Imperial

Retomada do crescimento, do controle da inflação e da estabilidade fiscal serão as principais metas do novo ministro, disse Dilma

Ricardo Coutinho participou de reunião no Ministério da Fazenda com outros governadores

FOTO: Foto: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ex-presidente assumirá a Casa Civil e 
Jaques Wagner vai para a chefia de gabi-
nete da Presidência.  PÁGINAs 4, 8 E 9

Esportes

PMJP poderá 
ser obrigada 
a calçar ruas

Governador vai em busca de 
novas operações de crédito

Promotoria do Meio 
Ambiente ajuizou ação 
exigindo calçamento e 
outras obras.  PÁGINA 5

Em Brasília, Ricardo Coutinho discutiu o Plano de Auxílio aos 
Estados, que garantirá a retomada dos investimentos.  PÁGINA 3

FUTEBoL soLIDÁRIo  Botafogo e Campinense 
jogam para ajudar o Padre Zé.  PÁGINA 17

Linense

1 1x
Botafogo-PB



Em meio ao noticiário trovejante e escan-
daloso das denúncias e delações da operação 
Lava Jato, não é surpresa que outros temas se-
jam relegados a segundo plano, ainda que, na 
essência, tenham potencial para ocupar gran-
des espaços na mídia. Foi isto o que ocorreu 
com a aprovação, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembleia Legislativa, da Me-
dida Provisória que cria o Paraíbatec– Progra-
ma de Educação Profissional e Tecnológica do 
Estado da Paraíba. A decisão da AL, que ainda 
depende de confirmação do plenário, pode não 
ter merecido o destaque midiático dado a ou-
tros assuntos, mas do ponto de vista social tem 
valor inestimável.

O Paraíbatec, como acentuou a deputada 
Estela Bezerra, presidente da CCJ, “vai fazer 
com que muitos jovens que estão fora da es-
colaridade, mas que chegaram ao Ensino Fun-
damental, possam se profissionalizar. Além 
disso, concederá uma série de benefícios aos 
professores que irão se qualificar como educa-
dores que preparam pessoas para o mercado 
de trabalho”. Vinculado ao Pronatec nacional, o 
programa dispõe sobre a concessão de bolsa-
-auxílio para membros do magistério e demais 
servidores da rede pública de educação profis-
sional, científica e tecnológica. 

Quando falamos sobre educação profis-
sionalizante tratamos de cursos que, além de 
formar profissionais com conhecimento téc-
nico, devem estar preocupados também com 
a formação do cidadão. O papel da educação é 
de grande importância para a sociedade, não 
só pela formação dos indivíduos que atuam 
nesta sociedade, mas também pela inclusão 
daqueles que estão fora do processo produtivo 

do sistema social, ou seja, qualquer grupo de 
pessoas marginalizadas, como desempregados 
e pessoas que não tem acesso a saúde, lazer e 
outros componentes da cidadania. A educação 
deve ser um dos principais meios para a reali-
zação do que chamamos de inclusão social, que 
é a inserção dos indivíduos marginalizados no 
contexto social.

Vários órgãos governamentais têm se 
preocupado com o aumento das populações 
marginalizadas, principalmente nos países 
subdesenvolvidos. Nesse sentido, a educação 
profissionalizante se torna de extrema im-
portância, pois os países em desenvolvimento 
necessitam de pessoas preparadas para um 
mercado de trabalho num mundo globalizado.
Com relação ao aspecto técnico, a educação 
profissionalizante deve se preocupar com um 
momento de mudanças em todos os campos da 
sociedade, há que se pensar na educação mais 
contextualizada possível. 

A modernidade significa um desafio em 
que se aponta para o futuro com suas novas 
propostas, onde a educação se faz presente não 
como antes, mas sim como a mediação nesse 
novo tempo. A utilização das tecnologias com 
sua dimensão interativa mostra que a educação 
tem de mudar para que o indivíduo não venha 
sofrer com lacunas que deixaram de ser preen-
chidas porque a educação só estava preocupada 
com um currículo rígido voltado para saberes 
e conhecimentos aprovados por um programa 
oficial. O aluno de um curso profissionalizante 
deve estar preparado para lidar com a realida-
de de uma sociedade desenvolvida tecnologica-
mente, ou seja, as inovações tecnológicas devem 
fazer parte de sua formação.

Editorial

Vem aí o Paraíbatec

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Artigo

A voz rouca

Eu não sou assim um Bozó, aquele per-
sonagem de Chico Anysio que dizia traba-
lhar na Globo, mas tenho uma queda anti-
ga pela rede do plim-plim. Já fui até mais 
ligado na programação da emissora, que, 
por sinal (sem trocadilho), vem perdendo 
em qualidade nos últimos anos. Em qua-
lidade e audiência, não há como negar. O 
que não significa a perda da liderança na-
cional, como uma ou outra rede concor-
rente insiste em propagar, indiferente à voz 
rouca dos números (pensaram que era das 
ruas, han?). Já falei sobre isso aqui mesmo 
neste espaço. E olhem que nem me referi 
ao caso da Globo por assinatura, fenômeno 
que tem impressionado o mercado com re-
lação ao seu faturamento.

Vocês sabem quanto os canais Glo-
bosat faturaram no ano passado? Mais de 
6 bilhões de reais. Sabem a quanto isso 
equivale? A seis vezes o que o SBT fatura 
anualmente ou a três vezes mais que a Rede 
Record. Ou ainda cerca de   doze vezes o fa-
turamento da Rede Bandeirantes. Os dados 
são de Ricardo Feltrin, colunista do UOL. 
Segundo ele, “os mais de 30 canais da Glo-
bo presentes na TV fechada devem render 
pelo menos R$ 3 bilhões só em publicida-
de ao Grupo Globo em 2016. Outros R$ 3 
bilhões virão do valor que as operadoras 
repassam anualmente à Globo como remu-
neração para cada canal Globosat incluso 
em pacotes de assinantes”. O próprio co-
lunista parece nem acreditar nos números 
que obteve com exclusividade:

- O que mais surpreende no valor é que 
o que o Grupo Globo vem faturando com 
a TV paga já é praticamente o mesmo que 

a TV Globo (canal aberto) obtém anual-
mente. Além disso, em termos de conteú-
do, os canais Globosat já produzem mais 
programas que a própria Globo. Muitos 
programas e artistas Globosat têm parti-
cipado cada vez com mais frequência de 
programas da Globo aberta, num sinal de 
que, cada vez mais, essa fusão deve se apro-
fundar.

Detalhe: esse valor de R$ 6 bilhões 
não inclui faturamento com pay per view, 
Globo Internacional ou tampouco produ-
tos exibidos na TV paga que também são 
comercializados em DVD – acrescenta Fel-
trin. E prossegue:

- Para obter esse “monopólio” na TV por 
assinatura do Brasil, a Globo contou com o 
beneplácito e mesmo o apoio explícito das 
maiores operadoras, Net e Sky.

É graças a esse apoio que a Globosat co-
loca vários novos canais todos os anos, ab-
sorvidos rapidamente no line-up das opera-
doras. A Globo não tem a menor dificuldade 
em lançar canais como Viva, Sportv 3 e 4, 
canal Bis, Off, +Globosat etc Até a mesmo a 
localização dos canais Globosat no line-up 
costuma ser favorecida. Por exemplo, na 
Net, os canais mais importantes do grupo 
sempre estão próximos: canal 39 (SporTV), 
canal 40 (Globonews), 41 (GNT), 42 (Mul-
tishow)... e assim por diante. 

A análise do UOL é longa e tecnica-
mente bem detalhada, mas acredito que já 
deu para perceber a distância que (ainda ) 
separa a Globo das demais redes de TV do 
país. Por mais que se tente encurtá-la em 
campanhas publicitárias algo duvidosas. 
Alguém duvida?  

Equivale a seis vezes o faturamento do SBT, a três vezes o da Rede Record 
e a cerca de doze vezes o que fatura a Rede Bandeirantes”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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USANDO A CANETA

NEM ORÇAMENTO NEM PARTICIPAÇÃO

O vereador Felipe Leitão (sem 
partido) não tem tanta pres-
sa assim para se filiar a nova 
legenda. Na Câmara de João 
Pessoa é o único que tem esse 
‘privilégio’. É que ele se elegeu 
pelo PP, foi para o Solidarieda-
de, mas saiu deste em janeiro, 
logo sua transferência não 
obedece ao calendário da ja-
nela partidária. Tem até o dia 
2 de abril para decidir, sem 
temer perder o mandato.  

Depois de militar na base gover-
nista a partir de 2012, o des-
tino de Felipe Leitão será uma 
legenda da oposição ao prefei-
to. Desde que assinou a CPI da 
Lagoa e anunciou sua saída do 
bloco de sustentação, o verea-
dor vem perdendo os cargos da 
prefeitura ocupados por aliados. 
O prefeito Luciano Cartaxo tam-
bém tem usado a caneta contra 
outros dois dissidentes: Bruno 
Farias e João dos Santos.

E o destino do vereador Lu-
cas de Brito deverá ser o PSL, 
que é comandado no Estado 
pelo deputado estadual Tião 
Gomes. Continuará, confor-
me pontuou, na oposição 
ferrenha ao prefeito Luciano 
Cartaxo. A se concretizar 
essa transferência, estará na 
legenda certa. O PSL, de acordo 
com o presidente estadual, vai 
apoiar a candidatura de João 
Azevedo (PSB).

FUTEBOL E TURISMO
“Foi um trabalho iniciado em 2014, que começou a dar bons resultados”. Da presidente da PBTur, Ruth Avelino, in-
formando à coluna que um grupo de 80 torcedores uruguaios chegarão a João Pessoa na próxima quarta-feira para 
fazer turismo e assistir ao jogo entre a seleção de seu país e o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa, na Arena Pernam-
buco, no dia 25. A PBTur, em conjunto com o trade paraibano, realizou empreitadas naquele país para divulgar o 
‘destino Paraíba’. Os torcedores vão conhecer as praias do Litoral Sul.  

Recém-ingresso no Democratas – 
assumirá a presidência do diretório 
de João Pessoa–, o vereador Raoni 
Mendes já faz projeção para as elei-
ções de outubro. Afirmou que a le-
genda trabalha para eleger até três 
vereadores. Com a saída de Lucas de 
Brito e a iminente migração de Bos-
quinho para outra sigla, ele é o único 
representante do DEM na Câmara.   

“O ministro Nelson Barbosa já está com o projeto de lei 
pronto e encaminhará segunda-feira para o Congresso 
Nacional”. Do governador Ricardo Coutinho, fazendo 
referência ao Plano de Auxílio aos Estados, que prevê o 
alongamento do prazo de pagamentos de dívidas com 
a União, bem como a redução de parcelas. O plano, ava-
lia, é a condição para que os estados possam ter mais 
capacidade de retomar os investimentos.  

RETOMADA
TRÊS VEREADORES

SEM PRESSA NA OPOSIÇÃO

Há uma diferença abissal en-
tre o funcionamento do Orça-
mento Participativo da Prefei-
tura de João Pessoa na atual 
gestão e o modelo adotado a 
partir de 2005, quando o en-
tão prefeito Ricardo Coutinho 
(PSB) assumiu seu primeiro 
mandato. Criado como um 
instrumento que estimula a 
participação popular nas de-
cisões do poder público, o Or-
çamento Participativo, em sua 
origem, promoveu, de fato, 
um diálogo com a população 
sobre a melhor destinação de 
recursos na execução de obras, tornando-se um divisor de águas nas políticas públicas da capital. Foi 
assim, não é mais. E isso ficou patente com a decisão do Ministério Público Estadual, que ontem ajuizou 
ação civil pública contra a prefeitura, exigindo que a gestão execute serviços de drenagem pluvial, es-
gotamento sanitário, calçamento e meio-fio no bairro de Muçumagro e no Conjunto Padre Juarez Benício 
Xavier, onde “a maioria dos logradouros vistoriados não têm nenhum equipamento urbano referente ao 
saneamento básico”, de acordo com o laudo técnico apresentado pelo promotor de Justiça João Geraldo 
Barbosa (foto). O detalhe é que as obras em questão foram acordadas com a população no Orçamento 
Participativo de 2012/2013. Provocada pelo MP, ainda antes do ajuizamento da ação, a prefeitura dis-
se que estava aguardando repasses do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica. Contudo, ambos 
desmentiram a informação. O primeiro informou que a prefeitura teria perdido o prazo para efetivar o 
contrato, enquanto que a segunda confirmou à promotoria que os financiamentos não foram sacramen-
tados por que o município não se enquadrou nos limites de crédito exigidos em tais operações.      
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Ricardo participa de encontro em 
Brasília para retomar investimentos 
Gestores discutiram o 
Plano de Auxílio aos 
Estados e Distrito Federal

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nessa 
terça-feira, 15, de uma reu-
nião em Brasília, com o mi-
nistro da Fazenda, Nelson 
Barbosa e demais governa-
dores. Durante a audiência 
foram detalhados os últimos 
encaminhamentos e as con-
trapartidas adicionais do 
Plano de Auxílio aos Estados 
e Distrito Federal. A expecta-
tiva do Executivo paraibano é 
que esse plano seja aprovado 
rapidamente pelo Congresso 
Nacional, a fim que os estados 
retomem os investimentos.

De acordo com o plano, 
o prazo previsto na Lei nº 
9.496/97 para alongamen-
to da dívida dos entes com a 
União será ampliado em 20 
anos, o que poderá reduzir as 
parcelas em até R$ 10 bilhões 
em 2016, R$ 9 bilhões em 
2017 e R$ 11 bilhões em 2018. 
O plano também pretende dar 
um desconto temporário de 
40% do valor das prestações 
mensais para os estados que 
concordarem com o projeto. 

Ricardo avaliou o encon-
tro como positivo e elogiou 
a alternativa oferecida pelo 
Governo Federal aos estados. 

FOTO: Divulgação/Secom-PB

De acordo com o Plano de Auxílio discutido em Brasília, o prazo previsto para alongamento da dívida dos entes com a União deverá ser ampliado em 20 anos

“Estamos amadurecendo a 
composição deste plano há 
uns três meses. O ministro 
Nelson Barbosa já está com o 
projeto de lei pronto e encami-
nhará segunda-feira (21), para 
o Congresso Nacional. O plano 

trata do alongamento das dí-
vidas dos estados e ao mesmo 
tempo já está em posição de 
fazer negociações com alguns 
deles para que as operações de 
crédito sejam feitas. A minha 
expectativa é que a Paraíba 

esteja no primeiro bloco de be-
neficiados porque já iniciamos 
as negociações”, disse.

Para o governador, a ação 
feita pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Fazenda, chega em um mo-

mento crucial para os estados. 
“Com a recessão prolongada e 
a diminuição do ritmo das ati-
vidades econômicas, fica difí-
cil os estados cumprirem com 
seus compromissos e também 
retornarem a fazer investi-

mentos. Aqui estão todos os 
estados representados e es-
pero que o Congresso aprove 
o mais rápido possível para 
que possamos ter capacidade 
de retomar investimentos”, 
afirmou Ricardo.

Raoni questiona 
obras da PMJP 
referentes ao 
Túnel da Lagoa

O vereador Raoni Men-
des (DEM) criticou irregu-
laridades na execução da 
obra no túnel do Parque 
Solon de Lucena, a Lagoa, 
embasado em relatório 
da Controladoria-Geral 
da União (CGU). Ele citou, 
nessa quarta-feira, 16, a 
página 289 do documen-
to, a qual informa que não 
houve descrição da meto-
dologia utilizada na obra, a 
altura e diâmetro previstos 
para o túnel eram maiores 
do que os executados e que 
foram utilizados painéis 
metálicos em vez de con-
creto armado. 

“Se não há método de-
finido para a execução da 
obra, o orçamento se tor-
na abstrato. Reparem que 
a CGU alerta para o fato 
do item ter sido orçado 
em R$ 5.959.808,15. Com 
os aditivos, ele alcançou 
R$ 6.929.370, saindo de 
29,87% do contrato para 
alcançar 36,21% do valor 
total”, alertou Raoni, em seu 
pronunciamento, na sessão 
ordinária da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP).

Ele ainda falou do item 
2.1.3 do relatório, que trata 
da ausência de discrimina-
ção, no orçamento, da so-
lução técnica a ser adotada 
para o serviço de constru-
ção de galeria de esgota-
mento pelo método não 
destrutivo. “Agora eu per-
gunto a Vossas Excelências: 
como iniciar uma obra sem 
definir que método será 
utilizado na sua execução? 
Isso é conduta responsá-
vel?”, questionou o agora 
democrata.

José Alves
zavieira2@gmail.com

 
O deputado Buba 

Germano (PSB) disse on-
tem em entrevista na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba que a partir 
do momento que o de-
putado Ricardo Barbosa 
renunciou a liderança 
do blocão (que é forma-
do por 26 parlamentares 
de 11 partidos aliados 
da base do governo), ele 
pode assumir a liderança.

“A prerrogativa do 
Governo é escolher o 
novo líder e se eu for 
reconduzido procurarei 
ter o mesmo desempe-
nho do ano passado, 
quando cumpri minha 
missão. Estamos aqui 
numa tarefa de preser-
var as políticas de gover-
no e farei isso com mui-
ta tranquilidade. Só não 
posso permitir é que a 
oposição comece a jogar 
para a opinião pública, 
números que não são 
verdadeiros para con-
fundir”, afirmou.

Buba Germano disse 
que só tem a agradecer o 
reconhecimento do go-
vernador Ricardo Couti-
nho pelo que ele fez no 
ano passado e afirmou 
que se for o nome de 
consenso, não terá ne-
nhuma dificuldade de 
continuar conduzindo o 
blocão, porque defende 
a gestão pública.

O deputado pon-

tuou que não cabe a ele 
avaliar os motivos que 
levaram o deputado Ri-
cardo Barbosa a tomar 
essa posição. “Ele falou 
em punhaladas pelas 
costas, mas eu passei o 
ano de 2015 na lideran-
ça do blocão e nunca 
me senti apunhalado. E 
espero não ser até por-
que o comportamento 
que tive durante um 
ano passado vou conti-
nuar tendo, respeitando 
o contraditório, e isso é 
muito complicado por-
que temos 11 partidos 
e nenhum deles é unifi-
cado”. Mas afirmou que 
vai continuar lutando 
para que Ricardo Bar-
bosa continue no bloco 
por ele ser um grande 
companheiro.

O que gerou muita 
celeuma ontem, segundo 
Buba Germano, foi o que 
foi dito pela oposição so-
bre a economia do Esta-
do o que não é verdade. 
“Nós temos duas receitas 
básicas que são as princi-
pais, o ICMS e o FPE. Só 
o FPE perdeu R$ 113 mi-
lhões em janeiro e feve-
reiro comparado a 2015”, 
disse o deputado ressal-
tando que R$ 113 milhões 
de perda num Estado po-
bre é muito dinheiro.

“Então”, continou 
Buba, “nós aprovamos 
uma emenda que a 
cada seis meses seja fei-
ta uma revisão nas con-
tas do Estado”.

Buba pode retomar 
liderança do blocão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou nessa quarta-feira, 16, 
o Projeto de Lei 554/15, do 
deputado Adriano Galdino 
(PSB), que dispõe sobre a 
cassação da inscrição do 
ICMS de qualquer empresa 
que faça uso direto ou indi-
reto do trabalho escravo ou 
em condições análogas à es-
cravidão.

Para o presidente da 
Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino, é inadmis-
sível que este tipo de con-
duta trabalhista ainda seja 
empregada pelas empresas 
e qualquer sanção contra 
quem for identificada com 
este tipo de trabalho merece 

ser aplicada.
“Não podemos aceitar 

que o trabalho escravo ain-
da exista no nosso País, por 
isso busquei através da alte-
ração da Lei nº 10.364/2014 
que se dificulte ainda mais a 
atuação dessas empresas no 
nosso estado”, comentou o 
deputado.

Ainda foi aprovado o 
Projeto de Lei 427/15, do 
deputado Tovar, que dá 
prioridade de tramitação 
do processo administrativo 
para a aplicação da suspen-
são e cassação da Carteira 
de Habilitação.

E também na sessão or-
dinária dessa quarta foram 
aprovados uma Proposta 

de Emenda à Constituição 
(PEC), de autoria do depu-
tado Bosco Carneiro e dois 
projetos de resolução.

AL aprova projeto que pune 
trabalho escravo na Paraíba

CASSAçãO dA INSCrIçãO dO ICMS

Qualquer empresa que faça uso do trabalho escravo ou em condições análogas poderá ser cassada

FOTO: Divulgação/ALPB

“Não podemos acei-
tar que o trabalho 
escravo ainda exista 
no nosso País, por 
isso busquei (...) que 
se dificulte ainda 
mais a atuação des-
sas empresas no 
nosso estado “
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Políticas

Lula na Casa Civil pode pôr fim à 
crise política, avaliam paraibanos
Chegada do ex-presidente 
da República representa 
esperança de uma guinada

A nomeação do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
para o Ministério da Casa Civil 
dividiu opiniões entre a seto-
res da população e da classe 
política. Para os entrevistados 
pela reportagem do jornal A 
União, representa uma es-
perança para o fim da crise 
econômica e política que vive 
o País, e também pode trazer 
uma aproximação entre a po-
pulação e o governo, que vem 
sofrendo com níveis recordes 
de desaprovação popular.

Para Estela Bezerra, de-
putada estadual pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), o 
Brasil vive uma crise de falta 
de lideranças políticas que 
pode ser solucionada com o 
retorno do ex-presidente ao 
cenário político. “Eu acho que 
foi positiva a ida de Lula para 
o Ministério em um gesto 
de humildade, porque já foi 
presidente, quanto de com-
preensão da colaboração que 
ele pode vir a dar em um mo-
mento onde a crise política é 
também uma profunda crise 
de lideranças políticas. Lula 
que tem uma habilidade de 
diálogo, uma capacidade de 

Feliphe Rojas
Especial para A União
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construir consensos, pode ser 
uma grande diferença nesse 
momento”, disse.

Para o presidente estadual 
da Central Única dos Trabalha-
dores, Paulo Marcelo, a ida de 
Lula para o ministério é positi-
va, mas não resolverá tudo de 
maneira milagrosa. “A ida de 
Lula para o ministério com cer-
teza vai ter um impacto nacio-
nal muito grande. O Lula é uma 
das figuras mais expressivas da 
política brasileira e da esquerda 
hoje. E tem consciência disso, 
de que tem uma oposição a ele 
na Justiça e na Política muito 
grande. Para os trabalhadores, 
eu tenho a certeza que a maio-
ria dos trabalhadores conscien-
tes, estão de acordo com a ida 
dele para o ministério, mas nós 
sindicalistas, temos ainda uma 
preocupação, porque com este 
Congresso que está aí, nós não 
temos tanta esperança de que 
Lula será o salvador da pátria 
porque ele não faz milagres”, 
disse.

Para Jaldes Meneses, cien-
tista político, a opção de Lula 
pelo foro privilegiado não re-
presenta privilégio, uma vez 
que o STF tem agido de manei-
ra firme contra casos de cor-
rupção recentes. “Eu acho que 
isso não é o principal [Lula ter 
foro privilegiado]. É claro que a 
partir de agora o processo dele 
corre no Supremo. Ministros, 
deputados e senadores têm 
direito ao Foro privilegiado, é 
algo normal”, analisa Meneses.

O Conselho Estadual da Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB), rea-
lizará reunião, na próxima sex-
ta-feira, 18, para tratar do atual 
momento do País. A reunião 
acontece às 10h no auditório da 
OAB-PB e tem por objetivo defi-
nir qual o posicionamento oficial 
da entidade sobre o pedido de 

impeachment da presidente da 
República, Dilma Rousseff.

“Diante da atual conjuntu-
ra política e social brasileira, 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional da Paraíba, se 
reunirá nesta sexta, dia 18, e 
decidirá por seu conselho, qual 
posição adotará em face do 
processo de impeachment da 

presidente da República, não 
apenas para registrá-la, mas 
para que possa atuar no cená-
rio nacional junto ao Conselho 
Federal da entidade”, disse o 
presidente da OAB-PB, Paulo 
Maia. Na oportunidade, o Con-
selho vai abordar também ou-
tros assuntos que envolvem a 
advocacia e a sociedade.

OAB-PB discutirá pedido de impeachment

O vereador Felipe Leitão, 
atualmente sem partido, dis-
se ontem que já oficializou 
sua saída da bancada do pre-
feito da capital, Luciano Car-
taxo. E afirmou que preferiria 
sair da vida pública a retirar 
sua assinatura da CPI da La-
goa. Para o vereador, o prefei-
to está jogando a sujeira pra 
debaixo do tapete, ao invés de 
explicar aos pessoenses onde 
foram aplicados R$ 10 mi-
lhões que sumiram nas obras 
da Lagoa.

  “Não sou homem de fi-
car em cima do muro, e ago-
ra faço oposição ao prefeito 
até porque não poderia mais 
permanecer na situação de-
pois de tudo que aconteceu 
com a instalação da CPI da 
Lagoa”, enfatizou o vereador 
Felipe Leitão, ressaltando 
que a CPI está nas mãos do 
presidente da Casa e que até 
esta sexta-feira deverá sair 
um parecer da Procuradoria 
da República.

 Felipe Leitão afirmou 
que assinou a CPI porque o 
seu papel como vereador é 
fiscalizar o Poder Executivo 
Municipal, mas, logo depois 
contou que foi procurado por 
interlocutores da prefeitura 
para retirar a assinatura e 
negou. “Tenho uma conduta 
ilibada nesta casa, haja vista 
que a maioria dos meus cole-
gas têm admiração e respeito 
das minhas condutas, pois 
nunca dei uma palavra e dei-
xei de cumprir”.

 Vida pública
 “Eu preferiria sair da 

vida pública a retirar minha 
assinatura da CPI da Lagoa. 
Se o prefeito tem tanto medo 
e quer jogar a sujeira pra de-
baixo do tapete eu não po-
deria jamais dar sustentação 
a um prefeito desse. Sumi-
ram mais de R$ 10 milhões 
e quem está dizendo isso é a 
CGU – Controladoria Geral da 
União, um dos órgãos mais 
respeitados do País”, afirmou.

O vereador disse ainda, 
que o prefeito Luciano Carta-
xo tinha todo o direito de vir 
à Casa para fazer sua defesa e 
explicar ao povo de João Pes-
soa onde estão os R$ 10 mi-
lhões. “A população pessoen-
se quer saber e está ávida por 
resposta, então nada mais do 
que justo o prefeito vir à Casa 
e dizer onde aplicou esses re-
cursos, mas ele preferiu pro-
curar parlamentares para que 
não houvesse a CPI da Lagoa 
e continua tentando qualquer 
tipo de obstáculo para que 
essa CPI não seja aprovada”, 
revelou o vereador afirmando 
que isso é muito grave e nos 
deixa bastante preocupado.

 
Cargos
“A partir do momento 

que comuniquei ao prefeito 
que não retiraria minha assi-
natura da CPI da Lagoa, entre-
guei meus cargos e disse que 
ele poderia demitir todos eles 
e assim foi feito”. Felipe Leitão 
disse também que saiu do Par-
tido Solidariedade e afirmou 
que tem até o dia 2 de abril 
para escolher um partido.

Felipe Leitão abandona 
bancada do prefeito 

OPOSIÇÃO

O vereador Lucas de Brito anun-
ciou, nessa quarta-feira, (16), sua 
desfiliação do Democratas. O par-
lamentar usou a tribuna da Câma-
ra Municipal de João Pessoa (CMJP) 
para fazer um resumo da sua traje-
tória no DEM e agradecer publica-
mente à cúpula do partido e a outros 
integrantes da agremiação. 

“Ao longo desses oito anos no 
DEM, meu único partido até a data 
de hoje, eu me mantive firme na po-
sição da diretiva nacional de fazer 
uma oposição responsável ao PT. Ao 
longo desses oito anos, conheci pes-
soas maravilhosas, a exemplo de Gil-
son (in memoriam), Bené, Maria José, 
Daniel Lima, dentre tantos outros 
amigos lá construídos. Foram anos 
muito bem vividos, de muitas ale-
grias e que me fazem, neste momen-
to, expressar o meu agradecimento 
mais sincero a todos”, falou Lucas. 

Em seu discurso, o vereador Lu-
cas de Brito falou que limitações de 

crescimento dentro do partido o le-
varam a tomar a decisão. “Saio do 
DEM pela porta da frente, fazendo 
comunicação prévia ao deputado 
Efraim Filho, responsável por meu in-
gresso no DEM há oito anos, a quem 
também expressei a permanência do 
respeito e da amizade que sempre 
nutri por sua família”. Lucas assegu-
rou que, apesar da saída do Demo-
cratas, a vontade de construir uma 
João Pessoa melhor continua e que 
vai buscar novos espaços partidários 
onde sua identidade política possa 
melhor se expressar.

“Onde quer que eu esteja, con-
tinuarei mantendo a linha de inde-
pendência e de equilíbrio que pude 
construir ao longo desses anos. Che-
ga ao fim minha história no DEM. 
Levo comigo alegrias na memória e 
tranquilidade na consciência. Tenho 
certeza de que temos muito mais a 
oferecer à cidade de João Pessoa”, 
concluiu o vereador Lucas de Brito. 

Após oito anos Lucas de Brito 
anuncia saída do Democratas

TROCA DE PARTIDO
Zezinho propõe 
plano emergencial 
para recuperar
passeios públicos

O vereador Zezinho Bo-
tafogo (PSB) vai apresentar 
na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), nos pró-
ximos dias, um Projeto de 
Lei (PL) para instituir o Pla-
no Emergencial de Recupe-
ração de Passeios Públicos 
e/ou Calçadas da capital pa-
raibana. O objetivo é promo-
ver a realização das obras 
necessárias à reforma ou à 
construção desses espaços 
para atender as normas pre-
vistas na legislação munici-
pal pertinente, inclusive no 
tocante à acessibilidade e à 
circulação de pedestres com 
segurança.

“É uma proposta bas-
tante interessante, pois per-
cebemos as dificuldades de 
locomoção de pessoas nas 
nossas calçadas. São muitas 
as reclamações por parte da 
sociedade, e há uma necessi-
dade de regulamentação so-
bre esse assunto”, destacou 
Zezinho.

De acordo com o autor 
da proposta, é considerado 
passeio público a parte da 
via pública, normalmente se-
gregada e em nível diferente, 
não destinada ao trânsito de 
veículos, reservada à circula-
ção de pedestres e, quando 
possível, à implantação de 
mobiliário urbano, equipa-
mentos de infraestrutura, 
vegetação, sinalização e ou-
tros fins previstos em leis 
específicas. O PL propõe, na 
verdade, uma força conjunta 
entre Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), mo-
radores e outros parceiros.

Deputada Estela Bezerra avalia que aceitar convite da presidente Dilma Rousseff para integrar ministério foi um gesto de humildade

Antes de sair, vereador agradeceu ao deputado Efraim Filho, que havia lhe trazido ao partido

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Ação civil pública foi 
ajuizada contra a PMJP 
para execução das obras 

MPPB exige calçamento de ruas
EM MUÇUMAGRO

A 2ª Promotoria do Meio 
Ambiente e Patrimônio So-
cial da Capital ajuizou uma 
ação civil pública contra o 
Município de João Pessoa 
para que execute imediata-
mente as obras e serviços de 
calçamento, meio-fio, linha 
d'água, drenagem pluvial e 
esgotamento sanitário das 
ruas do Conjunto Padre Jua-
rez Benício Xavier e demais 
ruas do bairro Muçumagro 
que não têm esses equipa-
mentos urbanos.

A ação é resultado de um 
inquérito civil público ins-
taurado na Promotoria para 
apurar reclamação de falta 
de calçamento nas ruas do 
bairro, mesmo após ela ter 
sido aprovada no Orçamento 
Participativo 2012. 

Segundo o promotor de 
Justiça João Geraldo Barbosa, 
na primeira audiência, reali-
zada em fevereiro de 2015, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa havia informado que os 
projetos executivos das ruas 
aprovadas nos orçamentos 
participativos de 2012/2013 
e 2014 foram encaminhados 
ao Ministério das Cidades, 
através da Caixa Econômica 
Federal, para serem incluídos 
no programa pró-transporte, 
e que estavam aguardando a 
abertura de calendário por 
parte do ministério, para cele-
bração de convênio de repasse 
de recurso.

A Promotoria, então, en-
caminhou ofícios ao Ministé-
rio das Cidades e à Caixa Eco-
nômica Federal para saber o 
trâmite dos processos. O Mi-
nistério das Cidades respon-
deu que não há possibilidade 
de contratação do objeto por-
que o calendário do progra-
ma, após prorrogação, exigia 
que a contratação ocorresse 
até a data de 30 de janeiro 
de 2015. Já a Caixa Econômi-
ca Federal informou o arqui-
vamento do processo ante a 
falta de documentação refe-
rente ao enquadramento da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa nos limites de crédito.

Em agosto de 2015, foi 
realizada mais uma audiên-
cia visando a resolução de 
problema de forma admi-
nistrativa e consensual, mas 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas (Progep) avalia como um sucesso 
a realização das provas objetivas do 
concurso público da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) aplicadas no 
último domingo, dia 13.

De acordo com a banca organiza-
dora do concurso (Idecan), estiveram 
presentes 67.724, dos 87.260 candi-
datos inscritos, ou seja, 78% do total. 
As provas foram aplicadas nos turnos 
da manhã e da tarde em João Pessoa 
e cinco cidades do interior do Estado 
(Areia, Bananeiras, Campina Grande, 
Mamanguape e Rio Tinto).

A comissão da UFPB que super-
visiona o concurso esteve presente 
durante toda a aplicação, acompa-
nhando todos os procedimentos e 

checando o comprometimento e efi-
ciência do trabalho desenvolvido. 

O processo segue suas etapas com 
a divulgação do gabarito preliminar, já 
realizada, dando sequência à abertura 
de prazo para recursos sobre as ques-
tões. Em seguida, serão aplicadas as pro-
vas práticas nos dias 30 de abril e 1º de 
maio para os cargos previstos no edital.

De acordo com o pró-reitor de 
Gestão de Pessoas, Francisco Rama-
lho, as nomeações se darão logo após 
a conclusão do processo previsto pela 
banca realizadora.

A nomeação dos novos servidores 
visa atender as demandas dos setores 
acadêmicos e administrativos, refor-
çando a força de trabalho necessária 
ao desenvolvimento de suas atividades.

Progep considera positiva 1a 
fase do concurso da UFPB

PROVAS OBJETIVAS

Com o tema “Por uma 
Paraíba que enfrente a 
violência contra Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais e promova 
a sua proteção”, o Governo 
do Estado realiza amanhã 
e sábado a III Conferência 
Estadual de Políticas Públi-
cas e Direitos de LGBT, no 
Espaço Cultural, em João 
Pessoa.

A coordenação é da 
Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana (Sem-
dh) e do Conselho Estadual 
dos Direitos de LGBT da 
Paraíba. Mais de 110 dele-
gados eleitos em conferên-
cias municipais são espera-
dos, segundo a secretária 
da Mulher e da Diversidade 

Humana, Gilberta Soares.
A conferência terá 

três objetivos principais: 
avaliar a efetividade das 
políticas públicas para en-
frentamento da violência 
praticada contra a popula-
ção LGBT, tendo em conta o 
pacto federativo e a relação 
entre os Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário; 
propor estratégias para 
enfrentar a discriminação 
sofrida pela população 
LGBT em decorrência de 
sua orientação sexual e/
ou identidade de gênero e 
por último articular e inte-
grar, a partir de uma avalia-
ção, o Sistema Nacional de 
Promoção da Cidadania e 
Enfrentamento da Violên-

cia com as demais políticas 
públicas.

Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares, a 
conferência será um gran-
de momento de avaliação 
das políticas públicas já 
implantadas, além dos ser-
viços de atendimento à po-
pulação LGBT, como Espaço 
LGBT, que oferece atenção 
psicossocial, jurídico e 
educativo, o Ambulató-
rio de Saúde Integral para 
travestis e transsexuais e 
a Delegacia Especializada 
de Crimes Homofóbicos. 
“Vamos avaliar e também 
construir para o enfrenta-
mento da violência contra 
LGBT”, disse a secretária.

Conferência Estadual LGBT 
começa amanhã na capital 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS 

a sugestão não foi acolhida 
pela Prefeitura de João Pes-
soa, através dos procurado-
res do município. Numa úl-
tima tentativa de resolução 
conciliatória, o promotor 
João Geraldo encaminhou 
ofício ao prefeito Luciano 
Cartaxo solicitando a rea-
lização da pavimentação e 
qualificação das ruas, porém 
a Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio respondeu que não se 
fazia possível, no momento, o 
aporte de recursos próprios 
do orçamento municipal para 
concretizar as obras.

Laudo
A Promotoria solicitou 

que o engenheiro do MPPB, 
Caio Marcelo Sampaio, reali-
zasse uma vistoria das ruas 
do bairro. O parecer técnico 
concluiu que “a maioria dos 
logradouros dos dois locais 
vistoriados (Bairro do Muçu-
magro e Conjunto Padre Jua-
rez Benício) não têm nenhum 
equipamento urbano refe-
rente ao saneamento básico, 
ou seja, não há drenagem 
pluvial e esgotamento sanitá-

rio, com exceção da Rua das 
Ingazeiras que tem drenagem 
pluvial parcial, e da Rua Do-
mingos José Paixão, que é a 
única que dispõe de todos os 
equipamentos urbanos ava-
liados no laudo de vistoria 
(calçamento, meio-fio, linha 
d'água, drenagem pluvial e 
esgotamento sanitário). 

Em todas as audiências 
realizadas, os procuradores 
do município disseram que, 
ante o princípio elementar 
da separação dos poderes, 
é impossível que o Poder 
Judiciário provocado, pelo 
Ministério Público, tenha 
condições de determinar ao 
Poder Executivo Municipal 
planejamento urbanístico 
da cidade, porque a questão 
de organização das políticas 
públicas é matéria afeita ao 
Poder Executivo. O promotor 
destaca que não se trata de 
intromissão de um poder na 
esfera no outro, mas de cor-
rigir uma omissão. “Quando 
o poder público deixa de im-
plementar a política públi-
ca definida no próprio texto 
constitucional, transgride, 

com esse comportamento ne-
gativo, a própria integridade 
da Lei Fundamental, autori-
zando a intervenção do Poder 
Judiciário, que se movimenta 
na direção da efetivação do 
direito violado”, argumenta 
o promotor na ação, acres-
centando que o “município 
não pode eximir-se das suas 
obrigações legais e constitu-
cionais, sob a alegação de que 
não possui recursos”. 

João Geraldo frisou ainda 
que o mesmo gestor público 
que aprova, autoriza e legaliza 
a criação de logradouros, lotea-
mentos, bairros e outros equi-
pamentos públicos no âmbito 
do município é o mesmo que 
o faz sem planejamento, sem 
observância e obediência ao 
ordenamento legal urbanístico 
ao tempo em que ele próprio 
alega não ter recursos para 
cumprir os dispositivos legais 
que se antecipam àquelas au-
torizações e legalizações da 
criação dos tipos urbanísticos. 
“Assim procedendo, inquestio-
navelmente, confessam a sua 
permanente omissão quanto 
à infraestrutura devida aos ti-

pos urbanísticos e igualmente 
confessam a ação irresponsá-
vel quando das mencionadas 
autorizações e legalizações su-
pramencionadas”.

Outro ponto destacado 
na ação é a importância da 
efetivação de pavimentação e 
saneamento como causa ga-
rantidora de saúde pública, 
preservação do meio ambien-
te, segurança pública, mobili-
dade urbana, cidadania e aces-
sibilidade. “Lembramos ainda 
o evidente quadro vivenciado 
pelo País quanto à prolifera-
ção de doenças de origem vi-
rótica e bacteriana, seja pela 
transmissão de insetos ou pela 
ausência de higiene em razão 
dos esgotos a céu aberto e em-
poçamentos de água que ser-
vem apenas de cativeiros para 
os agentes transmissores, cujo 
combate também é dificultado, 
em muitos casos face à inaces-
sibilidade dos instrumentos 
apropriados à eliminação de 
focos que possibilitem a trans-
missão de doenças, a exemplo 
dos agentes de saúde, ambien-
tais e igualmente de serviço 
público como os carros de fu-

macê para combater doenças 
como dengue, chikungunya e 
zika”, diz o promotor.

Pedidos
A ação requer ainda que, 

nas ruas onde já existirem al-
guns dos equipamentos urba-
nos (calçamento, linha d'água, 
meio-fio e drenagem pluvial) 
ou nas quais estes existirem 
de modo parcial, seja também 
o município condenado a exe-
cutar as obras e serviços de 
drenagem de águas pluviais, 
serviço público que é de com-
petência municipal.

Requer ainda a condena-
ção do Município de João Pes-
soa em danos morais coletivos, 
no valor de R$ 1 milhão, pelo 
descumprimento da lei pela 
prefeitura, a qual vem compro-
metendo a qualidade de vida e 
o bem-estar da coletividade da 
capital, em face da situação vi-
venciada pelos moradores da-
queles bairros, que atenta con-
tra o princípio constitucional 
da dignidade da pessoa huma-
na e que coloca em risco a saú-
de, a segurança e a mobilidade 
urbana dos moradores locais.

Solicitação de calçamento nas ruas do bairro foi aprovada no Orçamento Participativo 2012; meio-fio, linha d’água e drenagem pluvial estão entre os serviços necessários 

FOTOS: Ortilo Antônio
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Processo administrativo vai apurar 
conduta de servidor preso pela PRF
Chefe do posto da Ciretran 
de Soledade foi detido com 
um carro roubado na BR-230

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) 
vai instalar processo ad-
ministrativo para apurar 
a conduta do funcionário 
efetivo do órgão,  Franci-
naldo Fernandes da Silva, 
do cargo de chefe do pos-
to da Ciretran de Soleda-
de. Francinaldo foi preso 
anteontem por agentes da 
Polícia Rodoviária Federal 
na BR-230, em Soledade. De 
acordo com a PRF, o servi-
dor do Detran estava com 
um Fiat Strada. O veículo foi 
abordado  quando era con-
duzido por Francinaldo, de 
43 anos, que se identificou 
como chefe do posto do De-
tran daquele município. 

Durante a vistoria, os 
policiais encontraram sinais 
de adulterações no chassi, vi-
dros e motor da caminhone-
te, o que levou a suspeitar-se 
que tratava-se de um dublê. 
Com o homem foram encon-
trados também dois Certi-
ficados de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLVs) 
com indícios de falsificação. 

O que ficou constatado é 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

que se tratava de um veículo 
Strada registrado em Embu 
das Artes/SP com ocorrência 
de roubo e furto, registrada 
em novembro de 2014. O do-
cumento do carro fiscalizado 
era, na verdade, uma cédula 
verdadeira, mas preenchi-

da com dados de outro Fiat 
Strada, que está em situação 
regular. 

O suspeito alegou que o 
veículo foi adquirido em São 
Paulo por seu irmão e, ainda, 
que não sabia dos anteceden-
tes do carro. A Polícia Rodo-

viária Federal comunicou a 
ocorrência a Corregedoria 
do Detran da Paraíba. Fran-
cinaldo foi conduzido para a 
Delegacia de Polícia para ser 
autuado em flagrante pelo 
crime de receptação de veí-
culo roubado.

Ontem também, os 
agentes da PRF, no posto de 
Bayeux, na Região Metropo-
litana de João Pessoa, obser-
varam um veículo VW/Gol 
transitando em atitude sus-
peita próximo à unidade ope-
racional. Após a abordagem e 

realização de consultas nos 
sistemas policiais, consta-
ram que a placa do automó-
vel pertencia a uma motoci-
cleta Honda CG, do Município 
de Pedreiras/PE. 

Diante da divergên-
cia de informações os po-
liciais iniciaram a vistoria 
de identificação do veículo, 
tais como numeração de 
chassis, marcação de mo-
tor, dentre outras, e veri-
ficaram que se tratava de 
um VW/Gol com placas de 
Santa Rita. Posteriormente 
os policiais encontraram as 
verdadeiras placas guarda-
das no interior do veículo. 
Embora não seja um veículo 
produto de roubo ou furto, 
ficou claro que havia algum 
motivo para o uso de placas 
frias, que vai ser investiga-
do pela Polícia Civil.

O condutor ainda porta-
va em sua carteira duas iden-
tidades funcionais militares. 
Uma delas era da Polícia Mi-
litar do Estado do Rio Grande 
do Norte que, pelas caracte-
rísticas, aparentava ser falsa. 
Ele tinha uma outra identi-
dade da Polícia Militar do Es-
tado da Paraíba. O suspeito 
foi levado para a Delegacia 
de Polícia e responderá pelos 
crimes de uso de documen-
tos falsos e adulteração de 
sinal identificador do veículo 
(uso de placas frias).

Durante vistoria no veículo, um Fiat Strada, os policiais rodoviários encontraram sinais de adulterações no chassi, vidros e motor

FOTO: Reprodução/Internet

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran-PB) vai 
entrar com recurso junto ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região (TRF5) 
contra a decisão da Justiça Federal 
que indeferiu o pedido de liminar 
solicitando a suspensão da exigência 
do exame toxicológico, para renova-
ção ou alteração da Carteira Nacio-
nal de Habilitação C, D e E, estabe-
lecido por resolução do Contran. O 
exame tem como objetivo constatar 
indícios do consumo de substâncias 
psicoativas pelos motoristas nos úl-
timos 90 dias e somente poderá ser 
realizado por laboratórios creden-
ciados pelo Denatran.

Segundo a Assessoria Jurídica do 
Detran-PB, apesar de já existirem al-
guns postos de coleta para o exame 
no Estado, essas unidades ainda são 
em número insuficiente para atender 
à demanda. “O Detran-PB vai ingres-
sar com o recurso cabível, para tentar, 
mais uma vez, suspender a obrigato-
riedade do exame, enquanto não re-
gulariza a quantidade de postos de 
coleta”, afirmou o advogado José Ser-
pa, assessor jurídico do órgão.

 “O Detran da Paraíba busca nor-
malizar os serviços, mesmo não tendo 
nenhuma ingerência para tal, haja 
visto que o credenciamento dos labo-
ratórios é feito diretamente pelo De-
natran”, disse Serpa, acrescentando 
que o órgão realiza um levantamen-
to sobre o real funcionamento desses 
postos, a fim de divulgar junto aos 
usuários.

Como a lei já está em vigor, os 
condutores que necessitam regulari-
zar sua CNH deverão proceder com os 
testes na rede coletora, disponível no 
site do Denatran, mas com link direto 
no site do Detran-PB.

Os principais fatores que refor-

çam o pedido de suspensão da exigên-
cia são o alto custo financeiro para os 
motoristas – em média R$ 370,00 – e 
a eficiência questionável do exame, 
uma vez que não existem dados que 
suportem o fato de que a medida irá 
realmente reduzir o número de aci-
dentes.

O superintendente do Detran-PB, 
Aristeu Chaves, está em São Paulo, 
onde participa do Encontro Nacional 
de Detrans, promovido pela Associa-
ção Nacional dos Departamentos de 
Trânsito (AND), quando o assunto 
será colocado em pauta. Ele reafir-
mou a importância de coibir o uso 
de substâncias ilícitas, com alguns 
questionamentos. “O resultado seria 
muito mais efetivo se a aferição fosse 
realizada durante ações de fiscaliza-
ção cotidianas nas rodovias estaduais 
e federais, não apenas no período de 
renovação da CNH”.  

O exame toxicológico para re-
novação ou alteração da Carteira 
Nacional de Habilitação foi estabe-
lecido pela Resolução 517/2015, a 
qual foi alterada pela Deliberação 
145/2015, que prorrogou o prazo 
para exigência desse exame para o 
dia 2 de março de 2016.

Detran-PB vai recorrer da 
decisão da Justiça Federal

EXAMES TOXICOLÓGICOS

Como a lei já está 
em vigor, os 
condutores que 
necessitam regularizar 
sua CNH deverão 
proceder com os 
testes na rede coletora

O enfrentamento dos cri-
mes contra a vida, realizado 
pelas Polícias Civil e Militar 
da Paraíba no Litoral Sul do 
Estado, teve como resultado 
a prisão de Geovane Nasci-
mento de Souza, 23 anos, e de 
Jeferson dos Santos de Lima, 
23, na última terça-feira (15), 
na cidade de Alhandra. Am-
bos são suspeitos da autoria 
de um homicídio que teve 
como vítima Marcone Fran-
cisco do Nascimento, no dia 
29 de novembro do ano pas-
sado, no Município do Conde.

De acordo com o titular 

da 6ª Delegacia Seccional, 
Aneilton Castro, a prisão dos 
dois aconteceu em cumpri-
mento a mandados de prisão 
preventiva, expedidos pela 
comarca local. “As investiga-
ções do Núcleo de Homicí-
dios da Seccional embasaram 
o pedido, que foi deferido 
pelo Judiciário, a fim de que 
houvesse além da definição 
da autoria também a prisão 
dos suspeitos. O entendi-
mento é que o crime, que 
aconteceu na Mata de Gara-
pú, tenha sido motivado por 
uma rixa antiga entre Geo e 

Marcone, por conta de uma 
discussão ocorrida há vários 
anos, quando Marcone teria 
atingido Geo com golpes de 
faca”, explicou a autoridade 
policial. 

Ambos os presos foram 
encaminhados para o presí-
dio do Róger em João Pessoa. 
Somente em 2016, 12 pes-
soas foram presas pela práti-
ca de assassinatos no Litoral 
Sul da Paraíba. A região con-
ta, desde o ano passado, com 
um Núcleo de Homicídios 
para a elucidação de crimes 
contra a vida.

Polícia prende dupla suspeita 
de homicídio no Litoral Sul

EM ALHANDRA

Policiais do 7º Batalhão 
de Polícia Militar receberam, 
na última terça-feira (15), in-
formações sobre disparos de 
arma de fogo em Bebelândia, 
na cidade de Santa Rita. Ao 
chegar ao local, constataram 
que Eziel Felipe de Araújo, de 
23 anos, fora atingido com 
três disparos, sendo socorrido 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma, em João Pessoa. 
Ainda no local, os policiais 
receberam informações que 
o suspeito, Wagner Lucindo 
Souza, de 31 anos, teria se 
evadido do local, e iniciaram 
diligências, tendo encontrado 
o homem minutos depois.

Ainda em Santa Rita, po-
liciais do mesmo batalhão re-

ceberam informações sobre o 
paradeiro de um homem que 
teria fugido da Cadeia Pública 
da cidade em 2015.  Em ron-
das pelo bairro Marcos Mou-
ra, identificaram uma pessoa 
com as mesmas característi-
cas, confirmando, após conta-
to com o Centro Integrado de 
Operações Policiais, se tratar 
de Glauber José dos Santos.  
Os dois detidos foram enca-
minhados à Central de Fla-
grantes da Polícia Civil.

Mandado de prisão
A Polícia Militar deteve 

um homem com mandado 
de prisão em aberto portan-
do uma arma de fogo com 
munições, ontem, na cidade 

de Patos. Durante rondas no 
bairro de Itatiunga, militares 
das Rondas Ostensivas com 
Apoio de Motocicletas (Ro-
tam) do 3º Batalhão de Polí-
cia Militar se depararam com 
Wesley Araújo Barreto, de 
25 anos, que tentou fugir ao 
visualizar os policiais, sendo 
iniciada uma perseguição. Ao 
ser abordado, o homem en-
contrava-se com um revólver 
calibre 38 com munições.

Ao verificar o nome do 
suspeito junto à Central de 
Operações, constatou-se que 
ele possuía mandado de pri-
são em seu desfavor. O sus-
peito e o material apreendido 
foram encaminhados à Dele-
gacia de Polícia Civil de Patos.

PM detém homem acusado 
de tentativa de assassinato

EM SANTA RITA
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Boqueirão atinge nível crítico 
e Cagepa muda racionamento
Açude está com apenas 
10,9% de sua capacidade 
total de acumulação 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) iniciou nesta se-
mana visita aos Centros de 
Referência Especializados 
da Assistência Social (Creas 
Polos Regionais) distribuí-
dos nas 14 regiões da Pa-
raíba. O objetivo é atualizar 
o Termo de Adesão com os 
municípios para os serviços 
de Proteção Social de Média 
e Alta Complexidade que 
são oferecidos por meio dos 
Creas. 

Existem em todo o Esta-
do 104 Creas, sendo 26 Po-
los Regionais (que atendem 
juntos a todos os municípios 
que não têm Creas munici-
pais) e 78 Creas municipais. 
A equipe da Secretaria está 
realizando também rodas 
de diálogo com técnicos que 
atuam em todos os Centros 
para explicar sobre o preen-
chimento do Registro Men-
sal de Atendimento (RMA), 
cujos dados são cataloga-
dos pelo setor de Vigilância 
Socioassistencial da Sedh. 
Na ocasião, também estão 
sendo debatidos o enfren-
tamento ao trabalho infantil 
e a campanha de combate a 
exploração sexual infantil, 
que acontece em maio. 

“Nas visitas temos um 
momento importante com 
os gestores municipais para 
falar da necessidade dos 
serviços dos Creas para a 
população que é vítima de 
algum tipo de direito viola-
do e atualizamos o Termo de 
Adesão desses municípios. 
Para os técnicos, estamos 
dialogando sobre as ativi-

dades desenvolvidas e ou-
vindo as demandas de cada 
Creas Regional”, informou a 
coordenadora estadual dos 
Creas, Madalena Dias. 

Agenda
A agenda de visitas 

teve início na segunda-feira 
(14), no Creas Regional de 
Manaíra, que contou com a 
participação dos quatro mu-
nicípios vinculados: Santana 
de Mangueira, Curral Velho, 
Nova Olinda e Santana dos 
Garrotes, além do Creas Mu-
nicipal de Princesa Isabel. 

Na terça-feira, (15), a 
equipe foi ao Creas de Sal-
gado de São Félix, com a 
participação dos cinco mu-
nicípios vinculados: Mo-
geiro, Itatuba, São José dos 
Ramos, Juarez Távora e Juri-
piranga. Também estiveram 
presentes os Creas muni-
cipais de Gurinhém, Ingá, 
Itabaiana e Natuba.  Ainda 
na terça-feira foi visitado 
o Creas de Tavares, com a 
participação dos municí-
pios vinculados Imaculada, 
Água Branca, Juru e São 
José de Princesa. 

Já nessa quarta-feira 
(16), a visita contempla 
o Creas Regional de Olho 
D’água, com a participação 
dos municípios vincula-
dos Igaracy, Emas, Aguiar e 
Santa Terezinha, além dos 
Creas Municipal de Core-
mas e Mãe D’água.  O cro-
nograma organizado pela 
Sedh segue até o mês de 
abril, de forma que todos 
os Creas, regionais e muni-
cipais, serão contemplados. 

O Açude Presidente 
Epitácio Pessoa, localizado 
no município de Boqueirão, 
atingiu ontem o nível mais 
crítico, desde que foi inau-
gurado em janeiro de 1957,  
pelo então presidente Jusce-
lino Kubitscheck. Segundo 
maior do Estado, o reserva-
tório estava com 44 milhões, 
957 mil metros cúbicos de 
água, número correspon-
dente a apenas 10,9% de 

sua capacidade total de acu-
mulação, que ultrapassa os 
411 milhões de metros cú-
bicos. Por causa desse baixo 
nível, a Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa), já está concluindo os 
estudos para reformular o 
cronograma de distribuição 
de água em Campina Grande 
e mais 18 cidades que de-
pendem unicamente desse 
manancial  para o seu abas-
tecimento. 

Mas, em que pese o nível 
crítico do açude, a captação 
de água dele ainda continua 
sendo feita por gravidade, 
segundo informou o gerente 
regional da Cagepa, Ronaldo 

Meneses. De acordo com ele, 
os técnicos da estatal parai-
bana de saneamento ainda 
não perceberam sinais de 
vórtice, um arraste de ar nas 
partículas de água, que pro-
voca turbulência e pode cau-
sar problemas às máquinas 
que fazem o bombeamento 
para a Estação de Tratamen-
to de Gravatá.

A última recarga de 
água em Boqueirão foi re-
gistrada de 23 para 24 de 
fevereiro. O reservatório re-
cebeu apenas 85 mil metros 
cúbicos, volume correspon-
dente a somente um dia de 
abastecimento, significando 
dizer que a recarga não foi 

expressiva o suficiente para 
descartar a captação flu-
tuante nos próximos dias, 
caso o açude não receba um 
aporte substancial.

Situado a 45km de Cam-
pina Grande, o açude pode 
ser acessado pela rodovia 
estadual PB-148. O lago 
formado pelo reservatório 
cobre uma área de 2.680 
hectares.  Sua bacia hidro-
gráfica é de 12.410 quilô-
metros quadrados.  Quando 
foi inaugurado pelo então 
presidente Juscelino Kubits-
check em janeiro de 1957, 
sua capacidade de acumu-
lação era de 535 milhões, 
680 mil metros cúbicos. Ao 

longo desses 59 anos, o ma-
nancial teve sua capacidade 
reduzida em 123 milhões, 
994 mil metros  cúbicos.   

Técnicos da Cagepa 
atestam que, nos últimos 
17 anos, o  nível considera-
do mais baixo atingido pelo 
Açude Presidente Epitácio 
Pessoa foi registrado   em 
1999, quando ficou com 
15% de sua capacidade. Em 
Campina Grande a empresa 
colocou em prática um cro-
nograma de racionamento, 
que perdurou até a chegada 
da quadra chuvosa do ano 
2000.  Nos primeiros dez 
anos do século 21 o açude 
registrou sangrias em 2004; 

2005 e 2006. Nos anos sub-
sequentes recebeu recargas 
expressivas. A última san-
gria ocorreu em 2011.

Racionamento
O novo cronograma de 

racionamento  que está sen-
do elaborado pela Cagepa  
prevê a divisão de Campina 
Grande em duas zonas. Uma 
ficará com água durante três 
dias e outra ficará sem o  
produto por igual número de 
dias. “Haverá uma diferença  
apenas de horas de uma re-
gião para outra, dependendo 
da topografia de cada locali-
dade”,  explicou o engenheiro 
Ronaldo Meneses.

Cagepa recolhe nove toneladas de 
lixo por mês nas redes de esgoto

Agricultores visitam produtores de polpa de fruta

NA GRANDE JOÃO PESSOA

TROCA DE EXPERIÊNCIA

Imagine se deparar com 
uma TV dentro da tubulação 
de esgoto? Para os agentes de 
manutenção da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), é uma situação até 
corriqueira ao fazer a deso-
bstrução das redes. Entulho 
de material de construção, 
pneus, colchões, garrafas 
plásticas e carcaças de mate-
rial eletrônico também já fo-
ram encontrados dentro dos 
canos da Grande João Pessoa. 
Por mês, são recolhidas cerca 
de 9 toneladas de lixo nas re-
des de esgoto da Região Me-
tropolitana da capital. 

Para ilustrar o cenário 
de sujeira, no gradeamen-
to da Estação Elevatória de 
Esgotos localizada na Aveni-
da Maria Rosa, em Manaíra, 
são acumulados 70kg de lixo 
todos os dias. “Lá a limpeza 
tem que ser diária. É a maior 
estação. Se calcularmos o 
que fica retido nas 66 eleva-
tórias de esgoto da Região 
Metropolitana, o número é 
absurdo”, observou o enge-
nheiro Ricardo César, sub-
gerente de Manutenção de 
Esgotos da Cagepa.

Os agentes de manu-
tenção da Cagepa relatam 
que, em muitos locais, o lixo 
é entulhado pela população 
depois que as tampas dos 
poços de visita (PVs) são fur-
tadas. “No fim das contas, é 
só uma questão de educação. 
Porque a conduta errada de 
uma pessoa acaba prejudi-

cando dezenas de famílias. É 
quase um ato de vandalismo 
mesmo”, disse Ricardo César.

É feio, é sujo e - lamenta-
velmente - também é recor-
rente, segundo o engenhei-
ro. Ele revelou que algumas 
localidades recebem a visita 
da equipe de manutenção 
da Cagepa todas as semanas. 
Comunidades como Alto do 
Céu, Timbó e bairro São José, 
além de alguns pontos nos 
bairros de Manaíra e Tam-
baú, estão entre as de maior 
número de ocorrências.

Ricardo César destacou 
que o tipo e tamanho dos 

objetos encontrados chega 
a impressionar, no entanto, 
é uma atitude equivocada 
e, infelizmente costumeira, 
a que mais afeta as tubula-
ções na Grande João Pessoa: 
o despejo de gordura e óleo 
de cozinha nas pias das re-
sidências. 

“Aquele resto de óleo 
das frituras jogado na pia das 
casas que não possuem caixa 
de gordura vai impregnando 
as paredes dos canos e for-
mando uma crosta de gordu-
ra que, juntando-se a outros 
detritos, obstrui a rede. É 
praticamente um ‘infarto’ da 

tubulação”, explica o subge-
rente de Manutenção de Es-
gotos, acrescentando que os 
locais com maior número de 
restaurantes e bares, como 
o centro e a orla da capital, 
são os com maior registro de 
‘coágulos’ de gordura, prove-
nientes do óleo de cozinha. 

O que a Cagepa recolhe 
das redes de esgoto: óleo 
de cozinha (forma placas de 
gordura), colchões e espu-
mas, material eletrônico e 
pedaços de móveis, fraldas, 
absorventes, filtros de cigar-
ro, preservativos, sacolas e 
garrafas plásticas.

Nas redes de esgotos são encontrados desde garrafas plásticas a colchões e material eletrônico

Sedh atualiza serviços de 
proteção social dos Creas

Agricultores familiares 
dos municípios de Alhandra 
e Pitimbu conheceram as 
instalações da unidade pro-
dutiva de polpas de frutas na 
Comunidade Nossa Senho-
ra Aparecida, no município 
de Gurinhém, que recebeu o 
selo do Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o que 
garante a comercialização de 
seus produtos em todo o ter-
ritório nacional.

Assessorados pela Ges-
tão Unificada Emepa/Inter-
pa/Emater (GU), vinculada 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 

Pesca (Sedap), os agriculto-
res dos dois municípios do 
Litoral paraibano manifes-
taram o desejo de conhecer 
o funcionamento da agroin-
dústria de polpa, para avaliar 
a possibilidade de também 
instalar uma unidade na sua 
região, onde existe potencial 
para produção de frutas.

Representando os agri-
cultores familiares da Zona 
da Mata Norte, que já tra-
balham com a produção de 
polpas de frutas e desejam 
obter o selo de certificação, 
visitaram a indústria em 
Gurinhém os agricultores 
familiares Sueles Fidélis e 
Sérgio Marcos, acompanha-

dos dos técnicos Peracio 
Manoel Cabral, Dartanham 
Silva de Santana, e Antonio 
Gomes, e a assessora terri-
torial da Mata Norte, Natha-
nelma Costa.

Durante a visita, os agri-
cultores ouviram do pro-
prietário Martinho de Paiva, 
do Sítio Nossa Senhora da 
Conceição na Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, 
como se deu todo o proces-
so de implantação, até obter 
a certificação do Mapa. Des-
tacou que, desde o primeiro 
momento quando decidiu 
pela nova atividade, seguiu 
as orientações dos extensio-
nistas da Emater, o que faci-

litou a aprovação do projeto 
porque estava dentro dos 
padrões e exigências do Mi-
nistério.

Martinho de Paiva infor-
mou aos visitantes que a pro-
posta é o aproveitamento de 
toda a produção de frutas da 
região, e já trabalha com dez 
tipos de sabores. Também 
contou que sua matéria-pri-
ma é fornecida por dez agri-
cultores, com uma produção 
anual de sete toneladas de 
polpas de frutas. A proposta 
é, na parceria com a Emater, 
estimular o plantio de frutei-
ras como alternativa de gera-
ção de renda para as famílias.

A história do agricul-

tor chamou a atenção dos 
visitantes pela dedicação 
e perseverança. Há quatro 
anos, foi aconselhado pelos 
extensionistas para produ-
zir polpas com as frutas de 
maracujá de um pé existente 
no quintal. Gostou da expe-
riência e, reunindo suas eco-
nomias, deu início à insta-
lação da unidade produtora 
de polpas.

No momento está pre-
parando o terreno para o 
plantio de uma área com mil 
pés de maracujá usando o 
sistema de irrigação por go-
tejamento, com a utilização 
das águas da barragem sub-
terrânea existente no local, 

construída no ano passado.
A unidade de polpas 

“Tuttifrutas Comércio Polpa 
de Frutas” contém despolpa-
deira, bancadas em inox, tan-
que dosador, mesas de des-
caroçamento, sete freezers, 
dois tanques de lavagem e 
enxague, além de uma cister-
na com capacidade de 50 mil 
litros de água.

Os trabalhos são acom-
panhados pelas técnicas 
Cássia Cavalcante, gerente 
da Unidade Operativa da 
Emater em Gurinhém, e Se-
verina Araújo, extensionista 
social, com supervisão do 
coordenador regional da 
Emater-GU, Paulo Emílio.

FOTO: Secom-PB
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Moro retira sigilo da Lava Jato e 
divulga grampo de Lula e Dilma
Juiz Sérgio Moro diz que 
ex-presidente sabia ou 
desconfiava das gravações

A Operação Lava Jato 
monitorou conversas telefô-
nicas do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva que suge-
rem tentativa de influência no 
Ministério Público e no Judi-
ciário e também conversa de 
ontem, entre o ex-presidente 
e a presidente Dilma Rousseff.

“Trata-se de processo 
vinculado à assim denomina-
da Operação Lava Jato e no 
qual, a pedido do Ministério 
Público Federal, foi autoriza-
da a interceptação telefônica 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e de associados”, 
registra o juiz Sérgio Moro.

Moro registra que Lula sa-
bia ou desconfiava que era mo-
nitorado. “Rigorosamente, pelo 
teor dos diálogos degravados, 
constata-se que o ex-presiden-
te já sabia ou pelo menos des-
confiava de que estaria sendo 
interceptado pela Polícia Fede-
ral, comprometendo a espon-
taneidade e a credibilidade de 
diversos dos diálogos.”

O juiz da Lava Jato reme-
teu o conteúdo referente a 
Lula para o Supremo Tribunal 
Federal (STF), após ele ser no-
meado ministro da Casa Civil, 
ontem. “A interceptação foi 
interrompida.” O juiz registra 
que “alguns diálogos sugerem 
que tinha conhecimento ante-
cipado das buscas efetivadas 
em 4 de março de 2016.” Nes-
te dia, o ex-presidente foi alvo 
da Operação Aletheia e levado 
coercitivamente para depor. 

Sua casa e a dos filhos passa-
ram por buscas.

Influenciar
“Observo que, em alguns 

diálogos, fala-se, aparente-
mente, em tentar influenciar 
ou obter auxílio de autorida-
des do Ministério Público ou 
da Magistratura em favor do 
ex-presidente”, afirma Moro.

Ele pondera, no entanto, 
que “não há nenhum indício 
nos diálogos ou fora deles de 
que estes citados teriam de 
fato procedido de forma ina-
propriada e, em alguns casos, 
sequer há informação se a in-
tenção em influenciar ou ob-
ter intervenção chegou a ser 
efetivada”.

Um dos casos citados en-
volve uma ministra do STF. “Há, 
aparentemente, referência à 
obtenção de alguma influência 
de caráter desconhecido junto 
à Exma. Ministra Rosa Weber 
do Supremo Tribunal Federal, 
provavelmente para obtenção 
de decisão favorável ao ex-pre-
sidente na ACO 2822, mas a 
eminente magistrada, além de 
conhecida por sua extrema hon-
radez e retidão, denegou os plei-
tos da defesa do ex-presidente.”

Há ainda citação do presi-
dente do STF, Ricardo Lawan-
dowski. “De igual forma, há 
diálogo que sugere tentativa 
de se obter alguma interven-
ção do Exmo. ministro Ricardo 
Lewandowski contra imagi-
nária prisão do ex-presidente, 
mas sequer o interlocutor lo-
grou obter do referido magis-
trado qualquer acesso nesse 
sentido. Igualmente, a referên-
cia ao recém-nomeado minis-
tro da Justiça Eugênio Aragão 
(“parece nosso amigo”) está 
acompanhada de reclamação 
de que este não teria prestado 
qualquer auxílio.”

Na reunião foram repassadas recomendações e direcionamentos adequados às diretrizes nacionais no que diz respeito ao combate ao Aedes

Com o objetivo de fazer 
um balanço das ações de com-
bate ao mosquito Aedes ae-
gypti – mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e zika 
vírus – o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), participou, 
ontem, de webconferência 
com equipe da Sala de Situação 
Nacional (Ministério da Saúde 
– Brasília). Na reunião foram 
repassadas recomendações e 
direcionamentos adequados às 
diretrizes nacionais no que diz 
respeito ao combate ao mos-
quito e estudo dos agravos.

Participaram da reunião 
representantes da SES (Aten-
ção Básica, Atenção à Saúde, 
Vigilância Ambiental, Vigilân-
cia em Saúde), 1ª Gerência 
Regional de Saúde, Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 
Defesa Civil Estadual, além do 
Ministério da Saúde em âmbito 
estadual e federal. Por vídeo, par-
ticiparam ainda representantes 
do Piauí, Pernambuco e Roraima.

“Foi mais um momento de 
avaliação das ações do Gover-
no do Estado para o combate 

ao mosquito Aedes aegypti e já 
antecipamos a elaboração de 
estratégias para as atividades 
relacionadas ao segundo ciclo 
de visitas casa a casa. Alerta-
mos que todos os municípios 
reforcem as visitas domicilia-
res para que possamos atingir 
um número cada vez maior 
de imóveis livres da ação do 
Aedes”, disse a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saúde 
da SES, Renata Nóbrega.

A utilização das audiên-
cias do OD para sensibilizar e 
difundir as práticas para erra-
dicar os mosquitos Aedes ae-

gypti também entrou em pauta. 
“A partir desta sexta-feira (18), 
serão iniciadas as plenárias 
para que sejam discutidas to-
das as ações de enfrentamento 
do mosquito em consonância 
com toda a comunidade. Parti-
ciparão, em conjunto, equipes 
da SES, representantes da Fu-
nad, do Programa Alô Mãe, do 
Aedes na Mira para que sejam 
desenvolvidas atividades, for-
talecendo o trabalho necessá-
rio. Vamos mobilizar gestores, 
conselheiros, profissionais de 
educação e saúde, além de toda 
a população”, informou  Renata. 

Balanço de ações é feito com o MS
webconferência sobre o aedes aegypti

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) oficia-
liza, amanhã, às 9h30, no 
Espaço Cultural, a par-
ceria entre o Complexo 
Psiquiátrico Juliano Mo-
reira e a Fundação Espa-
ço Cultural (Funesc), que 
vai proporcionar a visita 
de pacientes às ativida-
des artístico-culturais da 
fundação. Logo após a 
solenidade, 20 pacientes 
farão uma visita ao Pla-
netário e, em seguida, 
haverá uma apresenta-
ção circense. O objetivo 
é dar continuidade ao 
projeto de humanização 
do complexo, intitulado 
“Beija-Flor”, que oferece 
diversas atividades aos 
pacientes no intuito de 
tirá-los de dentro da es-
trutura de concreto para 
conhecer outros meios e 
auxiliar na recuperação.

“A inclusão dos pa-
cientes em atividades 
extra-muro, de artes e 
cultura, vem ajudar na 
recuperação, diminuin-
do o tempo de hospita-
lização, uma das metas 
da Reforma Psiquiátri-
ca e da Luta Antima-

nicomial, colaborando 
ainda para o equilíbrio 
emocional e psicosso-
cial do usuário”, disse 
o diretor-geral do com-
plexo, Walter Freire.

De acordo com a vi-
ce-presidente da Funesc, 
Nézia Gomes, a equipe 
está muito envolvida 
para que a parceria seja 
um sucesso. “A gente 
acredita que esse públi-
co também tem o direi-
to de vivenciar a cultura 
e estamos dando esta 
oportunidade. Além do 
mais, queremos parti-
cipar da luta antimani-
comial, pois isso só vem 
reforçar a qualidade de 
vida proporcionada pelo 
governo por meio das 
políticas e ações”, falou.

De acordo com a 
parceria, a visitação ao 
Espaço Cultural aconte-
cerá uma vez por mês, 
com perspectiva de au-
mentar os dias. Durante 
as visitas, os pacientes 
do Juliano Moreira par-
ticiparão das apresen-
tações de espetáculos 
teatrais; de exibições de 
filmes e exposições.

Pacientes assistem 
eventos artísticos

parceria Juliano e funesc

O Ministério da Saúde e 
os estados investigam 4.268 
casos suspeitos de microce-
falia no País. Isso representa 
65,9% dos casos notificados. O 
novo informe divulgado ontem 
aponta, também, que 2.212 
casos foram investigados e 
classificados, sendo 1.349 des-
cartados e 863 confirmados 
para microcefalia e outras alte-
rações do sistema nervoso, su-
gestivos de infecção congênita. 

Os dados apresentados 
seguem a Convenção Interna-
cional para Distribuição dos 
dados epidemiológicos por 
Semana Epidemiológica, apro-
vada pela OMS, que são conta-
das de domingo a sábado. Ao 
todo, 6.480 casos suspeitos de 
microcefalia foram notificados 
desde o início das investigações 
no dia 22 de outubro do ano 
passado e registrados até o dia 
12. Esse número reúne tanto as 
notificações que preenchiam 
as definições dos protocolos 
anteriores, como as notifica-
ções com os novos parâmetros 
adotados desde o último dia 9, 
que definiu o perímetro cefálico 
igual ou inferior a 31,9 cm para 
meninos e, para menina, igual 
ou inferior a 31,5 cm, para iden-
tificar casos suspeitos de bebês 
com microcefalia.

Os 863 casos confirmados 
ocorreram em 327 municípios, 
em 19 unidades da federação: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Pará, 
Rondônia, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Rio Grande do Sul. Já 
os 1.349 casos foram descarta-
dos por apresentarem exames 
normais, ou apresentarem mi-
crocefalias e/ou alterações no 
sistema nervoso central por 
causas não infeciosas.

Cabe esclarecer que o MS 
está investigando todos os ca-
sos de microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso 
central, informados pelos esta-
dos e a possível relação com o 
vírus Zika e outras infecções 
congênitas. A microcefalia 
pode ter como causa diver-
sos agentes infecciosos além 
do Zika, como Sífilis, Toxo-
plasmose, Outros Agentes 
Infecciosos, Rubéola, Cito-
megalovírus e Herpes Viral.

O Nordeste concentra 
79,5% dos casos notificados, 
sendo que Pernambuco con-
tinua com o maior número de 
casos que permanecem em in-
vestigação (1.226), seguido dos 
estados da Bahia (622), Paraíba 
(419), Rio de Janeiro (296), Rio 
Grande do Norte (277), Ceará 
(263), Maranhão (149), São Pau-
lo (149),Tocantins (111), Mato 
Grosso(107) e Alagoas (104).

4.268 casos suspeitos 
estão em investigação

MicrocefaliaGestoras de 
políticas para 
mulheres têm 
capacitação

Mais de 80 gestoras de or-
ganismos de políticas públicas 
para mulheres de 29 municí-
pios participarão do primei-
ro módulo de formação em 
Gestão Pública oferecido pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Mulher e Di-
versidade e Humana (Semdh), 
hoje e amanhã, em João Pessoa 
e Campina Grande. 

O processo de capacitação 
foi iniciado em Patos e Cajazei-
ras, nesta semana, envolvendo 
40 gestoras de 13 municípios.  
No total, 120 gestoras serão ca-
pacitadas. A atividade integra a 
programação das ações alusi-
vas ao 8 de Março – Dia Inter-
nacional da Mulher.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Giberta Soares, os con-
teúdos abordam gestão, equi-
dade de gênero, plano nacional 
e estadual de políticas para 
mulheres, legislação, questões 
de raça, etnia e LGBT.

As capacitações são exclu-
sivas para gestoras públicas e 
continuam com aplicação de 
mais dois módulos nos dia 28 
a 31, em Patos e Cajazeiras, 
e de 11 a 15 de abril, em João 
Pessoa e Campina Grande. No 
final, será realizado um semi-
nário encerrando a capacita-
ção nos dias 19 e 20 de abril, 
em João Pessoa.

Ricardo Brandt, 
Fausto Macedo 
e Julia Affonso
Da Agência Estado

recuperadas em 
cg joias roubadas

Uma operação integrada 
dos policiais civis da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DDF) de Campina 
Grande e da Divisão de Combate aos 
Crimes Patrimoniais de Belém do 
Pará, cumpriu, ontem, seis manda-
dos de busca e apreensão, no bairro 
do José Pinheiro, em Campina Gran-
de. Os alvos eram as residências 
dos suspeitos de receptação de 
joias apontados nas investigações 
como integrantes da quadrilha cri-
minosa especializada em roubos a 
joalherias. O grupo começou a ser 
monitorado em novembro de 2015 
depois do registro de um arromba-
mento a uma joalheria que funciona 
em um shopping na cidade de Be-
lém no Estado do Pará.

armas apreendidas 
na região do sertão

Policiais civis da Delegacia 
de Piancó, no Sertão da Paraíba, 
localizada a cerca de 400km de 
João Pessoa, prenderam, ontem,-
João Manoel da Silva, suspeito de 
ameaçar moradores da localidade 
conhecida como Sítio Zé de Ra-
mos, na Zona Rural do município 
de Nova Olinda. A polícia chegou 
até o suspeito depois de ouvir 
José Rodrigues, uma das vítimas. 
Segundo ele, João teria cortado as 
cordas de um tanque de rede dele 
alegando que ela estava maltra-
tando os animais dele. Antes de 
ir embora, o suspeito ainda teria 
ameaçado matar José Rodrigues 
se ele voltasse a colocar a rede no 
local ou denunciasse o caso.

foto: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Lula vai assumir a Casa Civil

Quase duas horas de-
pois do final da reunião no 
Palácio da Alvorada, on-
tem, que selou a entrada do 
ex-presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, na Casa Civil, o Palácio 
do Planalto distribuiu nota 
oficial da presidente Dilma 
Rousseff confirmando a in-
formação. A posse de Lula 
só deve ocorrer na próxima 
terça-feira (22).

 A nota diz ainda que Ja-
ques Wagner deixará a pasta 
e assumirá a chefia do gabi-
nete pessoal da presidente. 
Este cargo era ocupado por 
Álvaro Henrique Baggio. A 
nota não informa, mas, no 
novo desenho do Palácio do 
Planalto, Wagner, como che-
fe de gabinete, terá status de 
ministro, segundo fontes.

A ida de Lula para o 
Planalto é uma estratégia 
dele para ganhar foro pri-
vilegiado, saindo assim da 
alçada do juiz federal Sérgio 
Moro. Jaques Wagner, com o 
status de ministro, perma-
necerá com foro privilegia-
do que já tinha como titular 
da Casa Civil. 

A entrada de Lula no 
governo tem por objetivo 
também recompor o PMDB, 
que está rebelado e ameaça 
desembarcar da base aliada, 
como já anunciou o PMDB de 
Santa Catarina.

 Outra informação da 
nota é que o deputado pee-
medebista Mauro Ribeiro 
Lopes (MG) assumirá o cargo 
de ministro-chefe da Secreta-
ria de Aviação Civil. Ele final-
mente chega ao governo após 
uma longa negociação com a 
presidente e com membros 
do partido, desafiando a mo-
ção aprovada pelo PMDB no 
último sábado, que impedia 
que membros do partido as-
sumissem cargos no governo 
pelos próximos 30 dias. 

O acordo pela sua no-
meação foi feito pelo Pla-
nalto em troca do apoio da 
bancada do PMDB de Minas 
Gerais à recondução de Leo-
nardo Picciani, aliado de Dil-
ma, à liderança do partido na 
Câmara. As conversas come-
çaram ainda no fim do ano 
passado. A posse de Lopes 
deve ocorrer amanhã.

Na nota, Dilma “presta 
homenagem e agradecimen-
to ao Dr. Guilherme Walder 
Mora Ramalho pela sua dedi-
cação”. Ele comandava a SAC 
interinamente.

O ex-presidente, qué é 
investigado, ganha foro 
privilegiado como ministro

DILMA CONFIRMA

Tânia Monteiro 
e Carla Araújo
Da Agência Estado

A ida de Lula 
para o Planalto 
é uma estratégia 
dele para ganhar 
foro privilegiado, 
saindo assim da 
alçada do juiz  
Sérgio Moro

Líderes de partidos de oposi-
ção no Senado afirmaram nessa 
quarta-feira, 16, que a nomea-
ção do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula para ser ministro da Casa 
Civil de Dilma Rousseff não terá 
a capacidade de reduzir a crise 
política que o País passa. Eles 
destacam que não há saída para 
o governo sem a queda de Dil-
ma e que os protestos das ruas 
devem aumentar porque os dois 
foram os principais alvos das 
manifestações do domingo, 13.

“É uma vitória de Pirro 
(vitória obtida a alto preço), 
um gesto para tentar abafar 
a importância do evento de 
domingo. É criar um factoide 
para tentar desviar a discus-
são, mas o recado das ruas foi 
de defesa do impeachment”, 
disse o líder do DEM no Sena-
do, Ronaldo Caiado (GO), para 
quem o ex-presidente assumiu 
o cargo para “se esconder” da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato. “É um abraço dos afoga-
dos”, acusou.

Caiado destacou que parla-

mentares do partido vão recor-
rer à Justiça para barrar a indi-
cação de Lula para a Casa Civil. 
“Esse gesto vai ter ainda um ou-
tro desdobramento, que será a 
reação da população brasileira 
ao governo que não está respei-
tando a crise instalada no País, 
cujo único objetivo é a manu-
tenção de poder”, completou.

O líder do PSDB no Sena-
do, Cássio Cunha Lima (PB), 
disse que a mudança significa 
um “autogolpe”. “É a decreta-
ção do fim do governo”, criti-
cou. Para ele, a oposição terá 
como único objetivo retirar a 
presidente do Palácio do Pla-
nalto e que, com Lula na Casa 
Civil, não haverá trégua da 
oposição. O tucano disse que 
Lula deverá apelar para um 
populismo fiscal a fim de dar 
um fôlego para o mandato de 
Dilma. 

 Para o vice-líder do PSDB 
no Senado, Paulo Bauer (SC), 
a nomeação de Lula será uma 
tentativa “em vão” de salvar o 
governo.

Oposição vê vitória de Pirro

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), considerou 
ontem que a nomeação do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para a Casa Ci-
vil representa “grave inter-
ferência” política no proces-
so judicial. Para o ministro, 
a Corte máxima do País deve 
avaliar se, com a indicação, 
Lula passa a ter ou não foro 
privilegiado.

“Acho que é um assunto 
de preocupação para o tribu-
nal. Imagina se a presidenta 
da República decide nomear 
um desses empreiteiros que 
está preso lá em Curitiba na 
Lava Jato como ministro dos 
Transportes ou de Infraes-
trutura. Com a nomeação 
de Lula, passamos a ter uma 
interferência muito grave no 
processo judicial. Precisamos 
limitar as coisas”, afirmou 
Mendes ao chegar ao STF.

Segundo o ministro, as-
sim como no caso do ex-de-
putado Natan Donandon, 
em que a Corte entendeu 
que a renúncia não serviu 
para ele deixar de ser jul-
gado pelo STF, o Supremo 
precisa analisar se houve 
“desvio de finalidade” na 
nomeação de Lula pela pre-
sidenta Dilma. 

Pelas regras em vigor, 
como ministro, Lula deixaria 
de ser investigado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
primeira instância, para ter 
seu processo analisado pelo 
Supremo.

”Já temos jurisprudên-
cia de que as renúncias de 
parlamentares para fugir ao 
foro [privilegiado] seriam 
consideradas inválidas. Pre-
cisamos fazer essa avalia-
ção”, disse Gilmar Mendes. 
Para Mendes, o caso precisa 
de “meditação” do tribunal.

Gilmar aponta intervenção 

O Conselho de Ética do Se-
nado aprovou ontem, por una-
nimidade, o relatório do sena-
dor Telmário Mota (PDT-RR) 
para abertura de processo dis-
ciplinar por quebra de decoro 
parlamentar contra Delcídio 
do Amaral (MS).

Logo após a aprovação do 
relatório preliminar, os sena-
dores definiram um cronogra-
ma para o processo, que prevê 
a primeira oitiva de Delcídio 
no próximo dia 23, às 10h. Os 
conselheiros chegaram a co-
gitar que o quórum pudesse 

ficar prejudicado em razão do 
feriado de Semana Santa, mas 
decidiram convocar a sessão 
mesmo assim. O quórum mí-
nimo necessário para a reu-
nião é de oito senadores.

Delcídio do Amaral está 
em licença médica para rea-
lização de exames até o dia 
22. O depoimento no Conse-
lho de Ética, portanto, deverá 
ser a primeira atividade de 
Delcídio na volta ao Senado 
após sua prisão, no dia 25 de 
novembro do ano passado. 
Ele foi solto no dia 18 de feve-
reiro, com a condição de que 
faça recolhimento domiciliar 
e saia apenas para cumprir 

atividades no Senado Federal.
No entanto, Delcídio ainda 

não retomou os trabalhos par-
lamentares, porque, logo após 
deixar a prisão, pediu licença 
para fazer exames médicos. 
Ele sofreu a representação no 
Conselho de Ética após ter sido 
flagrado oferecendo propina e 
um plano de fuga ao ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró, 
para que ele não fizesse acordo 
de delação premiada com o Mi-
nistério Público. O filho de Cer-
veró, para quem Delcídio fez a 
proposta, entregou um áudio 
da conversa às autoridades, o 
que provocou a prisão em fla-
grante do senador.

Conselho aprova a abertura 
de processo contra Delcídio

QUEBRA DE DECORO

O ministro Teori Za-
wascki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), pediu ontem 
para adiar o julgamento da 
ação que discute se o Con-
gresso tem competência 
para mudar o sistema de 
governo do País e instalar o 
Parlamentarismo.

Relator do caso, Teori 
afirmou que decidiu acatar 
um pedido do presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), para postergar 
em dez dias a análise do 
tema. O debate iria ocor-
rer após a Corte concluir o 
julgamento sobre o rito do 

impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

Na terça-feira (15), Renan 
decidiu postergar a instalação 
de uma comissão especial para 
discutir o assunto no Senado 
após pressão da oposição.

A questão que seria dis-
cutida pelo STF é um mandado 
de segurança que chegou ao 
Supremo em 1997 e cujo au-
tor é o petista Jaques Wagner, 
que até esta quarta ocupava a 
chefia da Casa Civil. Na época, 
ele era deputado e questionou 
o fato de a mesa da Câmara 
ter autorizado a tramitação 
de uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que insti-
tuía o Parlamentarismo.

Supremo adia votação 
sobre Parlamentarismo

JULGAMENTO DE AÇÃO

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Da Agência Estado

FOTO: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Lula toma posse na próxima 
terça-feira como novo 

ministro da Casa Civil, em 
substituição a Jaques Wagner
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Geral

STF mantém decisão sobre o rito 
do impeachment por 9 votos a 2

Por 9 votos a 2, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
manteve ontem decisão da 
Corte que, em dezembro do 
ano passado, definiu as re-
gras de tramitação do rito do 
processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff 
que tramita na Câmara dos 
Deputados.

Com o resultado, fica 
mantida a decisão que in-
validou a eleição da chapa 
avulsa, por meio de voto se-
creto, integrada por deputa-
dos de oposição ao governo, 
para formação da comissão 
especial da Câmara dos De-
putados que conduzirá o 
processo.

A Corte julgou recurso 
do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
para modificar o julgamento 
sobre as regras de tramita-
ção do impeachment.

Na votação, os ministros 
Edson Fachin, Teori Zavascki, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Cár-
men Lúcia, Marco Aurélio, 
Celso de Mello e o presidente 
do STF, Ricardo Lewandows-
ki, acompanharam o relator, 
Luís Roberto Barroso. Dias 
Toffoli e Gilmar Mendes di-
vergiram de Barroso.

Em seu voto, o relator se 

A força normativa 
da Constituição

O conceito da força normativa da Constituição 
é desenvolvido pelo prof. Konrad Hesse em resposta 
à questão colocada por Ferdinand Lassale (Über das 
Verfassungswesen). Este último parte da premissa 
de que existem fatores reais de poder que são 
determinantes na conformação da vontade política de 
uma dada comunidade (polis), tais fatores reais de poder 
possuiriam uma lógica própria e atuariam à revelia da 
Constituição, não passando esta de um mero pedaço de 
papel (EinStückPapier).  

A argumentação realista e pragmática de Ferdinand 
Lassale é objeto de contradita pelo conceito central, 
desenvolvido por Hesse, de vontade de Constituição 
(WillezurVerfassung). 

Segundo Hesse mesmo em face da existência 
de fatores de fato (econômicos, políticos e sociais) 
a Constituição não se reduziria a uma expressão 
puramente política, conservando sua natureza jurídica, 
na medida em que os protagonistas de uma dada 
comunidade política (polis) se comprometessem com ela 
(Constituição ̸Verfassung).

A pretensão de validade (Geltungsanspruch) 
de uma Constituição é diretamente proporcional 
a esse grau de compromisso em fazê-la efetiva, o 
que K. Hesse nomina de vontade de Constituição 
(WillezurVerfassung). 

É essa vontade de Constituição (WillezurVerfassung) 
que estanca e mantém sob controle a vontade de poder 
(WillezurMacht). Se a vontade de poder se sobrepõe 
à vontade de Constituição, tem-se uma Constituição 
semântica, uma Constituição puramente simbólica 
que não contempla as aspirações daquela comunidade 
política.

Assim, parte Konrad Hesse da premissa de que a 
Constituição é um conjunto de diretrizes normativas 
(daí sua índole jurídica) que não pode tudo, mas pode 
bastante, sobretudo quando há compromisso de fazer 
valer o texto constitucional. 

Esse texto jamais será implementado em sua 
integralidade, mas o seu sucesso, enquanto estatuto 
jurídico (normativo) do fenômeno político, na 
feliz síntese de J. Gomes Canotilho, reside em sua 
maior adequação às reais aspirações de uma dada 
comunidade política. 

É da síntese entre a vontade de Constituição (Wille 
zur Verfassung) e a natureza singular do presente 
(individuelleBeschaffenheit der Gegenwart) que resulta a 
força normativa da Constituição (Die normative Kraft der 
Verfassung). 

A densificação de sua força normativa 
(concretizadora) reside na sua capacidade de se amoldar 
à necessidade do presente. Sem, contudo, perder a sua 
essência (Wesen).

Daí a feliz síntese de Konrad Hesse: “A norma 
constitucional não possui uma existência autônoma e 
independente em face da realidade, sua essência reside 
na sua vigência.” 

A força normativa da Constituição reside nessa 
vontade, nesse compromisso dos agentes políticos 
em pautarem suas ações sob o jugo e o norte 
constitucional. Os mais recentes fatos da rocambolesca 
crônica política nacional desvelam que a “vontade de 
poder” se sobrepôs à “vontade de Constituição” que 
a ausência de compromisso do executivo e congresso 
com a Constituição esvaziaram seu significado jurídico 
e força normativa, daí a “singularidade do presente” de 
desnorteamento ético e político. Se o impedimento da 
atual presidente era pouco provável há alguns meses, 
as manifestações populares do último domingo (13 
de março) e os fatos investigados na Operação Lava 
Jato deram um novo rumo a esse quadro político. 
Quadro que será potencializado com a nomeação 
do ex-presidente Lula ao ministério em uma dupla 
sinalização: (1) que a presidente reconhece a perda 
de legitimidade para governar (seu desgoverno); 
(2) a fraude processual de quem foge do juiz natural 
procurando se abrigar sob o escudo do foro privilegiado 
junto ao Supremo. Este último, ato administrativo 
(nomeação) nulo por desvio de finalidade, passível de 
ser fulminado via ação popular. 

A narrativa constitucional só tem “força normativa” 
na medida em que a “narrativa política” se compromete 
com ela.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Processo contra a presidente 
Dilma Rousseff tramita na 
Câmara dos Deputados

André Richter 
e Ivan Richard
Da Agência Brasil

Supremo Tribunal Federal (STF) durante a sessão de julgamento sobre o rito do Impeachment

A presidente Dilma Rous-
seff disse ontem que o fato de o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva assumir o cargo de ministro-
chefe da Casa Civil fortalece o go-
verno e ele terá os poderes neces-
sários para ajudar o país.

“A vinda do Lula fortalece 
o meu governo. Ele vem, ele vai 
ajudar. Então, o presidente Lula, 
no meu governo, terá os poderes 
necessários para nos ajudar, para 
ajudar o Brasil. Tudo que ele pu-
der fazer para ajudar o Brasil será 
feito. Nós vamos olhar a questão 
da retomada do crescimento, da 

estabilidade fiscal e do controle 
da inflação”, disse em entrevista 
no palácio do planalto.

Segundo Dilma, o ex-presidente 
chega ao governo com grande capi-
tal político. “Ele é um hábil articula-
dor. Ele me deixa muito confortável. 
Nós temos seis anos de trabalho co-
tidiano, durante a segunda fase do 
governo dele. Estou muito feliz com 
a vinda dele”, acrescentou.

Importância
A presidente disse que a ida 

do presidente Lula para o minis-
tério é algo bastante importante 
e relevante devido à sua experiên-
cia política. Ela ressaltou o conhe-
cimento do ex-presidente sobre as 
necessidades do país, o seu “com-

promisso com políticas estratégi-
cas, que é necessário ter para que 
a gente tenha um desenvolvimen-
to mais continental”.

“Vai ser um grande ganho 
para o meu governo. O presidente 
Lula tem uma trajetória que repu-
to muito expressiva também pelo 
seu compromisso com a estabilida-
de fiscal e o controle da inflação. 
Compromisso que não é mera-
mente retórico. Ele se expressa em 
sua atuação muito significativa ao 
longo dos oito anos de governo 
dele”, afirmou.

Lula assumirá a chefia da Casa 
Civil no lugar do ministro Jaques 
Wagner, que passará a comandar 
o Gabinete pessoal da presidência 
da República.

Dilma: Lula terá poderes para ajudar
Ana Cristina Campos 
e Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

A nomeação do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva para a 
chefia da Casa Civil da presidên-
cia da República representa uma 
guinada para que o país saia da 
crise política e econômica, afirma-
ram ontem líderes do governo na 
Câmara dos Deputados. para os 
oposicionistas, a indicação de Lula 
para o cargo é uma manobra para 
que o ex-presidente consiga foro 
privilegiado e mostra perda de po-
der de Dilma, que teria desistido 
de governar.

A indicação de Lula foi anun-
ciada pelo líder do pT na Câmara 
dos Deputados, Afonso Florence 

(BA), antes mesmo da confirma-
ção do palácio planalto. Segundo 
o líder do pT, a nomeação de Lula, 
reconhecido por sua habilidade de 
articulação, vai dar força ao gover-
no. Florence disse que Lula aceitou 
o cargo unicamente para ajudar 
na saída da crise.

“O presidente Lula vai para a 
Casa Civil para ajudar na saída da 
crise. Ele veio na hora certa que o 
Brasil precisa”, afirmou Florence. 
“É o presidente mais bem-sucedido 
da história do país, com a melhor 
aprovação, de 87%, e que decide 
ser ministro-chefe da Casa Civil com 
o objetivo político e de gestão de 
contribuir com o Brasil para a saída 
da crise política e econômica.”

A presidente Dilma Rousseff 

tomou a decisão de nomear Lula 
para a Casa Civil depois de mui-
ta conversa com o ex-presidente. 
Anteontem (15), a reunião entre 
os dois durou mais de quatro ho-
ras, mas a decisão só foi tomada 
após novo encontro na manhã 
de ontem.

Florence também rebateu as 
acusações de que, uma vez no 
governo, Lula teria o poder de 
interferir nas investigações da 
Operação Lava Jato. “O foro pri-
vilegiado nunca foi, nem será mo-
tivo de obstaculização de investi-
gações. Nós não temos nenhuma 
incidência no curso das investiga-
ções, nem pretendemos ter, ao ter 
o presidente Lula como ministro”, 
disse o líder petista.

Apoio para o País sair da crise
Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil

defendeu das críticas que ele 
e a Corte receberam de go-
vernistas e de oposicionistas 
após a decisão sobre o rito 
de impeachment. De acordo 
com Barroso, a decisão do 
Supremo seguiu o preceden-
te no caso do impeachment 
do ex-presidente Fernando 
Collor, porque o Congresso não 
aprovou, desde a Constituição, 
lei específica sobre o rito.

O ministro Teori Za-
vascki disse que a decisão 
da Corte provocou reações 
contrárias e favoráveis, mas 
há motivos para ser revista. 
“A causa está julgada, bem ou 

mal ela está julgada. Não vejo 
razões para julgar embargos 
declaratórios. Me parece evi-
dente que a parte embargan-
te está tentando promover 
um novo julgamento da cau-
sa e não é para isso que ser-
vem os embargos”, afirmou 
Zavascki.

Luiz Fux também re-
jeitou o recurso de Cunha: 
“Esses embargos não são 
cabíveis nem para consultas 
acadêmicas.”

Gilmar Mendes
O ministro defendeu a 

possiblidade de a Câmara 

formar a comissão do impea-
chment por meio de chapa 
avulsa, por meio de voto se-
creto. Mendes defende que a 
escolha deve ser feita de for-
ma democrática, minimizan-
do o poder dos líderes par-
tidários, além de entender 
que o Regimento Interno da 
Câmara é claro ao definir que 
a votação deve ser secreta.

Durante seu voto, Men-
des também aproveitou para 
criticar a crise política do go-
verno e a indicação do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para o cargo de ministro 
da Casa Civil.

FOTO: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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Mundo

Ataque suicida em mesquita deixa
22 mortos e 35 feridos na Nigéria

Pelo menos 22 pessoas 
morreram ontem quando 
duas mulheres se fizeram ex-
plodir durante a oração da 
manhã numa mesquita em 
Maiduguri, no Nordeste da Ni-
géria, informaram integrantes 
das equipes de socorro.

O porta-voz da Agência 
de Gestão de Emergências do 
Estado de Borno, Abdullahi 
Omar, confirmou o ataque, 
sem fornecer detalhes. Uma 
fonte da organização disse 
que até agora há 22 mortos 
confirmados e 35 feridos.

O ataque suicida ocorreu 
na periferia de Molai, um alvo 
frequente dos rebeldes do gru-
po extremista Boko Haram.

“Ocorreu uma explosão 
na mesquita de Molai, na pe-
riferia da cidade. Aguardamos 
o regresso das equipes de so-
corro, com informações, para 
divulgar um comunicado”, 
afirmou Omar.

Uma fonte da agência, 
que não quis se identificar por 
não estar autorizada a falar 
com a imprensa, contou que 
durante a manhã, antes da 
oração, duas mulheres disfar-
çadas de homens chegaram à 

Da Agência Lusa

mesquita. “A primeira entrou e 
ficou na primeira fila. Quando 
os fiéis se levantaram, acionou 
os explosivos, matando várias 
pessoas. Quando os sobrevi-
ventes tentavam fugir, a se-
gunda mulher que estava no 
exterior da mesquita detonou 
os explosivos que transporta-
va”, disse.

Sobreviventes do ataque 
e provas encontradas pelas 
equipes de socorro identifi-
caram os autores como mu-
lheres. O ataque suicida é 
idêntico a outros feitos pelos 
integrantes do Boko Haram, 
que visam regularmente alvos 
civis, como mesquitas, merca-
dos e pontos de ônibus, recor-
rendo muitas vezes a mulhe-
res-bomba.

Maiduguri, onde o grupo 
foi formado em 2002, não re-
gistrou ataques nos últimos 
meses, após fortes medidas de 
segurança e de uma operação 
contra os militantes no ano 
passado. O governo da Nigéria 
afirmou que os rebeldes, cujos 
ataques causaram pelo menos 
17 mil mortos desde 2009, 
foram “tecnicamente derro-
tados”, apesar dos contínuos 
atentados no Estado de Borno 
e no vizinho Camarões. Em 31 
de janeiro, pelo menos 85 pes-
soas morreram num ataque 
de rebeldes contra a aldeia de 
Dalori, a cerca de 12 quilôme-
tros de Maiduguri.

O atentado foi causado
por duas mulheres, que 
se fizeram explodir

Marli Moreira
Da Agência Brasil 

Metade da população brasilei-
ra não conta com coleta de esgoto 
e apenas um quarto dela vive em 
localidades com tratamento dos 
dejetos, segundo estudo divul-
gado ontem pelo Instituto Trata 
Brasil. O “Ranking do Saneamento 
nas 100 Maiores Cidades” foi fei-
to com base em dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Sa-
neamento, do Ministério das Cida-
des, relativos a 2014, e mostra que 
mais de 35 milhões de brasileiros 
ainda não recebem água tratada.

De acordo com o Instituto Bra-
sil, o País ocupa a 11ª posição entre 
17 países analisados pela Comissão 
Econômica para a América Latina 
(Cepal), estando atrás da Bolívia, 
Peru, Uruguai, Equador, Venezue-
la, Chile, México, Argentina, Co-
lômbia e Costa Rica.

Nos últimos cinco anos, en-
tre 2010 e 2014, 64% das cidades 
ampliaram os investimentos em 
até 29% da arrecadação e ape-
nas 36% delas investiram acima 
dos 30% arrecadados nesse pe-
ríodo. O valor relativo à soma das 
20 cidades que mais investiram, 
em 2014, atinge R$ 827 milhões, 
quantia bem abaixo do montante 
arrecadado ( R$ 3,8 bilhões). Na 

média dos últimos cinco anos, fo-
ram investidos R$ 188,24 milhões, 
o equivalente a R$ 71,47 por ha-
bitante.

Em nota, o presidente executi-
vo do Instituto Trata Brasil, Édison 
Carlos, manifestou que “a preocu-
pação é que os avanços em sanea-
mento básico não só estão muito 
lentos no País, como cada vez mais 
concentrados, onde a situação já 
está melhor.  Ele alertou que, em 
consequência, a população fica 
mais vulnerável às doenças.

Na lista das 10 cidades com a 
pior condição na coleta de esgo-
to, duas não têm nenhum tipo de 
atendimento do gênero: Ananin-
deua e Santarém, no Estado do 
Pará. Ainda nesse Estado aparece 
Belém, onde os serviços atendem 
apenas 12,7% da população.

As demais cidades são: Rio Bran-
co, no Acre, com 21,23% da popu-
lação atendida; Juazeiro do Norte , 
no Ceará (21,1%); Teresina, no Piauí 
(19,12%); Manaus, no Amazonas 
(9,9%); Jaboatão dos Guararapes, 
em Pernambuco (6,59%); Macapá, 
no Amapá (5,54%) e Porto Velho, 
em Roraima (2,04%).

Já em sentido oposto, dos 10 
municípios com a melhor situação, 
metade fica no Estado de São Paulo, 
sem contudo, incluir a capital paulis-
ta: Franca, com 100% de atendimen-

to; Piracicaba, com 99,95%; Santos, 
com 98,54%; Ribeirão Preto, com 
98,5% e Santo André, com 98%. Três 
são de Minas Gerais: Belo Horizonte 
(100%); Contagem (99,66%) e Ubera-
ba (98%). As demais são: Curitiba, no 
Paraná com 99,18% e Volta Redonda, 
no Rio de Janeiro, com 98,96%.

Em relação ao tratamento de 
esgoto, entre as dez piores, três 
estão no Estado de São Paulo: 
Bauru (3,75%); Itaquaquecetuba 
(3,68%) e Mauá (2,69%). Em me-
tade do grupo, não existe nenhum 
tipo de tratamento: Ananindeua, 
Santarém, Porto Velho, São João 
do Meriti e Governador Valadares. 
Em Nova Iguaçu, o número é bem 
pequeno (0,05%), e em Belém do 
Pará (2,25%).

Sobre o acesso à água potável, 
o levantamento aponta para as 20 
cidades com a melhor situação e co-
bertura total: Belo Horizonte; Cam-
pina Grande; Ribeirão Preto; João 
Pessoa; Curitiba; Canoas; Porto Ale-
gre; Santos; são Bernardo do Cam-
po; Diadema; Carapicuíba; Uberlân-
dia e Florianópolis. Jás dez piores 
são: Ananindeua (26,89%); Porto 
Velho (31,43%; Macapá (36,92%); 
Santarém (45,34%); Rio Branco 
(50,21%); Caucaia (67,58%); Apare-
cida de Goiânia (70,7%); Jaboatão 
dos Guararapes (73,19%); Gravataí 
(75,21%) e Belford Roxo (80,05%).

Brasil ocupa a 11ª posição na AL 
em saneamento básico, diz estudo  

RANKING DAS CIDADES

Da Agência Estado

Peshawar, Paquis-
tão, - Ao menos 15 
pessoas morreram e 
dezenas ficaram feridas 
depois que uma bomba 
explodiu em um ônibus 
que transportava fun-
cionários do governo 
local na cidade de Pe-
shawar, no Paquistão, 
nessa quarta-feira, dis-
seram autoridades.

O ônibus estava 
em Saddar, uma região 
no centro da cidade 
movimentada de Pe-
shawar, cerca de 90 mi-
lhas a oeste da capital, 
Islamabad, quando um 
dispositivo explosivo 
improvisado plantado 
no ônibus explodiu, 

afirmaram autoridades 
do governo e policiais 
locais.

O oficial de polícia 
Kashif Zulfiqar disse que 
o ônibus foi contrata-
do por funcionários do 
governo da província 
de Khyber-Pakhtunkh-
wa para fazer o trajeto 
para os escritórios em 
Peshawar.

Não houve reivin-
dicação imediata de 
responsabilidade pelo 
ataque

“Estes ataques co-
vardes não podem que-
brar a nossa determina-
ção inflexível contra o 
terrorismo”, disse o pri-
meiro-ministro, Nawaz 
Sharif, em um comuni-
cado após o ataque.

Explosão mata 15 pessoas

Da Agência Estado

Nova York, (AE) - O 
pré-candidato à presidên-
cia dos Estados Unidos 
pelo Partido Republicano, 
o senador Marco Rubio, 
desistiu de participar da 
corrida para a Casa Bran-
ca após perder as primá-
rias em seu estado natal, a 
Flórida, para o bilionário 
Donald Trump, que ficou 
quase 20 pontos na fren-
te, segundo as estimativas 
divulgadas pela imprensa 
norte-americana na noite 
de terça-feira (15).

 Rubio, que era encara-
do no início das primárias 
como uma alternativa à 
escalada de Trump, anun-
ciou que estava deixando a 
campanha em um discurso 
em Miami nessa terça-fei-
ra, onde declarou que os 
EUA estão no meio de “uma 
tempestade política” e que 
o país corre o risco de se 
transformar em uma nação 
“fraturada”. 

O senador afirmou que 
se tornar presidente ago-
ra “não está nos planos de 
Deus” e por isso suspende-
ria sua campanha. 

Marco Rubio desiste 
de corrida presidencial

ELEIÇÕES AMERICANAS

No Brasil, metade da população não tem coleta de esgoto e apenas um quarto dela vive em localidades com tratamento de dejetos

Foto: Reprodução/Internet

Da Agência Estado

Buenos Aires (AE) - De-
pois de 20 horas de discussão, 
o governo de Mauricio Macri 
conseguiu aprovar com folga 
na Câmara dos Deputados, na 
manhã de ontem, um projeto 
que permite avançar em um 
acordo com credores da dívida 
argentina que não aceitaram 
renegociações, apelidados pelo 
governo anterior de “abutres”. 
O texto deverá passar pelo Se-
nado, dominado pelo kirchne-
rismo, mas o apoio expressivo 
reunido entre deputados de 
oposição moderada, numa 
Casa onde sua bancada era 

minoritária, indica que Macri 
tende a conseguir passar o 
projeto É sua primeira grande 
vitória parlamentar.

A bancada governista 
original tem 90 parlamen-
tares, mas conseguiu reunir 
165 votos a favor, o que indi-
ca a capacidade de Macri de 
atrair deputados opositores e 
independentes em futuras vo-
tações. Houve 86 votos con-
tra, na maioria kirchneristas 
que levaram bandeiras argen-
tinas para suas bancadas e 
exibiram a expressão “Pátria 
ou Abutres”. O prazo fixado 
em uma negociação nos EUA 
para concretizar o acerto es-

tabelecido há duas semanas 
com os quatro fundos mais 
resistentes, com o pagamento 
de US$ 4,6 bilhões em dinhei-
ro, é 14 de abril.

Entre os pedidos do go-
verno ao Parlamento, está a 
autorização para emitir dívida 
de US$ 12 bilhões, a maior de 
um país em desenvolvimento 
desde 1996, quando o México 
fez operação semelhante. O 
segundo foco do texto que irá 
ao Senado é a derrubada de 
duas leis, aprovadas durante o 
kirchnerismo, que impedem o 
tratamento desigual aos deten-
tores de títulos que aceitaram 
a repactuação de 2005 e 2010.

Câmara argentina aprova 
projeto para pagar fundos

ACoRDo CoM CREDoRES Marinhas alemã 
e italiana salvam 
951 migrantes 
na costa da Líbia

As Marinhas alemã e ita-
liana anunciaram  ontem  ter 
salvado na terça-feira, (15), 
em uma operação conjunta, 
951 migrantes que tentavam 
atravessar o Mar Mediterrâ-
neo em área próxima à costa 
da Líbia.

A Marinha alemã resga-
tou 615 migrantes e a italia-
na, 227, que devem chegar 
hoje ao Porto de Pozzalo, na 
Sicília. Com isso, o número 
de pessoas que tenta chegar 
à Europa desde o início deste 
ano sobe para 9.495, segun-
do dados do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur).
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Polícia do Rio de 
Janeiro prende 
acusados de racismo

Cliente do BB pode antecipar até 100% do valor da restituição

Imposto de Renda
13

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

Se você está precisando de di-
nheiro e tem restituição do Impos-
to de Renda (IR) sem precisar es-
perar pela liberação por parte da 
Receita Federal, pode optar pela 
liberação do crédito direto para 
a sua conta através do Banco do 
Brasil. O cliente pode antecipar até 
100% do valor da sua restituição, 
limitado a R$ 20 mil, com paga-
mento em parcela única realizado 
automaticamente com o crédito da 
restituição pela Receita Federal ou 
no vencimento final do contrato, o 
que ocorrer primeiro.

Em 2015 na Paraíba foram 
realizadas 2.856 operações e 
R$ 6.830.000,00 contratados. A li-
nha de crédito do Banco do Brasil 
tem como objetivo oferecer alter-
nativa para que o cliente possa pa-
gar suas despesas de início de ano 
sem perder o equilíbrio das finan-
ças da família, pois essa modalida-
de de crédito não impacta o orça-
mento mensal, contribuindo com o 
uso responsável do crédito.

Para contratar o serviço de 
restituição o contribuinte, ao 
preencher o formulário do seu 
IR, deve indicar o Banco do Brasil 
para o crédito da sua restituição. 
Feito isso, solicite o Crédito Direto 
ao Consumidor de Antecipação do 
Imposto de Renda de Pessoa Física 
(CDC Antecipação IRPF) em um cai-
xa eletrônico, pelo celular, pelo site 
bb.com.br, Central de Atendimento 
BB ou em qualquer agência.

Caso tenha dúvidas o contri-
buinte também pode procurar a 
Central de Atendimento Banco do 
Brasil (CABB), através do telefone 
4004.0001.

A contratação de operações 
nos canais de autoatendimento 
(TAA, Internet, Mobile e CABB) 
está limitada ao 1º titular da conta 
corrente, enquanto que as contra-
tações a partir do segundo titular 
podem ser realizadas somente nas 
agências. Por meio de uma asses-
soria financeira, o BB ainda orienta 
seus clientes a antecipar o lote de 
restituição para cobrir dívidas mais 
altas ou despesas mais urgentes.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Data comemorou assinatura de um Termo de Adesão
A assinatura do Termo de 

Adesão ao Programa Federal de 
Fortalecimento das Ouvidorias foi 
o ponto alto da programação ela-
borada pela Ouvidoria Geral do 
Estado da Paraíba (OGE) em come-
moração ao Dia Nacional do Ouvi-
dor. O evento aconteceu na manhã 
de ontem no auditório do Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, em João 
Pessoa, contando ainda com pales-
tras e discussão de temas de inte-
resse da categoria.

“Nós estamos hoje assinan-
do esse termo de adesão, ou seja, 
as ouvidorias do Estado da Pa-
raíba aderiram a esse programa 
de fortalecimento das Ouvido-
rias públicas e isso significa que 
nós vamos poder compartilhar 
os nossos dados e indicadores, 
para fortalecer e trocarmos ex-
periências e cada vez mais nós 

tenhamos da vez mais Ouvidorias 
atuantes na Paraíba”. Disse a ou-
vidora geral do Estado, Tânia Bri-
to, destacando que o evento foi 
uma oportunidade de reunir os 
ouvidores do Estado e profissio-
nais envolvidos num intuito de 
compartilhar experiências.

O Programa de Fortalecimen-
to das Ouvidorias foi instituído 
pela Portaria da Controladoria 
Geral da União nº 50.253, de 15 
de dezembro de 2015. A Ouvido-
ria Geral da União e as ouvidorias 
que aderirem ao programa forma-
rão a Rede de Ouvidorias, com a 
finalidade de debater temas e tra-
çar estratégias conjuntas, já que o 
programa oferece cursos e treina-
mentos sobre atividades de ouvi-
doria, elaboração e distribuição 
de material técnico informativo, 
além de cessão gratuita do códi-

go-fonte do Sistema de Ouvido-
rias do Poder Executivo Federal.

Na Paraíba existem atualmen-
te mais de 30 ouvidorias, a exem-
plo da Cagepa, Detran, PBPrev, da 
Saúde que compõem várias ouvi-
dorias, entre outras. Elas atuam 
sobre a coordenação da OGE com 
objetivo de prestar aos usuários 
dos serviços públicos do Governo 
Estadual, bem como aos servido-
res estaduais, pessoas física ou 
jurídica, individual ou coletiva as 
demandas de denúncias, reclama-
ções, sugestões, elogios e informa-
ções que serão encaminhadas aos 
órgãos visando o aprimoramento 
e qualidade dos serviços públicos 
prestados à população.

A Ouvidoria Geral coordena 
a Rede de Ouvidorias do Estado e 
desde seu surgimento esteve dis-
posta a se tornar uma ferramenta 

de fortalecimento da democracia 
participativa. A população pode 
expressar sua opinião a respeito 
de diversos serviços públicos esta-
duais, desde que as denúncias de 
acordo com os fatos, decisões ou 
atitudes de agentes públicos que 
venham a comprometer os princí-
pios norteadores da administração 
pública estadual. (TD)

DIA NACIONAL DO OUVIDOR

Como chegar a OGE – A OGE pode 
ser contactada e acessada presen-
cialmente, via carta, telefone nos 
seguintes endereços:
Presencial: (83) 3214-7221 ou (83) 
98640-8248
Internet: ouvidoriageral@casacivil.
pb.gov.br ou www.ouvidoria.pb.gov.br

SERVIÇO

No ano passado, na Paraíba, foram 2.856 operações e R$ 6.830.000,00 contratados. O contribuinte deve indicar o Banco do Brasil para o crédito da sua restituição

Foto: Reprodução/Internet

empre tive pudor em 
pedir indenização pelos 
grandes prejuízos que 
tive e traumas causa-

dos por ações dos agentes da 
ditadura. Considerei que minha 
luta, minha resistência ao regi-
me de exceção iniciado em 1º 
de abril de 1964 (a completar, 
então, 52 anos), misturava o 
bom romantismo com a pureza 
ideológica e jamais, no futuro, 
se tudo desse errado e regre-
díssimos democraticamente, 
não admitiria receber alguma 
indenização.

Acontece que uma defensora pública 
convenceu-me de que o Estado, a União, 
tem a obrigação de indenizar-me, sim, 
pois atravessei torturas psicológicas em 
quartéis e delegacias, tive de me asilar 
no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, 
com o apoio do seu então reitor, Dom Luís 
Fernandes, depois de ser - aos 18 anos 
de idade!!! - retirado da sala de aula, no 
Colégio Pio XII, por um oficial do Exército 
e dois soldados apontando uma metralha-
dora contra minhas costas; tive cassados 
meus direitos de estudar e trabalhar, sendo 
expulso do Pio XII e demitido de meu 

52 anos depois: marcas da ditadura

S
sivelmente eu seria hoje, profissionalmen-
te, se não tivessem existido os tumultos a 
partir do golpe de 64.

Ela convenceu-me e convenci a mim 
mesmo. Chega de pudor! Minha vida foi 
arrasada, sim, incluindo a questão artística, 
e passei a ter perfeita consciência disso. 
A União ainda deve-me, sim. Afinal, ela her-
dou as obrigações que o Estado de exceção 
deixou pelo que me fez.

Algum dia, havendo tempo, tentarei 
escrever um livro contando minúcias, 
como numa longa crônica dos dias em que 
tantos, país afora, deixaram de ser compo-
sitores, atores, estudantes, poetas, médi-
cos, músicos...

Em que outros continuaram a ser, 
mas enfrentando a estupidez cotidiana de 
delegados, militares e políticos direitistas 
de plantão, todos unidos em torno de um 
fantasmagórico anticomunismo e de uma 
democracia que nunca praticaram (afinal, 
eram gerentes do latifúndio e dos futuros 
parques tecnológicos ou industriais).

O guerreiro verdadeiro não repousa. 
Apenas dorme a sua cota diária. A nossa 
geração, que enfrentou os anos de chumbo, 
é guerreira, com certeza. Lógico que exis-
tem os que não querem mais ser guerreiros. 
E daí? São muito bem melhores do que os 
que perseguiram guerreiros nos anos de 
chumbo e hoje aparecem como candidatos a 
“santos”, em toda e qualquer eleição, como 
essa de 2016.

emprego; tive de ficar comparecendo todos 
os dias ao DOPS (Delegacia de Ordem Política 
e Social), às 6 da manhã e às 6 da tarde, para 
provar que estava na cidade; fui preso num 
cubículo infecto que não tinha vaso sanitário, 
mas um buraco permanente cheio de merda, 
que não era limpo; ao ser liberado, minha 
família reuniu-se, levantou uma grana e viajei 
para o Rio de Janeiro num Caravelle da Cru-
zeiro do Sul, de onde vi o Rio São Francisco do 
alto pela primeira vez e chorei muito, muito, 
pois não sabia quando voltaria, se voltaria e o 
que aconteceria, ficando escondido nos fundos 
de uma loja de antiguidades pertencente ao 

meu tio Antonio Aranha, 
na praia do Flamengo, nº 
6, sem poder escrever pra 
casa nem receber cartas; 
minha mãe Antonieta, 
minha “mãe preta”, a Nega 
Léu, meus irmãos Marcus 
e Fernando, sofreram 
muito, muito. Não con-
sigo imaginar quantas 
velas foram acesas e 
quantos terços mamãe 
e Léu usaram em suas 
orações.

Anos depois, conse-
gui completar o 2º Grau, 

fazendo o Supletivo, o tal Artigo 99. Trau-
matizado, eu não suportava mais entrar 
num colégio. Por falar em trauma, comecei 
a usar drogas, muitas drogas, e fui salvo 
pela abnegação de um novo e grande mé-
dico, meu irmão Marcus Aranha, que teve 
a sapiência de não me internar, mas hospe-
dar-me em sua casa, com ele e sua  mulher, 
Dalva, cuidando de mim.

Fui convencido pela defensora pública 
em relação ao quanto perdi, do quanto os 
meus parentes e amigos próximos sofre-
ram, de traumas cujos ecos vez em quando 
ribombam na minha cabeça e do que pos-



A Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, por meio 
da Delegacia de Repressão 
aos Crimes de Informática 
(DRCI) e com apoio da Secre-
taria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) deflagrou 
ontem uma operação em seis 
estados, além do Rio, para 
prender criminosos aponta-
dos como autores de ataques 
racistas pela internet diri-
gidos à atriz Taís Araújo em 
sua página no Facebook.

As informações indicam 
que pelo menos quatro pes-
soas já foram presas e um 
menor apreendido. Outro 
envolvido está preso desde 
dezembro do ano passado 
pelo crime de pedofilia. As 
investigações apuraram que 
os ataques racistas eram 
premeditados e que o mes-
mo grupo teria sido respon-
sável por ataques de cunho 
racista à jornalista Maria 
Júlia Coutinho, a Maju, tam-
bém da Rede Globo.

A operação é coordena-
da pelo delegado titular da 
DRCI, Alessandro Thiers, e 
conta com a participação de 
policiais civis dos estados 
de São Paulo, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Para-
ná, Bahia e Minas Gerais. Es-
tão sendo cumpridos quatro 
mandados de prisão e 11 de 
busca e apreensão nos sete 
estados.

Segundo informações 
da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro, durante as investi-
gações, os agentes descobri-
ram que as ofensas dirigidas 
à atriz foram premeditadas 
pelo grupo, criado “com 
uma única finalidade: prati-
car ataques de cunho racista 
em perfis de redes de rela-
cionamento, no Facebook e 
no whatsApp”.

Ainda de acordo com 
a polícia, o grupo atuava 
incitando seus membros a 
cometer crimes de discrimi-
nação racial. “Os incitadores 
criavam grupos secretos e 
temporários para potencia-
lizá-los e ainda chegavam a 
informar maneiras de mas-
carar a conexão no intuito 
de tentar dificultar o rastrea-
mento, objetivando a impu-
nidade por tais crimes”.

Bahia
Um homem foi preso 

no interior da Bahia, du-
rante a operação, na cidade 
de Brumado. Segundo as 
investigações, Thiago Zan-
folin é integrante de uma 
organização criminosa que 
fez os ataques racistas pela 
internet.

A Polícia Civil da Bah-
ia informou que Zanfolin 
é funcionário de uma loja 
de venda e manutenção de 
equipamentos de informáti-
ca e estava em casa quando 
foi preso, mas não reagiu 
à prisão. No imóvel, foram 
apreendidos um notebook, 
uma CPU e um celular. Ago-
ra, ele deve responder pela 
prática dos crimes de injúria 
racial, racismo e associação 
criminosa.

A prática de injúria ra-
cial ocorre quando há ofensa 
à honra de alguém, levando 
em conta elementos como 
raça, cor, etnia, religião ou 
origem. A principal diferen-
ça entre a injúria racial e o 
racismo é que a primeira se 
dirige contra uma pessoa 
específica. Já o crime de ra-
cismo é dirigido a uma co-
letividade. Segundo o Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), a injúria racial pode 
gerar prisão “de um a três 
anos e multa, além da pena 
correspondente à violên-
cia, para quem cometê-la”. 
O caso de racismo também 
tem pena que varia entre um 
e três anos de prisão, mas é 
inafiançável e o crime não 
prescreve.

Qualquer situação que 
se enquadre nas caracterís-
ticas descritas, seja na inter-
net ou pessoalmente, deve 
ser denunciada à Polícia Fe-
deral ou no Disque Racismo, 
no telefone 156, opção 7.
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Polícia prende cinco por racismo
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sescab e Amapom 
fazem arrastão 

A Secretaria de Saúde de Ca-
bedelo (Sescab), em parceria com a 
Associação dos Moradores e Amigos 
de Ponta de Matos (Amapom), rea-
lizou, nessa quarta-feira (16), na 
Unidade de Saúde da Família (USF) 
local, mais uma ação de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya e do zika ví-
rus. A iniciativa faz parte da Operação 
Arrastão, que, desde a última semana 
de fevereiro, já visitou centenas de 
residências em todas as comunidades 
cabedelenses, envolvendo médicos 
e paramédicos da Atenção Básica e, 
principalmente, moradores e lideran-
ças comunitárias.

Pesquisador quer 
esclarecer crimes

O coordenador do Núcleo de 
Estudos sobre Violência (NEV) da Uni-
versidade de Brasília (UnB), Arthur Ma-
ranhão Costa, disse ontem que o Brasil 
precisa de um índice nacional de escla-
recimento de homicídios. Segundo o 
pesquisador, a criação de tais mecanis-
mos indicadores é fundamental para o 
desenvolvimento de um processo de 
melhoria da investigação. Ao partici-
par do seminário Polícia Democrática 
e Direito à Segurança, promovido pelo 
Ministério Público Federal em São Paulo, 
Costa ressaltou que a falta de estatís-
ticas sobre solução de crimes mostra 
descaso, apesar das altas taxas de 
assassinatos registradas no País.

compra de alimentos 
terá prioridades

Gestores de assistência social 
nos estados, Distrito Federal e municí-
pios devem ter prioridade na aquisição 
de alimentos da agricultura familiar, 
por meio da modalidade Compra Insti-
tucional, do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). A medida foi pactua-
da ontem pela Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), que une representantes 
do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e das secretarias 
estaduais, distrital e municipal de As-
sistência Social. O objetivo é abastecer 
a rede de assistência social pelo País 
e atender as pessoas em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

Brasil reduz trabalho 
infantil em 17,6%

O número de trabalhadores 
infantojuvenis ocupados nos servi-
ços domésticos no Brasil caiu 17,6% 
entre 2012 e 2013. De 2008 a 2013, 
período em que houve um maior en-
frentamento ao trabalho infantil do-
méstico, o Brasil atingiu uma redução 
de 34,5%, o que representa queda de 
mais de 113 mil casos. Os números 
estão na pesquisa “Trabalho Infan-
til e Trabalho Infantil Doméstico 
no Brasil”, divulgada ontem pelo 
Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil. Vi-
viana Santiago, da organização não 
governamental Plan International 
Brasil, afirma que é preciso “desi-
dealizar” o trabalho infantil domés-
tico. “Ele chega para a maioria das 
pessoas como uma oportunidade.

Bolsa Atleta tem 
critérios alterados

O Ministério do Esporte alte-
rou alguns critérios para aquisição 
da Bolsa Atleta, incluindo a cate-
goria “Atleta Pódio” entre aquelas 
que têm direito ao benefício. Com 
isso, passam a ser seis categorias 
de bolsa oferecidas pelo programa: 
atleta de base, estudantil, nacional, 
internacional e olímpico/paralímpico 
e atleta-pódio. As alterações foram 
publicadas no Diário Oficial da União 
de ontem. Correspondem à categoria 
atleta-pódio, os atletas a partir de 
14 anos que integrem a seleção na-
cional de sua modalidade esportiva.

Operação é 
coordenada 
pelo delegado 
titular da DRCI, 
Alessandro 
Thiers, com 
apoio de 
políciais de 
sete estados

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Operação em sete estados 
prende autores de crimes 
raciais à atriz Taís Araújo

O Projeto Cooperar apresentou, 
nessa terça-feira (15),       o PB Rural 
Susentável para o Fórum das Mulheres 
de Negócios, uma Organização Não 
Governamental (ONG) criada no ano 
passado com o objetivo de promover 
a interação com as mulheres empreen-
dedoras, a fim de melhorar o nível de 
empoderamento delas. O momento 
serviu para a troca de experiências en-
tre as beneficiárias do Projeto Coope-
rar e empreendedoras do fórum, que 
na ocasião testemunharam os ‘cases’ 
de sucesso do grupo.

O Workshop sobre Empodera-
mento Feminino contou ainda com a 
participação da gerente executiva do 
Banco do Brasil, Ana Cristina Rosa Gar-
cia, que proferiu palestra para mais de 
80 pessoas participantes do evento. Na 
ocasião, ela disse que as empresas que 
não investem na ascensão de mulheres 
tendem a ter menos lucros.

A avicultora de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, Maria Nazaré Barbo-
sa, uma das beneficiárias do Coope-
rar, preside a Cooperativa Paraibana 
de Avicultura Alternativa e Agricultu-
ra Familiar (Copaf), que recebeu um 
investimento de quase R$ 1 milhão 
para a construção da obra do abate-
douro, compra de equipamentos, en-
tre outros.

Com os investimentos, a Copaf, 
que atualmente conta com mais de 
150 sócios e nove associações, iniciou 
a atividade com a produção de 500 
frangos caipiras e 14.400 ovos por 
mês. Hoje, já conquistaram o merca-
do governamental com a oferta de 32 

mil aves e 168 mil ovos mensalmente.
Esperançosa, Nazaré aposta no 

novo projeto que será executado 
pelo Cooperar e, em parceria com o 
Banco Mundial, o PB Rural Sustentá-
vel destinará para a população rural 
pobre paraibana nos próximos seis 
anos US$ 80 milhões, o equivalente a 
R$ 320 milhões.

A presidente da Copaf, que tam-
bém já demonstrou capacidade de ge-
rir negócios na atividade produtiva da 
avicultura alternativa, mensalmente 
corre em busca de parceiros para dei-
xar o negócio sustentável. Na sede da 
cooperativa, implantou com a ajuda 
do grupo, uma estação de tratamento 
de água, e já tem em projeto a cons-
trução de um biodigestor para fazer o 
aproveitamento das vísceras das aves 
destinadas à fabricação de ração.

Com o PB Rural Sustentável, a em-
preendedora de São Sebastião de La-
goa de Roça vai acessar os recursos das 
Alianças Produtivas, um tipo de linha 
de financiamento para financiar obras, 
bens e serviços, para as organizações 
de agricultores que serão estimuladas 
a implantar seu próprio negócio com 
a garantia de venda da sua produção 
para o mercado formal e informal, pre-
viamente acordado entre vendedor e 
comprador, seguindo as especificações 
do mercado (quantidade, qualida-
de, entrega). Os recursos das Alianças 
Produtivas acessadas pela Copaf serão 
destinados para ampliar o estoque de 
frango caipira, que sairá de 5 mil kg 
para 20 mil kg com a aquisição de mais 
três câmaras frias.

Cooperar apresenta PB Rural 
Sustentável durante Fórum

muLhEREs dE nEGócios
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Empreendedoras em momento descontraido no Workshop sobre emponderamento feminino

A Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult), através 
do Conselho Estadual de Po-
líticas Culturais (Consecult), 
abriu processo eleitoral 
para inscrição de novos con-
selheiros. Com mandato de 
dois anos, de 2016 a 2018, 
os conselheiros deverão se 
reunir em sessão ordiná-
ria, pelo menos uma vez ao 
mês, para discutir a imple-
mentação do Plano Estadual 
de Cultura. Os registros das 
candidaturas vão ocorrer 
até dia 13 de abril e serão 
realizadas online pelo site 
www.consultacultural.pb.
gov.br/consecult ou http://
bit.ly/1RLGRtn. 

Composto por 48 mem-
bros entre titulares e su-
plentes, o Consecult é um 

Governo do Estado inicia inscrições de conselheiros
PoLíticAs cuLtuRAis

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

14/3 a 13/4/2016 
15/4/2016 
6/5/2016 
9/5 a 11/5/2016 
12/5/2016 

órgão colegiado vinculado à 
Secult e tem função de acom-
panhar, fiscalizar e avaliar a 
execução da Política Esta-
dual de Cultura na Paraíba. 
Os conselheiros irão repre-
sentar a sociedade organiza-
da na gestão 2016-2018 que 
atuam nos diversos segmen-
tos, sejam eles artistas, pro-
dutores, realizadores, agen-
tes 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 seguin-
tes documentos: cópia de 
RG, CPF, comprovante de re-
sidência, currículo resumi-
do, carta de intenção e uma 
foto atualizada. 

De constituição pari-
tária com mandato de dois 
anos para todos os conse-
lheiros, as reuniões vão fun-
cionar através de sessões or-
dinárias e, esporadicamente, 
com reuniões extraordiná-
rias e das câmaras setoriais. 
A plenária eleitoral vai ocor-
rer no dia 6 de maio. Para o 
eleitor saber o local de vo-
tação, é preciso identificar 
qual é a regional de abran-

gência, referente à cidade 
onde mora, e seguir munido 
de documento com foto. 

Sobre o conselho
Compete ao conselho 

cumprir os objetivos, apre-
ciar e deliberar as propos-
tas de implementação do 
Plano Estadual de Cultura; 
aprovar os planos setoriais, 
cuja finalidade é promover 
a gestão democrática da 
cultura; propor medidas de 
estímulo, fomento, amparo, 
valorização, difusão, des-
centralização, democratiza-
ção e gestão compartilhada 
da cultura. As câmaras seto-
riais garantem a represen-
tatividade do conselho, am-
pliando o reconhecimento 
institucional da entidade.
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Nordeste receberá R$ 10 milhões para acelerar diagnósticos

Microcefalia

Geral

15

O governo vai acelerar 
o diagnóstico de microcefa-
lia fazendo a busca ativa de 
4.976 bebês com suspeita 
de má-formação do cére-
bro. Para isso, será realiza-
da uma ação concentrada 
nos Estados do Nordeste, 
informaram na última ter-
ça-feira (15) os Ministérios 
da Saúde e do Desenvolvi-
mento Social e Combate à 
Fome (MDS). A ação recebe-
rá novos R$ 10,9 milhões.

A identificação e loca-
lização dos recém-nascidos 
será feita por profissionais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os profissionais da 
assistência social. A bus-
ca abrangerá 745 recém-
-nascidos com diagnóstico 
inicial de microcefalia e 
mais 4.231 bebês ainda sob 
a suspeita de má-formação 
do cérebro.

Para assegurar que es-
ses bebês passarão pelos 
exames necessários para ga-
rantir o diagnóstico preciso, 
o governo vai custear os gas-
tos com transporte, acomo-
dação e alguns procedimen-
tos médicos iniciais. Cada 
família com criança suspeita 
de microcefalia receberá R$ 
2,2 mil para bancar essas 
despesas. O Governo Fede-
ral vai repassar os recursos 
aos estados que, por sua vez, 

irão transferir o dinheiro às 
famílias. Nos casos em que 
houver confirmação da má-
-formação, o recém-nascido 
será encaminhado para tra-
tamento especializado e re-
abilitação.

A ação para acelerar 
o diagnóstico faz parte de 
uma portaria interministe-
rial assinada na terça-feira 
(15) pelo Ministério da Saú-
de e MDS.

A portaria interministe-
rial que estabelece a Estra-
tégia de Ação Rápida para o 
Fortalecimento da Atenção à 
Saúde e Proteção Social das 
Crianças com Microcefalia 
prevê que seja feita a busca 
ativa de todos os casos em 
investigação ou confirmados 
de microcefalia até agora, 
com o encaminhamento para 
os serviços de reabilitação, 
no prazo de 60 dias. O pla-
no busca ainda oferecer às 
crianças e suas famílias pro-
teção social e instrução para 
solicitação do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Prestação Continuada
As famílias de perfil de 

baixa renda portadoras de 
um laudo atestando a micro-
cefalia do bebê serão orien-
tadas a requerer o Benefício 
de Prestação Continuada.

Criado pela Constituição 

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), pro-
moveu, na última terça-feira 
(15), o Seminário Estadual 
“Microcefalia: Novas Evidên-
cias e Modelos de Enfren-
tamento”. O evento reuniu 
pesquisadores brasileiros e 
dos Estados Unidos, Israel, 
Inglaterra, Canadá e Japão, 
de forma presencial e online. 
O seminário contou com cer-
ca de três mil pessoas, entre 
cientistas, estudantes uni-
versitários, profissionais de 
saúde e voluntários da Cruz 
Vermelha, no Teatro Pedra 
do Reino, no Centro de Con-

venções de João Pessoa. 
A abertura solene foi 

realizada pela vice-gover-
nadora, Lígia Feliciano, e a 
secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath. Para a 
secretária Roberta Abath, o 
seminário é o resultado de 
um trabalho de parceria que 
vem sendo construído. “Num 
momento em que o Brasil 
enfrenta uma grande crise, 
estamos unidos rumo a uma 
solução, numa demonstra-
ção clara de que, por maior 
que seja o problema, deve-
mos sempre enxergar solu-
ções que chegam por meio 
da união de esforços”, falou.

Seminário reuniu cientistas 
de vários países na capital

EVIDÊNCIAS E ENFRENTAMENTO 

Foto: Reprodução/Internet

de 1988, o Benefício de Pres-
tação Continuada é transfe-
rido mensalmente a pessoas 
idosas e pessoas com defi-
ciência com renda familiar 
mensal menor que um quar-
to do salário mínimo.

 “É um momento bastan-
te importante na construção 
de uma política pública de 
atenção a essas famílias, tan-
to às famílias com bebês com 
suspeita como para aquelas 
que já possuem o diagnósti-
co [de microcefalia]”, disse a 
ministra do Desenvolvimen-
to Social, Tereza Campello. 

“Esse é mais um passo na 
construção de uma agenda 
de atenção integrada em as-
sistência social e saúde.”

A ministra informou que 
assim que os bebês forem 
diagnosticados com a defi-
ciência, em famílias que se 
enquadrem nos critérios do 
Benefício de Prestação Con-
tinuada, elas serão encami-
nhadas à Previdência Social, 
para acelerar a concessão do 
auxílio.

Rapidez 
Ao apresentar o novo 

conjunto de medidas, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Castro, disse esperar acele-
rar a verificação dos casos 
de microcefalia. “Demos 
prazo de dois meses para 
que os exames sejam feitos 
para identificar se houve 
comprometimento do cére-
bro dos bebês sob suspeita”, 
disse.

A maior parte dessas fa-
mílias mora em municípios 
do Nordeste, onde começa-
ram a surgir em outubro do 
ano passado os primeiros ca-
sos de recém-nascidos com 

má-formação do cérebro as-
sociados ao zika vírus.

Mobilização
O Brasil enfrenta au-

mento dos casos de zika des-
de o segundo semestre de 
2015 e simultânea alta nos 
registros de má-formação 
fetal. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou 
em 1º de fevereiro deste ano 
situação de emergência em 
saúde pública de interesse 
internacional em razão do 
aumento de casos de infec-
ção pelo zika vírus identi-
ficados em diversos países 
e de uma possível relação 
da doença com quadros re-
gistrados de má-formação 
congênita e síndromes neu-
rológicas.

O combate ao mosquito  
foi reforçado desde o fim do 
ano passado em ampla mobi-
lização das autoridades para 
informar a população sobre 
a necessidade de eliminação 
do inseto. As ações do gover-
no envolveram, inclusive, as 
Forças Armadas, em um am-
plo trabalho de combate ao 
Aedes aegypti.

Segundo dados oficiais, 
dois terços dos focos do Ae-
des aegypti estão em resi-
dências. Além do zika vírus, o 
mosquito transmite dengue 
e chikungunya.

Ministra Tereza Campello: “Esse é mais um passo na construção de uma agenda de atenção integrada”

MPPB vai cobrar transporte das prefeituras 
As prefeituras de muni-

cípios localizados no interior 
do Estado em que há casos 
de crianças com microcefalia 
deverão garantir o transporte 
desses pacientes e de seus fa-
miliares no deslocamento de 
suas cidades para o Hospital 
Municipal Pedro I, em Campi-
na Grande, o único estabele-
cimento da Paraíba tido como 
referência no tratamento da 
microcefalia.

Para que isso ocorra, a 
promotora de Justiça da Saúde 
de Campina Grande, Adriana 
Amorim de Lacerda, já solici-
tou a relação dos municípios 
cujos casos de microcefalia 
estão sendo acompanhados 

em Campina Grande para que, 
mediante esse relatório, certi-
ficar os promotores de Justiça 
dessas localidades sobre a si-
tuação, para que eles possam 
tomar as providências cabíveis 
junto ao poder público.

O problema da falta de 
transporte chegou ao conheci-
mento da promotora Adriana 
Amorim por meio da médi-
ca Adriana Suely de Oliveira 
Melo, coordenadora do setor 
do Hospital Municipal Pedro I 
que oferece acompanhamen-
to às crianças nascidas com 
microcefalia. “Ela recorreu ao 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) para forçar os prefei-
tos dos municípios onde há 

registros de casos da doença a 
oferecerem às famílias necessi-
tadas transportes adequados e 
regulares para que elas possam 
conduzir os recém-nascidos 
até o local do tratamento”, in-
forma a promotora de Justiça.

O Hospital Pedro I em 
Campina Grande transformou-
-se em referência no tratamen-
to da microcefalia por conta 
do trabalho de pesquisa sobre 
a doença realizado pela médi-
ca Adriana Melo, que atua no 
Instituto Municipal Elpídio de 
Almeida (Isea), também em 
Campina Grande. Com suas 
descobertas, ela se tornou co-
nhecida dentro e fora do País. A 
médica se encontra em Gene-

bra, na Suíça, participando de 
uma conferência a respeito da 
doença, a convite da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Atualmente, o Hospital 
Pedro I faz o acompanhamen-
to de 30 casos de crianças 
com microcefalias, oriundos 
de praticamente todas as re-
giões da Paraíba.

De acordo com a médica 
Adriana Melo, a maioria das 
mães desses recém-nascidos 
com microcefalia é carente e as 
prefeituras têm dificultado ou 
até negado o transporte para 
que elas possam chegar a Cam-
pina Grande e retornarem aos 
seus respectivos municípios 
após cada seção de tratamento. 

PARA AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

O mosquito Aedes aegypti vem 
sendo um problema cada vez maior 
para a população, principalmente 
nesses últimos anos. Para combatê-lo, 
recentemente foi aprovada pela Câ-
mara Municipal de João Pessoa uma 
lei que pretende punir com uma mul-
ta no valor de R$600, quem ajudar na 
proliferação do mosquito.

O jornal A União foi às ruas e 
quis saber a opinião da população 
sobre essa multa. A maioria disse 
que a atitude é correta e acham que 
as pessoas devem, sim, ser punidas 
de uma forma mais severa, mas al-
guns foram além, e comentaram 
que a conscientização da população 
é a melhor opção para acabar de vez 
com esse problema.

População apoia punição e pede mais conscientização
COMbATE AO AEDES AEgyPTI

Enquete

Contribuir para que o 
foco do mosquito cresça 
coloca em risco a vida 
da população, então ela 
merece, sim, receber uma 
multa. Além disso, a multa 
é um incentivo, porque o 
medo de ter que pagar uma multa faz com que 
as pessoas passem a ter mais cuidados.
Claudoberto Junior
Motorista

Essa lei é uma das formas 
de educar a população, mas 
não pode generalizar pra 
todo mundo. Tem muita 
gente que não sabe como 
deixar tudo adequado pra 
evitar o Aedes. Os órgãos 
públicos precisam conscien-
tizar a população dos seus deveres.
Genival neto
Operador de Caixa

Maria das dores
Aposentada

As pessoas merecem, sim, 
ser punidas, mas só isso 
não resolve. Eu mesmo nun-
ca vi uma fiscalização na rua 
onde moro. Tem um terreno 
baldio ao lado da minha casa 
e somos nós que temos que 
limpar. Os órgãos públicos 
também precisam fazer a parte deles.
luiz Carlos
Encanador

Eu não concordo com essa 
multa. Os órgãos públicos 
também precisam fazer a 
parte deles e serem punidos 
quando não fizerem. Muita 
gente não sabe como agir, é 
preciso educar e informar a 
população antes de tomar uma 
atitude como essa.
edson de Godoy
Supervisor

Essa lei é muito im-
portante. As pessoas 
vão sentir-se inibidas, 
através do medo de serem 
punidas, e vão pensar duas 
vezes antes de agirem com 
negligência. É uma forma 
de educar a população a fazer a sua parte, 
evitando doenças para o bem de todos.
Jalison Calisto
técnico de som

Se essa lei funcionar, e se as 
pessoas realmente tiverem 
que pagar essas multas, vai 
ajudar bastante a diminuir 
a proliferação do mosquito 
da dengue. As pessoas vão 
ficar mais conscientes se 
souberem que podem ser 
punidas, e vão passar a se preocupar mais. 

adeilda de Mendonça
Cabeleireira 

Eu acho que as pessoas que 
não fazem a sua parte para 
proteger a saúde da popu-
lação merecem, sim, receber 
uma multa. Essa punição iria 
ajudar as pessoas a pararem 
de olhar para a casa do 
vizinho e passar a olhar para 
os focos do mosquito da sua residência.
ziCleide alves
Dona de casa

A punição vai ajudar as 
pessoas a terem conscien-
tização com o problema. A 
minha irmã teve que pagar 
uma pessoa para limpar um 
terreno que tinha ao lado da 
casa dela, por medo de ficar 
doente. O prejuízo tem que 
sair do bolso da pessoa certa.

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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Maquiador Júnior Mendes, 
jornalistas José Nunes e 
Cícero Félix, empresário 
José Mayrink Wanderley, 
Sras. Regina Toscano, 
Iamina Braga, Ana Car-
men Arcoverde Agra, 
Lourdes Henriques Baltar 
e Zélia Henriques Jurema, 
dentista Maria Margari-
da Maracajá, arquitetos 
Henrique Santiago e 
Valéria Simões, escritora 
Adriana Zenaide, execu-
tiva Berisomar Dantas 
Pedrosa.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  17 de março de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O cineasta francês Alain Fres-
not, radicado no Brasil, começou a 
rodar seus projeto "Uma Noite Não 
É Nada", longa-metragem com Paulo 
Betti, Cláudia Mello, Luiza Braga, 
Fernanda Viana e Daniel Hendler.
  O filme vai contar a história de 
Agostinho, professor de Física deca-
dente que leciona em um supletivo 
noturno.

Zum Zum Zum

FOTO: Patrícia Farias

Celebração

O COLUNISTA 
Fábio Bernardo 
celebra hoje seus 
gloriosos quarenta 
anos com uma festa 
na casa noturna 
Pink Elephante, no 
Altiplano.

O evento, que 
começa às 21h,  
contará com as 
presenças das per-
sonalidades Preta 
Gil, Adriane Galisteu, 
Khristel Byanco e 
David Brasil, além de 
shows da cantora 
Elba Ramalho e Ra-
mon Schnayder.Momento feliz de Creso Bezerra Farias com Angeli e os filhos Catarina, a pequena Valentina e Rafael 

Sá  em festivo jantar no Appetito Trattoria

“A beleza é passageira, mas 
feiúra é um bem que a gente 
tem pra vida inteira”

“Inteligência encobre a
feiúra, mas beleza não 
disfarça a burrice”

GABRIEL PENSADOR VANESSA PIMENTEL

    A Paróquia de Nossa Senhora das Neves começou na última terça-feira a pro-
gramação de preparação para a Semana Santa. Foi com a tradicional “Via Sacra”, realizada 
este ano na Praça da Independência, por conta das obras que estão sendo feitas na Lagoa.

FOTO: Goretti Zenaide

Roberta Aquino e Júnior Mendes, ele é o aniversariante de hoje e vai 
comemorar na festa de Fábio Bernardo

Disney World

Esmaltaria

APARECEM cada 
vez mais em João Pes-
soa as casas especializa-
das em serviços para 
as unhas. Em Manaíra, 
na Av. Juvenal Mário da 
Silva, destaque para a 
Esmaltaria Mais Que 
Unhas que oferece além 
dos serviços habituais de 
manicure e pedicure, tem 
spa para os pés e mãos, 
unhas de gel, banho de 
gel e esmaltação perma-
nente. Uma beleza!

FOTO: Arquivo

Arquitetos Lisiane Claudino Honorato, Henrique Santiago, que hoje aniversaria, e André Pinheiro

FOTO: Arquivo

Giana Barreto e Valéria Simões que é a aniversariante de hoje

Escola Livre de Circo
A FUNDAÇÃO Espaço Cultural da Paraíba vai inaugurar 

no próximo sábado a Escola Livre de Circo “Djalma Buranhêm”, 
que é o nome artístico de Djalma Alves da Cruz, o Palhaço 
Pirulito, um profissional de circo à moda antiga, que prega 
que o riso é um bom remédio contra os sinais (ele tem hoje 
83 anos) de envelhecimento.

A escola, instalada ao lado do Teatro de Arena, 
terá como objetivo capacitar pessoas com excelência 
artística para a concepção e execução de espetáculos 
circenses.

   Os ingressos para o evento Mulheres Perfumadas, que acontece amanhã na 
Domus Hall, podem ser encontrados na Gospel Mix, Livraria Shalon e Batista da Liberdade.

    A Prefeitura de Cabedelo, através da Secretaria de Ação Social, vai distribuir 13 
toneladas de peixes na próxima terça-feira dentro das comemorações da Semana Santa. A 
distribuição será feita em diversos pontos para as comunidades previamente cadastradas.

FOTO: Goretti Zenaide

Nancy Alves, Analice Coutinho, Suzana Guerra, Selma Smith e Ana Maria Coutinho no Appetito Trattoria

SERÁ realizado no 
Unipê no próximo dia 
26, a palestra “A Magia 
de Encantar Clientes” 
onde os participantes 
poderão tomar conheci-
mento das estratégias 
empresariais da maior 
empresa de entre-
tenimento do mundo, 
a Disney.

Voltado para 
estudantes e em-
preendedores, o even-
to será conduzido pelo 
administrador e gestor 
empresarial Alexandre 
Espínola, que minis-
tra cursos oficiais do 
Disney Institute.

Empoderamento Feminino
O GOVERNO do Estado, através do Projeto Cooperar 

em parceria com o Fórum Mulheres de Negócios, promoveu 
com sucesso o workshop “Empoderamento Feminino” reunindo 
empreendedoras urbanas e rurais.

O evento aconteceu na sede do Cooperar, onde 
foram apresentados detalhes do PB Rural Sustentável, 
palestras, dinâmicas, vendas de produtos e sorteio de 
brindes.

   O cantor paulista Gabriel Pomio se apresenta neste sábado no Tenebra Bar, 
em Campina Grande. É sua primeira turnê solo repleta de folk , rock e pop.

Almoço
A GRANDE dama e 

excelente anfitriã Palowa 
Arcoverde convidando a 
colunista para um almoço 
no próximo sábado, em 
comemoração à vida.

Será para um seleto 
grupo de amigas.

Bingo solidário
ESTÁ marcado para 

o dia 24 de abril o Bingo 
Solidário em comemo-
ração ao centenário 
do Esporte Clube Cabo 
Branco.

O evento, conduzido 
por Gilberto Ruy, terá 
torneios de natação, 
tênis, futsal, futebol e 
feijoada, com sorteios de 
um aparelho de TV, duas 
bicicletas e duas camisas 
oficiais do clube.

Festa brega
O CANTOR e com-

positor pernambucano 
Victor Camarote, a banda 
paraibana Nos Trink e 
o DJ Kylt vão promover 
a festa “Brega do Rei”, 
numa homenagem ao 
saudoso Reginaldo Rossi.

O evento será no 
próximo sábado na boate 
“What´s Up”, em Tambaú, 
com ingresso a R$ 20 
nos pontos Sebo Cultural 
e Business Center.

    O vice-presidente da Hapvida Saúde, Cândido Júnior, foi agraciado na última 
segunda-feira com o título de Cidadão Campinense, proposto pelo vereador e presidente 
da Câmara Municipal de Campina Grande, Antônio Alves Pimentel Filho. 
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Fred pode se tornar o 
maior artilheiro nesta 
edição da Copa do Brasil

FUTEBOL SOLIDÁRIO

Ex-jogadores vão fazer a festa
Além da ajuda ao Hospital 
Padre Zé, torcedor terá 
uma preliminar especial

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 2016

O torcedor paraibano 
terá uma oportunidade ím-
par, no próximo domingo, de 
ver em ação grandes craques 
do passado, na preliminar do 
clássico Botafogo e Campi-
nense, válido pela nona ro-
dada do Campeonato Parai-
bano de Futebol 2016. O jogo 
principal está programado 
para as 17h30, no Estádio Al-
meidão. Antes, às 15h15, te-
remos o primeiro jogo entre 
as seleções de João Pessoa e 
Campina Grande, formadas 
por jogadores com idade 
igual, ou superior, a 50 anos. 
Logo em seguida, será a vez 
dos ex-atletas quarentões. 
As duas partidas fazem parte 
do Projeto Futebol Solidário, 
da Rádio Tabajara, que tem o 
apoio do Governo do Estado, 
através da Sejel, e várias ins-
tituições, dentre elas, a FPF. 
O objetivo é de arrecadar 
alimentos para o Hospital 
Padre Zé, que passa por pro-
blemas financeiros. 

Na entrada do estádio, 
os torcedores vão colaborar 
com a doação de um quilo de 
alimento não perecível. Estes 
alimentos também podem 
ser trocados por ingressos, 
em vários pontos de trocas, 
definidos na campanha. São 
eles: Gomes Paixão & Cia 
Ltda, em Mangabeira, a Fa-
culdade IESP, e a rede de su-
permercados Bem Mais, com 
filiais em Mangabeira, Valen-
tina de Figueiredo, Cruz das 
Armas e Bancários.

Na Seleção de João Pes-
soa, os torcedores vão ver 

em ação verdadeiras lendas 
no time dos cinquentões, 
como Nicássio, Magno, Hélio 
Show, Pedrinho, Washington 
Luis, Isaías, Wamberto, Soa-
res e Riva. Entre os quaren-
tões, craques que estavam 
em ação, até há pouco tem-
po, como Washington Lobo, 
Carlinhos Paraíba, Zenóbio, 
Betinho, Miltinho, Maurício 
Cabedelo, Gilmar, Lúcio e Es-
querdinha. O comando técni-
co das duas equipes será de 
Eudes Guedes.

Em relação à Seleção 

de Campina Grande, as 
equipes terão na comissão 
técnica Zé Lima e Sabará, 
treinadores que fizeram 
muito sucesso nos Maio-
rais da Serra. Entre os joga-
dores cinquentões, o time 
está praticamente definido. 
Os goleiros serão Lirinha e 
Mazinho. Os laterais Edval-
do Morais e Agra. Na zaga, 
Da Silva e Geraldo Mula. O 
meio campo é o ponto alto 
da equipe, com Neto Mara-
dona, Suélio e Ivanzinho. E 
no ataque, um dos maiores 

artilheiros do Campinen-
se de todos os tempos, Ro-
berto Michele e Rildo, que 
atuou pelo Treze.

Com relação aos quaren-
tões, o torcedor mais novo 
vai poder rever atletas que 
até pouco tempo estavam em 
atividade no futebol profis-
sional de Campina Grande. 
A equipe terá o goleiro Orti-
mar; o lateral direito Chicão, 
os zagueiros Adeilson e Isra-
el; o lateral esquerdo Jorgi-
nho Show; os meio-campis-
tas Hélio Paraíba, Glauber, 

Rockelan e Miranda. E no 
ataque, o grande artilheiro 
do Galo, Adelino e Anderson 
Bicudo.

Segundo Roberto Mi-
chelle, o torcedor verá um 
show de bola, porque a 
maioria dos atletas ainda 
bate uma bolinha semanal-
mente, e não esqueceram a 
velha arte. “Nós estaremos aí 
no Estádio Almeidão a partir 
das 14 horas. Vamos propor-
cionar um grande espetácu-
lo para o público, e estamos 
muito satisfeitos em poder 

colaborar com uma campa-
nha para ajudar um hospital 
tão importante para a comu-
nidade carente de João Pes-
soa”, disse o ídolo da torcida 
da Raposa.

Alguns ex-atletas, que já 
não reúnem mais condições 
de jogar, virão também com a 
delegação da Serra da Borbo-
rema, para prestigiar a festa 
do futebol solidário, como o 
zagueiro Deca, Porto, Israel, 
Carioca e Zé Santos. Nomes 
que fizeram a alegria dos tor-
cedores, no século 20. 

Foto: Roberto Guedes/SecomPB

Foto: tVtorcedor/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Estádio Almeidão será palco de um desfile de craques do passado no confronto entre masters de João Pessoa e Campina e depois do presente com Belo x Raposa

Um grupo de 80 torcedores do Uru-
guai desembarca em João Pessoa na ma-
drugada da próxima quarta-feira (21) 
para acompanhar a seleção celeste, que 
jogará contra o Brasil pelas Eliminatórias 
de Copa do Mundo da Rússia. A partida 
será disputada na Arena Pernambuco, em 
Recife (PE), na sexta-feira (25). A viagem 
é articulada pela Operadora Viagens Clu-
be, de Santa Catarina, em conjunto com a 
Woow Viajes de Montevidéu.

O roteiro, segundo o diretor da Via-
gens Clube, Miguel Fajardo, foi uma op-

ção dos próprios torcedores uruguaios e 
uma ação continuada em parceria com o 
trade paraibano por meio da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) e Associação 
Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-PB).

A operadora, explicou o executivo, 
está ganhando mercado nos países do 
Mercosul "por misturar o futebol com 
uma programação fantástica pelas capi-
tais do Nordeste, sempre passando por 
João Pessoa". A Viagens Clube trouxe 
para a capital paraibana um grupo de 60 
torcedores mexicanos durante a Copa do 

Mundo do Brasil, em 2014, oportunidade 
em que assistiram as partidas da seleção 
mexicana em Recife e Natal.

A partir de então, pela repercussão 
e, principalmente, pela receptividade dos 
paraibanos, comungando com as belezas 
naturais e tranquilidade, a operadora tem 
pautado seus roteiros junto aos clientes 
do Mercosul pelo Nordeste, colocando a 
Paraíba no chamado epicentro da região.

No roteiro dos torcedores do Uru-
guai, além do futebol, estão agendadas 
visitas ao Litoral Sul da Paraíba, Porto de 

Galinhas (PE), Olinda (PE), Genipabu (RN). 
“Estamos sempre priorizando os três esta-
dos (Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte)”, enfatizou Fajardo. 

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, 
falou que será muito importante a vinda 
desses torcedores uruguaios para o ‘Desti-
no Paraíba’. Ela lembra que no ano passa-
do houve um trabalho conjunto da PBTur, 
trade paraibano e a Embaixada brasileira 
no Uruguai no sentido de divulgar as po-
tencialidades da Paraíba. Ela também des-
tacou a ação da operadora Viagens Clube. 

Torcedores do Uruguai vêm à Paraíba para acompanhar sua seleção
JOGO PELAS ELIMINATÓRIAS EM RECIFE

Jogadores do Bota devem chegar a João Pessoa no fim da tarde

Clubes vivem situações bem diferentes
Na semana que antecede 

o clássico mais esperado do 
ano, Botafogo e Campinense vi-
vem situações completamente 
diferentes, em termos de pre-
paração para o jogo. Enquanto 
a Raposa viveu uma semana de 
folga no Paraibano e na Copa 
do Nordeste, e espera tranqui-
la pelo jogo dos invictos, o Belo 
só retorna de São Paulo hoje 
à tarde, para onde foi enfren-
tar o Lins, na estreia da Copa 
do Brasil. A preparação para 
enfrentar o Rubro-Negro, só 
começará amanhã. A preocu-

pação maior no clube é com o 
desgaste do elenco.

"O desgaste da equipe foi 
muito grande. Lins fica a cer-
ca de 400 quilômetros de São 
Paulo, capital. Foram duas via-
gens para chegar até lá, e mais 
duas para retornar, além de 
um jogo duro, contra um ad-
versário qualificado, e dentro 
da casa dele. Os jogadores só 
retornam nesta quinta-feira, e 
precisam descansar bastante 
para enfrentar o Campinense", 
disse o técnico Itamar Schulle, 
que teve problemas de saúde, e 

não acompanhou o time na es-
treia da Copa do Brasil, ficando 
em tratamento em João Pessoa.

Pelo lado do Campinense, 
o técnico Francisco Diá fala em 
recuperar o ritmo de jogo dos 
atletas que passaram por pro-
blemas de contusão recente-
mente. "Foi uma parada impor-
tante para recuperar a equipe, 
sobretudo aqueles jogadores 
que estão vindo do departa-
mento médico. Penso em pou-
par alguns atletas, promoven-
do um revezamento para não 
só descansar alguns jogadores, 

mas também para manter os 
demais no ritmo de jogo", disse 
o treinador da Raposa, que só 
pretende definir a equipe, no 
dia da partida.

O Botafogo lidera o grupo 
B, com 18 pontos, em 5 vitórias, 
3 empates e nenhuma derrota. 
Já o Campinense é o líder do 
grupo A, com 20 pontos, em 6 
vitórias, 2 empates e nenhuma 
derrota. Será o jogo dos líderes, 
já classificados para a próxima 
fase, e únicos invictos da com-
petição. O vencedor assumirá a 
liderança isolada. 

CLÁSSICO ESTADUAL
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Seleção de Beach Soccer inicia 
treinos para as Eliminatórias
Brasil busca vaga para a 
Copa do Mundo que será 
disputada em Bahamas

O Campeonato Paraibano 
está chegando na sua fase 
mais importante quando se 
definem os classificados 
para a briga pelo título e 
os clubes que vão para o 
torneio da morte, onde dois 
serão rebaixados. Os clubes 
do Sertão devem ser maioria 
nesse torneio diante da per-
formance fraca até aqui apresentada. O Atlético 
de Cajazeiras já garantiu presença e o Esporte de 
Patos está numa situação delicada a dois jogos do 
encerramento da primeira fase. O Sousa ainda tem 
chance de reação, mas precisa vencer o CSP e o 
Atlético na reta final.

Torneio da morte

CBF usa ranking e só 
beneficia até o Pará
Quem sonhava com uma Série D menos elitista e 

com mais clubes da região Nordeste se frustrou com 
o anúncio do remendo em relação à competição deste 
ano que passa de 40 para 48 clubes. São Paulo ga-
nhou mais duas vagas, Minas e Rio de Janeiro obtive-
ram mais uma e quatro federações, três do Nordeste 
- Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas - e do Norte 
- Pará - ganharam uma vaga a mais.

Em resumo, de acordo com o ranking, foram bene-
ficiadas federações até o 14o lugar, no caso a entidade 
do atual presidente da CBF, Antonio Carlos Nunes, 
uma mera coincidência. A nossa Paraíba, hoje na 16a 
posição, não foi contemplada e a briga por apenas 
uma vaga segue das mais disputadas entre os nossos 
clubes, à exceção do Botafogo que disputa a Série C.

No meu ponto de vista, essa Quarta Divisão do 
futebol brasileiro deveria ter, no mínimo, 64 clubes, di-
vididos em 16 grupos de quatro. Aí, sim, não só a Paraí-
ba como os outros estados nordestinos poderiam ter 
mais clubes. O Estatuto do Torcedor diz textualmente 
que é obrigação das entidades de administração do 
desporto a fomentação de competições durante o 
ano todo.

Os clubes nos estados que não conseguem vagas 
nas séries do Brasileiro fecham as portas no mês de 
maio, quando acabam os estaduais, e só voltam às 
atividades no ano seguinte. Quantos jogadores ficam 
desempregados? Milhares em todo o Brasil. Nesse 
universo, mais de 80% ganham até mil reais, conforme 
estudo divulgado ultimamente, os mais afetados com 
essa exclusão.

Sem demérito a clube nenhum do Estado, apenas 
se espelhando em estatística, Treze e Campinense são 
as duas equipes com mais estrutura para disputar uma 
Série D, e hoje vivem situação dramática porque ape-
nas um dos dois pode conquistar a vaga, já que não 
acredito nos clubes intermediários como Sousa, Auto 
Esporte e CSP diante da fraca campanha que fazem 
no Estadual. Até quando esse quadro triste no futebol 
brasileiro.

Vamos ajudar ao Hospital Padre Zé nessa grande cam-
panha que está sendo feita através do futebol solidário. 
Acessem o site www.futebolsolidariopb.com.br e saiba 
como contribuir para essa importante obra social.

Futebol solidário

Os jogadores do Botafogo 
devem chegar muito can-
sados no final da tarde de 
hoje a João Pessoa depois 
da viagem desgastante ao 
interior de São Paulo para 
jogar pela Copa do Brasil.

Cansaço
O técnico do Campinense, 
Francisco Diá, já admite 
poupar jogadores no jogo de 
domingo contra o Botafogo 
pelo Campeonato Paraibano. 
Alguém acredita que ele vá 
mesmo fazer isso?

Time misto

O artigo 23 do regulamento do Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino de 2015 diz que um jogo suspenso tem 
de ser complementado. Assim Botafogo e Kashima que 
será disputado nos próximos dias terá apenas um tempo 
de jogo e com o placar de 4 a 0 em favor do Botafogo 
quando de sua suspensão.

Futebol feminino

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Brasil segue em sua 
preparação para as Elimi-
natórias Conmebol para 
a Copa do Mundo FIFA 
Bahamas 2017. Depois de 
conquistar o título do Sul
-Americano, em janeiro, 
em Vitória (ES), a Seleção 
Brasileira volta à quadra 
no fim do mês, nos dias 25, 
no Rio de Janeiro, e 26, São 
Pedro da Aldeia, para dois 
amistosos contra o Japão. 

O técnico Gilberto Costa re-
lacionou 15 jogadores que 
iniciaram os treinamentos 
ontem, nas areias de Copa-
cabana. Entre os convoca-
dos, três novidades: Daniel, 
Nelito e o estreante Igor.

“Vamos aproveitar esse 
período para seguir prepa-
rando a equipe para os de-
safios que temos pela frente. 
Definimos algumas etapas 
dentro do nosso planeja-
mento, e o primeiro objetivo 
é chegar bem para a classi-
ficatória do Mundial, no co-
meço de 2017. Esses dois jo-

gos serão importantes pelo 
alto nível de competitivida-
de, o Japão é uma das forças 
da Ásia, um país que, assim 
como o Brasil, nunca ficou 
fora de uma Copa do Mundo, 
e vai ser um bom momento 
para fazer algumas observa-
ções e avaliações”, afirmou o 
treinador.

Tricampeão da Copa 
do Mundo Fifa, o defensor 
carioca Daniel volta a ser 
convocado, assim como o 
jovem atacante baiano Ne-
lito, que já vestiu algumas 
vezes a camisa da Seleção 

Brasileira, e o novato ata-
cante carioca Igor.

“Nelito teve uma boa 
temporada na Itália no ano 
passado e foi bem no Mun-
dialito também, quando jo-
gou pelo Sporting Lisboa. 
Igor está sendo chamado 
pela primeira vez, vem de 
bons campeonatos na Rús-
sia e pelo Vasco da Gama, 
se destacando. Daniel é um 
jogador mais experiente, 
de confiança, que tem tudo 
para ser uma das lideran-
ças no grupo”, destacou Gil-
berto.

A Seleção Brasileira de Beach Soccer iniciou, ontem, os treinos e fará dois amistosos no final deste mês no Rio de Janeiro

Filipe Toledo se 
machuca e fica 
fora de etapas no 
Mundial de Surf

O brasileiro Filipe Toledo 
chegou perto de repetir o feito 
de 2015 e conquistar a etapa 
de Gold Coast, na Austrália, do 
Mundial de Surfe. Mas, uma le-
são e derrota na semifinal para 
Matt Wilkinson atrapalhou o 
objetivo. Pior que isso, ele fica-
rá fora da próxima etapa e tam-
bém poderá perder a disputa 
seguinte.

Em um vídeo gravado para 
a WSL, Filipe Toledo confirmou 
que se machucou ao tentar dar 
um aéreo. O brasileiro ainda 
avisou que agora voltará para 
sua casa, na Califórnia, para fa-
zer fisioterapia e tentar se recu-
perar a tempo da etapa do Rio 
de Janeiro, em maio deste ano.

“Então, eu machuquei o 
músculo da virilha, dando o aé-
reo. Eu não vou para Bells (que 
começa dia 24 de março) e 
acho que não vou para Marga-
ret (que começa dia 8 de abril) 
também. Provavelmente eu 
vou para casa fazer fisioterapia 
e estar pronto para o Rio”, falou.

Ao sair do mar, com a aju-
da do seu pai, Filipe já deixava 
os torcedores preocupados. 
Antes de encarar um raio-x e 
ressonância magnética, o atleta 
chegou a dizer que estava sen-
tindo muita dor.

“Queria agradecer todo 
mundo pela torcida, bateria foi 
boa, acabei me machucando. 
Na hora que voltei do aéreo, a 
onda, quando onda estourou, 
ela voltou no fundo da prancha, 
fez virilha ir para cima e para o 
lado. Ficou muito dolorido, eu 
continuei surfando sentindo 
muita dor”, falou.

As instalações esporti-
vas militares são importan-
tes bases de treinamento 
para as equipes brasileiras 
que disputarão os Jogos 
Olímpicos e Paralímpi-
cos de 2016. O Centro de 
Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (Cefan), 
no Rio de Janeiro, é um 
exemplo. O local recebe o 
Training Camp da seleção 
de judô, que começou no 
dia 10 e vai até hoje. Os 130 
atletas do Brasil dividem 
os tatames com outros 160 
judocas da Grã Bretanha, 
Bélgica, República Tcheca, 

Japão, Líbano e Canadá, 
que também realizam um 
período de treinos no Rio 
de Janeiro.

Medalhista de bronze 
nas Olimpíadas de Londres 
2012, Mayra Aguiar come-
morou a oportunidade de 
fazer intercâmbio com ou-
tros atletas da mesma cate-
goria (-78 Kg). “É importan-
te reunir todo esse pessoal. 
Aqui a gente está com a nata 
do judô brasileiro. Na mi-
nha categoria é difícil achar 
meninas. No meu clube só 
tem uma, mas aqui são seis. 
Então, é bom para treinar a 

realidade de uma competi-
ção”.

Ela e outros dos princi-
pais nomes da atualidade do 
judô brasileiro, como Rafael 
Silva, Sarah Menezes e Ketleyn 
Quadros puderam comparti-
lhar o tatame montado no gi-
násio poliesportivo do Cefan 
com outras lendas do esporte 
no País. Eles integram a lista 
de 16 medalhistas olímpicos 
do Brasil que foram home-
nageados pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), na 
última terça-feira. Com 19 
pódios, a modalidade é a que 
mais deu medalhas ao País.

Judocas recebem homenagens
da CBJ pelos feitos conquistados

MEDALHISTAS

A homenagem aos 16 medalhistas aconteceu no Centro de Educação Física no Rio de Janeiro

FOTOS: Reprodução



Cuca faz sua estreia no Uruguai
nacional x palmeiras

Alecsandro confiante 
na classificação com a 
chegada do técnico

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 2016

O técnico Cuca fará sua 
estreia no Palmeiras hoje às 
21h45 contra o Nacional, em 
Montevidéu. Após perder em 
casa por 2 a 1 na partida que 
culminou na demissão do 
técnico Marcelo Oliveira, o 
time alviverde precisa recu-
perar os pontos fora de casa.

Um dos jogadores do 
Palmeiras que já trabalhou 
antes com Cuca é Alecsandro, 
que jogou no Atlético-MG em 
2013 e fez parte do grupo que 
conquistou a Libertadores. 
Escalado como titular, o ata-
cante fez elogios à forma de 
trabalhar do novo treinador.

“O Cuca quase diaria-
mente chama um ou outro 
jogador para conversar e ex-
plicar o que ele quer”, disse 
Alecsandro à ESPN Brasil. 
“Como é uma partida já na 
quinta-feira, fora, ele tem 
que ter essa paciência. É uma 
conversa bem informal”.

"Eu falei aos compa-
nheiros, antes de começar a 
Libertadores, que com nove 
pontos a gente se classifica-
va. Com três vitórias em casa, 
com certeza estava classifi-
cado. Agora tropeçamos em 
casa, mas ainda volto a dizer 
que com nove pontos se clas-
sifica. Às vezes, com um em-
pate fora de casa, você evita 

que o adversário faça dois 
pontos", completou Alecsan-
dro.

O Palmeiras tem quatro 
pontos em três jogos e é o 
segundo colocado do Grupo 
2, atrás justamente do Nacio-
nal, que tem cinco. Rosario 
Central (quatro pontos) e Ri-
ver Plate-URU (dois) comple-
tam a chave.

Já Robinho ressaltou a 
importância dos jogadores 
assimilarem rapidamente as 
orientações do novo treina-
dor.

“A expectativa é a me-
lhor possível. É um  trabalho 
novo, com olhar totalmente 
diferente. Esperamos assi-
milar o mais rápido possível, 
precisamos vencer. Temos de 
sugar tudo o que Cuca tem 
para nos passar nesses três 
dias, tirar tudo dele”, disse o 
meia palmeirense.

Segundo o camisa 27, 
o grupo também teve culpa 
pela demissão de Marcelo 
Oliveira. Para ele, os atletas 
do elenco têm de contribuir 
dentro de campo também 
para o bom desempenho do 
time.

“O Marcelo Oliveira vi-
nha levando pancada há um 
bom tempo da imprensa. Nas 
conversas deixávamos claro 
que a culpa não era só dele. 
A gente sempre falou que a 
saída dele era culpa nossa 
também”, disse.

O duelo contra o Boavis-
ta, sábado, em Cariacica, será 
o primeiro do Vasco fora do 
Rio de Janeiro nesta tempo-
rada. Apesar da viagem, o 
lateral-direito Madson não 
considera atuar longe de 
casa um problema para o 
Cruz-Maltino. Segundo o jo-
gador, a rotina será parecida 
com a de uma semana de jo-
gos pelo Campeonato Brasi-
leiro, quando o elenco tem 
que viajar para longe.

“É diferente (jogar 
fora). Sabemos que em Es-
tadual o habitual é ser no 
Rio, mas está acontecendo 
isso. A semana é igual a do 
Campeonato Brasileiro. É 
uma semana cheia. Dá para 
trabalhar bem, a viagem é 
curta, até porque o Espiríto 

Santo não é muito longe, en-
tão não tem tanto cansaço. 
Não muda muito a prepara-
ção. O foco é o mesmo”, ex-
plica o jogador.

Madson também res-
saltou que é muito estranho 
atuar fora do Rio de Janeiro 
por uma partida do Campeo-
nato Carioca, e lembrou que 
o Vasco é o único dos gran-
des que tem estádio próprio 
e por isso sai na vantagem 
quantos aos rivais:

“Nunca pensei nisso, 
mas felizmente pro Vas-
co, nós temos um estádio. 
Nossos jogos, nós manda-
mos aqui. Infelizmente, ou-
tras equipes não tem. É um 
jogo importante, num lugar 
onde o Vasco tem muitos 
torcedores”, concluiu.

Madson vê jogo fora 
do Rio como natural

ESTADUAL

Alecsandro está supermotivado para enfrentar o Nacional e tem destacado o trabalho de Cuca que conversa diariamente com jogadores

Viagens de Del Nero complicam dirigente
Presidente licenciado 

da CBF, Marco Polo Del Nero, 
usou aeronaves de Wagner 
Abrahão, empresário que 
tem negócios com a entidade 
e investigado pela CPI do Fu-
tebol no Senado, para levar 
amigos e amigas a Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro, se-
gundo publica o jornal “Fo-
lha de S. Paulo”.

Segundo a publicação, 
a cidade litorânea, onde Del 
Nero gosta de passar os fi-
nais de semana, foi apenas 
um dos destinos patroci-
nados pelo dono do Grupo 
Águia, que cuida das viagens 
da Seleção Brasileira e tam-
bém dos times que disputam 
as séries B, C e D do Campeo-
nato Brasileiro.

Abrahão, assim como 
a CBF e o próprio Del Nero, 
está na mira da CPI no Sena-
do Federal por suspeita de 
favorecimento em acordos 
comerciais com a entidade 
máxima do futebol brasilei-
ro.

A “Folha” detalha que 
os voos aconteceram não 
somente enquanto Del Nero 
esteve na CBF. Foram ao 
menos oito viagens, sendo 
seis como chefe da entidade 
e duas já afastado do cargo. 

CPI DO FUTEBOL

Goleiro diz que o Botafogo está muito forte
O Botafogo segue in-

victo em 2016, o que é uma 
surpresa para muitos, devi-
do a grande reformulação 
do elenco feita desde o fim 
de 2015. Um dos que não es-
peravam bons resultados tão 
rápido é o goleiro Jefferson, 
que, agora, vê o Alvinegro 
forte na briga pelo título do 
Campeonato Carioca.  

“Fico otimista e bastan-
te alegre pelo que estamos 
fazendo. Sei da responsabi-
lidade que tenho aqui como 
capitão e as pessoas sempre 
esperam mais do líder. Estou 
otimista para brigarmos pelo 
título. É natural a descon-
fiança de muitos até pelas 
mudanças em praticamente 
todo o time do ano passado. 
Os jogadores que chegaram 

JEFFERSON

Envolvimento com Wagner Abrahão deixa Del Nero em situação difícil após uso de aeronaves

Seus antecessores, Ricardo 
Teixeira e José Maria Marin, 
também usaram as aerona-
ves de Abrahão.

Entre essas viagens, sete 
foram para Angra, em perío-
dos de folga de Del Nero. No 
total, o presidente licenciado 
e seus amigos usaram o heli-
cóptero da empresa em mais 
de 18 horas de voo. Em ao 
menos três ocasiões, a aero-
nave de Abrahão levou ape-
nas convidados do cartola.

Sobre Teixeira, o jornal 
cita cinco viagens no apare-

lho, de agosto a dezembro de 
2015, período em que a CPI 
já investigava o empresário. 
Já Marin, cumprindo prisão 
domiciliar nos Estados Uni-
dos, pegou carona, ao menos, 
três vezes em aeronaves do 
grupo, segundo a publicação.

Outro lado
Segundo a “Folha”, Del 

Nero e Abrahão se recusa-
ram a comentar as viagens 
de cartolas e seus convida-
dos nas aeronaves do Grupo 
Águia. Através de nota, a em-

presa limitou-se a dizer que 
“respeita a confidencialidade 
dos seus clientes”, enquanto 
o cartola não atendeu as li-
gações.

A CBF, por sua vez, admi-
tiu que os dirigentes podem 
usar as aeronaves, e os voos 
foram debitados em um acor-
do de compensação de horas 
da CBF com o empresário. A 
entidade, que tem um heli-
cóptero e um jato próprios, 
ainda cita que Abrahão, se 
quisesse, poderia fazer uso 
desses aparelhos pelo acerto.

Madson lamenta que outras equipes não tenham estádio para jogar

são de qualidade e o mais 
importante é o coletivo. O 
Botafogo não tem um elen-
co diferenciado em questão 
de estrelas. Vamos lutar até 
o final”, disse Jefferson, que 

destaca a qualidade dos joga-
dores revelados pelo clube.

“Eles estão amadure-
cendo e crescendo durante 
a competição. Claro que che-
garão mais experientes nas 

finais. Tem que deixar jogar 
naturalmente. A diretoria já 
assumiu que está buscando 
jogadores para o campeona-
to brasileiro e se o grupo se 
fechar os jovens terão mais 
confiança.

O clássico entre Botafo-
go e Flamengo, previsto para 
acontecer no sábado, dia 2 
de abril, válido pela quinta 
rodada da Taça Guanabara, 
poderá ser levado para Juiz 
de Fora. A partida anterior-
mente deveria ser jogada 
em Volta Redonda, mas os 
dois clubes receberam oferta 
para transferi-la para a Zona 
da Mata de Minas Gerais. O 
mando do jogo é do Glorioso, 
que depende da aceitação da 
diretoria rubro-negra para 
fechar o acordo.

Jefferson vê o time amadurecido e em condições de ser campeão

FoTos: reprodução

Copa do Brasil
19h15
 
Ypiranga-RS x Atlético-GO 
Ferroviária x  Salgueiro 
V. da Conquista x Náutico
21h30
Brasil -RS  x Atlético-PR 

Libertadores
19h30 
Olimpia x Emelec 
River Plate x Rosario Central 
 21h45
Deportivo Cali x Racing Club 
Nacional x Palmeiras

Jogos de hoje



Atacante do Fluminense tem 
tudo para superar Romário 
que tem 36 gols marcados

Fred pode ser o maior goleador
ARTILHEIROS DA COPA DO BRASIL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 201620

A Copa do Brasil, que se iniciou 
ontem, é famosa por ser a competi-
ção mais democrática do calendário 
anual, já que promove equipes de 
todas as regiões do País. A artilha-
ria da competição não foge a essa 
filosofia. Em 2004, por exemplo, o 
ex-meia Dauri, do modesto XV de 
novembro do Rio Grande do Sul, foi 
o artilheiro, com oito gols. No ano 
seguinte, foi estabelecido o recorde 
de gols em uma mesma edição, que 
permanece até os dias de hoje: 14 
gols do atacante Fred, então joga-
dor do Cruzeiro.

Onze anos depois, Fred está no 
Fluminense e se prepara para mais 
uma Copa do Brasil. O Tricolor  es-
treia no dia 6 de abril contra o Tom-
bense, em Minas Gerais. 

O atacante, aliás, tem uma mo-
tivação a mais para esta temporada: 

alcançar o recorde de maior arti-
lheiro de todas as edições. Ao todo, 
o camisa 9 tricolor tem 34 gols, dois 
a menos que o ex-atacante Romário. 
Algo que chama atenção sobre Fred 
é a média de gols na competição, de 
0.96. O dono da maior marca é Luís 
Fabiano, atualmente no Tianjin 
Quanjian, da China, de 24 gols em 
24 jogos.

Outro atleta que disputará a 
Copa do Brasil deste ano em busca 
de um feito de destaque é Gabriel, 
do Santos. Artilheiro das últimas 
duas edições, com seis gols em 
2014 e oito em 2015, o atacante 
busca terminar a competição como 
maior goleador pela terceira vez 
consecutiva, algo jamais alcança-
do. Caso tenha sucesso, igualaria a 
marca do ex-atacante Gerson, arti-
lheiro em 1989 e 1991 pelo Atléti-
co-MG e 1992 pelo Internacional. O 
Santos só estreia no dia 21 de abril 
contra o Santos do Amapá.

Lista de artilheiros

Com 86 clubes de Norte a Sul do País, a Copa do Brasil 2016 tem fortes candidatos ao posto de maior goleador. 
1989   Gérson (Atlético-MG):  ......................................................... 7 gols

1990    Bizu (Náutico):  .................................................................... 7 gols

1991    Gérson (Atlético-MG):  ......................................................... 6 gols

1992    Gérson (Internacional):  ...................................................... 9 gols

1993    Gílson (Grêmio):  .................................................................. 8 gols

1994    Paulinho McLaren (Internacional):  ..................................... 6 gols

1995    Sávio (Flamengo):  ............................................................... 7 gols

1996    Luizão (Palmeiras):  ............................................................. 8 gols

1997    Paulo Nunes (Grêmio):  ........................................................ 9 gols

1998    Romário (Flamengo):  .......................................................... 7 gols

1999    Petkovic (Vitória) e Romário (Flamengo): .......................... 8 gols 

2000    Oséas (Cruzeiro):  ..............................................................10 gols

2001    Washington (Ponte Preta):  ..............................................11 gols

2002    Deivid (Corinthians):  ........................................................13 gols

2003    Nonato (Bahia):  .................................................................. 9 gols

2004    Alex Alves (Botafogo) e Dauri (15 de Novembro):  ............ 8 gols

2005    Fred (Cruzeiro):  .................................................................14 gols

2006    Valdiram (Vasco):  ............................................................... 7 gols

2007    André Lima (Botafogo), Dênis Marques (Atlético-PR) e Victor 

Simões (Figueirense) :  .................................................................... 5 gols

2008    Edmundo (Vasco): Romerito (Sport) e Wellington Paulista 

(Botafogo):  ...................................................................................... 6 gols

2009    Taison (Internacional):  ....................................................... 7 gols

2010    Neymar (Santos):  .............................................................11 gols

2011    Alecsandro (Vasco), Rafael Coelho (Avaí), William Júnior (Avaí), 

Adriano (Palmeiras) e Kléber (Palmeiras):  .................................... 5 gols

2012    Luís Fabiano (São Paulo):  ................................................... 8 gols

2013    Hernane (Flamengo):  .......................................................... 8 gols

2014    Gabriel (Santos), Bill (Ceará) e Léo Gamalho (Santa Cruz): 6 gols

2015    Gabriel (Santos):  ................................................................ 8 gols

A Fifa acionou a Justiça dos Es-
tados Unidos pedindo para que seja 
reembolsada por todos os dirigentes 
que teriam utilizado dinheiro irre-
gularmente da entidade nos últimos 
anos. Ao todo, a Fifa quer que 41 ex-
funcionários devolvam valores usa-
dos indevidamente e ainda paguem 
indenizações por terem "manchado" a 
imagem da entidade.

A Fifa quer que os três cartolas 
brasileiros devolvam US$ 5,3 milhões 
(R$ 20 milhões). Teixeira teria utiliza-
do indevidamente US$ 3,5 milhões de 
recursos da Fifa; Del Nero usou inde-
vidamente US$ 1,67 milhão; Marin te-
ria usado irregularmente US$ 114 mil 
em recursos da Fifa. 

Na condição de "instituição vi-
timada", a Fifa apresentou pedido de 
restituição ao Departamento de Jus-

tiça em Nova York, alegando ter so-
frido danos de ex-funcionários e de 
dirigentes indiciados na investigação 
feita pelo Departamento de Justiça 
norte-americana.

Em comunicado apresentado em 
seu site, nesta quarta-feira, a Fifa ale-
ga que dezenas de milhões de dólares 
foram desviados por ex-dirigentes, 
causando graves prejuízos ao futebol 
e associações envolvidas. A Fifa tam-
bém pretende reaver os salários e gra-
tificações concedidos aos dirigentes 
investigados.

"Os réus abusaram de seus car-
gos de confiança que tinham na Fifa e 
outras organizações do futebol e cau-
saram sérios prejuízos. O dinheiro que 
eles embolsaram pertencia ao futebol 
mundial e foi feito para promoção e 
desenvolvimento do futebol. A Fifa 

quer  esse dinheiro de volta e estamos 
determinados a obtê-lo, não importa 
quanto tempo levar", destacou o pre-
sidente da Fifa, Gianni Infantino. 

A ação da Fifa nos Estados Uni-
dos também é uma maneira de desas-
sociar o novo comando da entidade 
dos escândalos financeiros promovi-
dos por gestões anteriores, reforçan-
do a condição de vítima.

Gianni Infantino assumiu o con-
trole da Fifa no fim de fevereiro. Pre-
sidente da Fifa por décadas, Joseph 
Blatter foi afastado do futebol por en-
volvimento em suborno com Michel 
Platini, ex-presidente da Uefa.

Marin está detido desde maio do 
ano passado. Ele cumpre prisão domi-
ciliar em Nova York. Del Nero e Teixei-
ra estão no Brasil e são investigados 
pela polícia norte-americana.

Fifa quer que José Marin, Del Nero e 
Teixeira devolvam dinheiro da corrupção

REEMBOLSO

José Maria Marin, um dos envolvidos, continua em prisão domiciliar nos EUA

Fred já marcou 34 gols em 
suas participações na Copa 
do Brasil e tem tudo para 
estabelecer um novo recorde 
na edição deste ano

FotoS: Reprodução/Divulgação



n “O DEUS DA FORTUNA”
n Quando: hoje, mas segue até o dia 19 
n Onde: Casa Amarela, no Varadouro
n Horário: às 19h
n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada
n Classificação: 14 anos

Serviço

Cantora francesa Robi 
é a proxima atração do 
projeto Música do Mundo 

PÁGINA 23 PÁGINA 24

MÚSICA FOMENTO

Germano Romero escreve 
sobre as taxas de juros 
das operadoras de cartão 

Página 24
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Espaço Mundo abre 
inscrições de ocupação 
na área das Artes Visuais 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de março de 2016

Fazendo uma parábola so-
bre o capital em seu estágio 
global, o espetáculo “O Deus 
da Fortuna” entra em cartaz 
hoje, às 19h, na Casa Amarela, 
localizada no Varadouro da 
capital. Já na próxima sema-
na, no dia 24, será a vez da 

peça “Quebra-Quilos” tomar as rédeas. A 
performance retrata a história de duas 
mulheres que pedem abrigo numa vila do 
Sertão paraibano. Ambas as apresenta-
ções fazem parte do Coletivo Alfenim que 
está em uma curta turnê pela cidade.  Os 
interessados em ver as apresentações po-
dem adquirir seus ingressos nos valores 
de R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada.

Dando início às apresentações a peça 
O Deus da Fortuna, que fica em cartaz até 

o dia 19, narra a história de um 
proprietário de terras na longín-
qua China Imperial. Afundado 
em dívidas em virtude da crise 
da produção do arroz e da seda, 
o personagem ‘o Senhor Wang’ 
manda erguer um altar em honra 
de Zao Gong Ming, o Deus da For-
tuna, com a intenção de se salvar 
da falência. Porém as oferendas 
são inúteis e o proprietário vê-se 
obrigado a vender a própria filha a 
seu credor, como forma de amorti-
zação da dívida.

Em meio aos rituais do matri-
mônio, o Deus surge à sua frente e 
lhe desvenda o futuro, com a con-
dição de que seja erguido o grande 
Templo da Fortuna. O proprietário 
deixará as formas primitivas de 
acumulação do capital para dedi-
car-se à especulação e aprenderá 
como o ouro se transforma em pura 
aparência.

Com texto e direção de Már-
cio Marciano, criado em processo 
colaborativo com os atores do grupo, 

o espetáculo é uma parábola em chave 
cômica que utiliza como ponto de partida 
um argumento de Bertolt Brecht, retirado 
de seus diários de trabalho. 

Fazem parte do elenco Adriano 
Cabral, Lara Torrezan, Nuriey Castro, 
Paula Coelho, Ricardo Canella, Verônica 
Cavalcante e Vítor Blam. A música fica por 
conta de Mayra Ferreira e Nuriey Castro. 
O cenário com Márcio Marciano, figurino 
de Vilmara Georgina e iluminação de 
Ronaldo Costa.

Segundo o diretor da peça Márcio 
Marciano, a peça trata dos tempos de 
crise sistemática do capitalismo, cuja 
lógica é a de se alimentar de trabalho 
não pago e da promessa fictícia de 
que o capital especulativo promove-
rá a felicidade futura. “O Coletivo de 
Teatro Alfenim experimenta a comé-
dia com o propósito de desmascarar 
a maquinaria teatral utilizada para 

escamotear a lógica do capital especu-
lativo e seus derivativos metafisicantes”, 
completou o diretor. 

O Deus da Fortuna, espetáculo do 
Coletivo Alfenim, é ganhador do Prêmio 
Funarte de Teatro Myriam Muniz/2010. 
Além disso, a peça estreou em 2011 e em 
2014 circulou por todo País pelo projeto 
SESC – Palco Giratório, ocasião em que 
ultrapassou sua centésima apresentação. 

Por outro lado, nos dias 24, 25 e 26 
desse mesmo mês, entra em cartaz o 
espetáculo Quebra-Quilos. Sua exibição 
acontece também às 19h. A história gira 
em torno de duas mulheres que, em 
1874, são expulsas do campo e procuram 
abrigo numa vila do Sertão paraibano, em 
meio a rumores de que os quebra-quilos, 
sediciosos que lutam contra a implanta-
ção do sistema métrico decimal prepa-
ram-se para invadir a feira da localidade 
e promover a revolta. Mãe e filha tor-
nam-se testemunhas e vítimas da 
violência das autoridades locais 
contra os matutos revoltosos.

Comparando a temática da 
performance com a atualidade, 
o teor de sugestão simbólica dos 
quebra-quilos põe a narrativa 
desses fatos ocorridos em fins do 
século XIX na ordem do dia. 

Além disso, o público poderá 
notar durante a apresentação 
que a insatisfação por conta do 
aumento excessivo dos im-
postos, a indignação em vista 
da manipulação da boa-fé do 
cidadão, tanto por parte das au-
toridades do governo imperial 
como por parte das autoridades 
religiosas locais e dos grandes 
proprietários e, principalmente, 
a potencial violência que trans-
forma os alijados do mundo pro-
dutivo em criminosos sociais, 
remetem às inúmeras manifes-
tações que, desde junho de 2013 
vêm sacudindo as principais 
localidades do País.

Marcio Marciano disse ainda que, 
com as apresentações o público vai po-
der notar que estamos debatendo de 
forma aberta problemas da sociabili-
dade brasileira e como o Brasil integra 
o eixo capitalista.

Uma novidade ainda para este 
ano é que, logo após o encerramento 
da turnê o Coletivo retorna à sua sede 
e irá trabalhar a obra “Memórias de 
um Cão” de Machado de Assis, pre-
vendo fazer novas apresentações no 
segundo semestre do ano.  

Lucas Silva
Especial para A União

Alfenim nos palcos
Coletivo de Teatro apresenta as peças “O Deus da Fortuna” e “Quebra-Quilos”

“Quebra-Quilos” inicia nova 
temporada na quinta-feira 
(24), no mesmo local e horário

Espetáculo “O Deus da Fortuna” 
será encenado hoje, às 19h, na 
Casa Amarela, no Centro Histórico 
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Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Agiotagem legalizada

Germano 
RomeroNossa riqueza é o otimismo

Evidência

Crônica

Farolito

Foi divulgada há poucos dias na grande 
mídia a notícia de que os juros que as ope-
radoras de cartão de crédito estão cobrando 
chegam a quase 500% ao ano. Ou seja, uma 
agiotagem descarada e exploradora, em ple-
na crise econômica e alta do desemprego.

Sinceramente, não dá pra entender esses 
privilégios de imunidade às regras da econo-
mia, e mesmo à lei, de que gozam os bancos 
e as operadoras de cartão de crédito, que em 
geral são atreladas aos trustes e banqueiros.

Enquanto todas as instituições públicas, 
e muitas privadas, sofrem controle de limites 
de seus ganhos em cima de juros, seguindo 
até preceitos constitucionais, como é o caso 
dos 12% anuais, os bancos e cartões de cré-
ditos continuam praticando uma agiotagem 
que beira a imoralidade. Só um louco, ou de-
sesperado endividado, se arrisca aos juros de 
cheque especial e de parcelamento nos seus 
“visas”, “hipers” e “masters”

Engraçado é que o agiota sempre foi mal 
visto pela sociedade. Sobre agiotagem o Au-
rélio diz: “usura, especulação sobre fundos 
com o fim de obter lucros exagerados”. Por 
incrível que não pareça, há uma lei que vige 
sobre Crimes contra a economia popular, 
de 1951, portanto com mais de 60 anos de 
existência, que rege: “Constitui crime cobrar 
juros, comissões ou descontos percentuais, 
sobre dívidas em dinheiro, superiores à taxa 
permitida por lei”.

Uma MP em vigor manda anular as esti-
pulações usurárias que estabeleçam taxas de 
juros superiores às legalmente permitidas, 
com lucros ou vantagens patrimoniais exces-
sivos, estipulados em situação de vulnerabi-
lidade da parte.

Além disso, a lei 10.406 de 2002 estabe-
lece os limites de cobrança de juros e mul-
tas. Os condomínios não podem cobrar mais 
de 1% ao mês, as sociedades anônimas não 
podem dar aos seus acionistas juros de mais 
de 12% ao ano, e até a Constituição Federal 
limita os juros do sistema financeiro também 
em 12% anuais.

Aí é de se perguntar por que os bancos 
e os cartões de crédito podem cobrar muito 
mais que isso? Os lucros dessas instituições 
financeiras crescem a cada ano às custas do 
endividamento da população.

É inconcebível que os 513 deputados e 
os 81 senadores continuem permitindo e 
tolerando passivamente a cupidez dos ban-
queiros que se cevam com o lucro desmedido 
auferido através dos juros escorchantes. Raia 
ao absurdo a constatação acintosa dos bene-
fícios concedidos aos bancos, que através de 
uma agiotagem cruel e desenfreada obtêm 
lucros astronômicos de dezenas de bilhões 
de reais, em verdadeiro atentado contra a 
realidade social e os interesses da Nação.

Mesmo tendo a CF limitado a cobrança 
de juros em 12% ao ano, o STF entendeu que 
a limitação dependeria da edição de ato do 
legislador regulamentando a matéria, cau-
sando perplexidade na comunidade jurídica, 
que achava que nada existia a regulamentar 
e que a norma era plenamente aplicável. É a 
agiotagem acobertada.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Adolpho Bloch foi uma figura controvertida.  Eram 
dele os maiores feitos da sua empresa, mas também 
algumas indelicadezas que o faziam temido por seus 
funcionários, cerca de 5 mil no auge da TV Manchete 
(década de 80).

Veio para o  Brasil em 1922 com pais e irmãos, todos 
fugidos das perseguições que eram comuns na então 
União Soviética.  Chegou a assistir a pogroms na sua ci-
dade natal (Jitomir).  Daí a sua aversão a injustiças, como 
costumava proclamar.  Se cometesse alguma, pouco 
depois pedia desculpas.  Tinha uma forma original de se 
penitenciar.  Enviava um queijo francês ou uma garrafa 
de vinho de boa qualidade para a “vítima”.

De uma feita, na gráfica da Rua Frei Caneca, depois 
do almoço, flagrou um operário dormindo entre as má-
quinas.  Acordou o indigitado aos berros e com muitos 
palavrões (ele sabia todos).  O infeliz, depois do susto, 
partiu pra cima do patrão e deu-lhe um soco que fratu-
rou o enorme nariz.  Na volta do Hospital Souza Aguiar, 
onde foi medicado, perguntaram ao Bloch iracundo se ele 
demitiria o funcionário.  Já refeito da raiva costumeira, 
disse que não: “Ele não tem culpa.  Fui grosso com ele.  
Vamos esquecer o assunto.”

Em 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, estive com 
Adolpho no Estado de Israel.  Visita inesquecível.  Fomos 
recebidos no Instituto Weizmann de Ciências pelo seu 
então presidente, o cientista Albert Sabin, benfeitor da 
humanidade.  Falaram horas sobre meios e modos de 
ajudar o Brasil a se livrar dos riscos da poliomielite.  Sem 
nenhum interesse financeiro em jogo.

Adolpho amava o Brasil.  Amigo de artistas e  polí-
ticos, notabilizou-se pela fraterna ligação com o ex-pre-
sidente Juscelino, de quem nada recebeu.  Em virtude 
da cobertura dada a JK, sobretudo após a sua morte, foi  
muitas vezes ameaçado de retaliação.  Sua resposta era 
pronta:  “Podem levar tudo com eles.  Só vim da Rússia 
com um pilão, o resto foi conquistado.”

Na década de 40, trabalhou na  Rio Gráfica Editora, 
tornando-se grande amigo de Roberto Marinho.  Depois, 

retribuiu às gentilezas recebidas, montando a gráfica da 
família Marinho.  Tinha uma visão peculiar do que era 
patriotismo.  Queria construir uma escola em cada  Es-
tado brasileiro.  Fez as duas primeiras, Joseph Bloch em 
Parada de Lucas e Ginda Bloch em Teresópolis, esta com  
um lindo projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer.  Doou  
ambas ao Estado.  Orgulhava-se de ver os nomes dos 
seus pais nas camisetas dos alunos.  “Há coisa melhor?” – 
costumava perguntar após cada visita.

Sem ter filhos, gostava de ser chamado de Titio.
Não deixava que suas revistas se caracterizassem 

por críticas ferozes a quem quer que fosse.  Adotou o 
mesmo procedimento nas suas televisões e emissoras 
de rádio.  Contra-atacava  com uma frase que ficou forte 
como marca da sua personalidade: “Temos que ajudar o 
Brasil a crescer.  Nossa riqueza é o otimismo.”  

FOTOS: Reprodução/Internet

– Não entendo nada de política; 
tudo que sei é um pouco de evi-
dência – teria dito Einstein (foto) 
a quem foi lhe convidar para ser o 
primeiro presidente de Israel, após 
a guerra do mundo. O Brasil tem 
muito a ver com isso, pois o embai-
xador Oswaldo Aranha, represen-
tante de Pindorama junto à ONU, foi 
quem deu o parecer 
favorável à admissão 
de Israel na assem-
bleia das nações. 

Tudo seria muito 
justo se o território 
em que se assentou 
a pária de Jesus não 
tivesse dono. Mas ti-
nha, eram os palesti-
nos, que estão lá até 
hoje, escorraçados 
pelos israelitas. Que 
dessem uma pátria 
para os judeus, errantes no meio do 
mundo. Mas que dessem outra aos 
palestinos, pois um povo não pode 
ficar sem pátria. Mesmo que seja ju-
deu, ou mesmo que seja árabe.

Política deve ser uma arte 
muito difícil, pois nem Einstein dela 
entendia. Ele só sabia um pouco de 
evidência; ainda bem que disse que 
só sabia um pouco de fatoração. Há 
quem diga que o gênio da relativi-
dade não entendia de matemática 
como de física. Sua primeira mulher 
era quem fazia seus cálculos impos-
síveis, transformando sua imagina-
ção em álgebra e números. 

Modernamente, raros são os 
que entendem, mesmo pouco, de 
evidência. Tenho perguntado aos 
profissionais de ciências exatas, 
mas eles dizem que não sabem. 
Deve ser porque evidência tem tam-
bém outro nome, que seja fatoração. 
Deve ser assim que o Douto Leitor 
a conheça. Lembro-me vagamen-
te que tentaram ensinar-me isso 

Política deve 
ser uma arte 
muito difícil, 
pois nem 
Einstein dela 
entendia
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Adolpho Bloch 
morreu em 

novembro de 1995, 
aos 87 anos

quando eu era menino. Parece que 
não aprendi.

Einstein entendeu o mundo, 
mas recuou diante da política. Ele 
não deve ter entendido como se 
toma um país de um povo para 
dá-lo a outro. Como a Alemanha 
quis fazer e não fez (mas os aliados, 
sim). Alguma coisa, em política, 

apresentou-se a Einstein 
como um monstro medo-
nho, de sete cabeças ou 
mais. Pois o gênio disse 
que não entendia nada do 
assunto, nada.

Em alemão, a evi-
dência da matemática se 
escreve quase como em 
português, “evidenz”. 
Mesmo assim, Ein (para os 
íntimos) só entendia um 
pouco. Quanto à políti-
ca,parece que ele aprendeu 

em Platão, que achava a mais difícil 
das artes. A que tecia o croché de 
todas as artes, até fazer a bandei-

ra dos partidos, ou do país que se 
pretendia governar.

A política brasileira apresenta-
se como coisa cada vez mais difícil. 
Lula deve ter perdido aquele dedo 
tentando cozer a política. Vamos 
ver se ele consegue costurar os fios 
que restaram no tecido social. Dis-
se uma impropriedade: que era uma 
jararaca (botrophs), que estava 
pronto para picar seus detratores. 
Numa coisa ele se parece com as 
jararacas: as cobras só picam em 
legítima defesa.

Qual tipo de jararaca se parece 
com Lula? A cobra mais peçonhenta 
do Brasil é a jararaca ilhoa(botro-
phsinsularis). As cobras não são ve-
nenosas, e sim peçonhentas; veneno 
é uma substância não encontrada 
no reino animal, mas no vegetal 
e mineral. A jararaca ilhoa mata 
um em poucos minutos. Mas, mais 
peçonhento é o homem. 

A dita é uma cobra em extin-
ção, pois tem pouco alimento no seu 
habitat (a Ilha das Cobras, no Litoral 
de São Paulo), e sofre a ação predató-
ria do homem, que vai buscá-la para 
extrair seu veneno e fazer anti-hiper-
tensivos. A ilhoa ainda é perseguida 
pelas muçuranas (cobras pretas), que 
o homem colocou na ilha justamente 
para isso. Além do que, a dita tem 
exemplares estéreis.

Lá em nós não se pronuncia a 
palavra cobra, nem os nomes de suas 
espécies. Diz-se “o lagarto”, ou “a 
dita”, para não chamá-la aos pés ou 
para o ambiente. Mesmo que o falan-
te seja “curado”, isto é, que tenha sido 
picado, e, portanto, imune. Alguns 
curados têm a capacidade de matar 
uma dita, se picado outra vez. Acho 
que o Brasil está curado de jararaca; 
já foi picado muitas vezes. 

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado).



Roteiro

ÁRVORES

Humor 

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Val Fonseca

Em cartaz

Música

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Robi é a atração do Música do Mundo

Serviço

A próxima edição do projeto 
Música do Mundo traz a João Pessoa a 
cantora Robi (França). O show acontece 
no dia 24de março, às 20h30, na Sala 
de Concertos Maestro José Siqueira do 
Espaço Cultural José Lins do Rego e 
tem parceria da Funesc com a Aliança 
Francesa e o apoio do Consulado Geral 
da França no Recife. Os ingressos custam 
R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (estudante). Para 
quem optar pela compra antecipada, a 
bilheteria abre às 18h. 

Robi (nome artístico de ChloéRo-
bineau) é acompanhada pelo grupo pop 
francês composto por Annie Langlois 
na guitarra e teclado, o baterista Martin 
Wamgermée e o baixista Valentin Durup, 
realizam turnê no Brasil com o novo 
álbum ‘La Cavale’. 

No repertório, Robi deve apre-
sentar músicas como ‘L’Eternité’, que 
faz parte do álbum ‘La Cavale’ (2015), 
com letra e composição próprias. De 
começo impressionante, a canção dá o 
tom ao afirmar que “tudo desabava, tudo 
desmoronava sob os meus passos, mais 
nada existia, o passado não sobreviveria 
depois de mim”. A canção lança pontes 
entre o after punk e a língua francesa 
mais sinuosa (Alain Bashung, NoirDésir). 
Voz crua, verdade nua, choque frontal. 
“Este disco é mais assumido, mais nu 
também, como uma confissão de ser”, 
define a artista. 

O repertório conta, ainda, com can-
ções como ‘DevenirFou’ (Enlouquecer), 

 

Exibição do documentário
“A voz do Poeta” hoje em CG

O Cine Clube Luci Pereira exibe hoje, o documentário “A voz do Poeta” dirigido 
por Diana Reis. A exibição tem inicio previsto para as 19 horas, na Sala Paulo Pontes, 
no Teatro Severino Cabral, em Campina Grande, com entrada franca, e em seguida 
acontece um papo descontraído entre o público presente.

O vídeo documentário “A Voz do Poeta” fala sobre o mestre de cultura 
popular, José Alves Sobrinho, registrando a existência deste poeta popular 
paraibano, que no auge da sua carreira de cantador, perde a voz; mas não deixa 
morrer a poesia dentro dele. 

Com depoimentos do próprio poeta, do escritor e compositor Bráulio Tavares 
e do cantador Oliveira de Panelas, entre outros, o documentário é dividido em três 
universos: o poeta escritor, o poeta pesquisador e o poeta cantador.

Evento

O papel da babá no
protesto do dia 13

Pouco mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas no 
último domingo em várias cidades do país protestar contra o 
governo da presidente Dilma Rousseff, reeleita em 2014 com 
54,5 milhões de votos. 3 milhões não é nem a diferença de 
votos entre Dilma e Aécio no segundo turno. O protesto, claro, 
é válido. Em uma nação regida pelo Estado democrático de di-
reito, qualquer cidadão é livre para se manifestar. Pode sair de 
casa e reclamar mesmo, pode ainda levar os filhos, os cachor-
ros, e até a babá das crianças, se não quiser ter trabalho.

Incrível, parece piada de mau gosto, mas muitos saíram 
de suas casas, acreditem, para protestar justamente contra 
essa liberdade que temos. Vários pedidos de intervenção 
militar foram vistos. Eles sabem a gravidade disso? No regime 
militar, estado pleno de exceção, não era possível sair de casa 
e reclamar do governo. Você poderia ser preso, torturado, 
morto, ou apenas desaparecer.

Querer derrubar uma presidente eleita democrati-
camente sem que tenha cometido crime algum também é 
atentar contra a democracia. O número de manifestantes 
cresceu do ano passado pra cá, e mesmo assim os protestos 
continuam vazios. São pessoas que reclamam do governo, 
mas de uma forma esquisita. Sem palavras de ordem, com 
dancinhas, com bandas em trios elétricos, mais parece uma 
festa, não uma manifestação. 

Diferente dos protestos de junho de 2013, quando a 
nação realmente se levantou a partir do movimento estu-
dantil de São Paulo, estes envolvem apenas a elite. Pesquisa 
Datafolha apontou que em São Paulo, 77% dos manifestan-
tes tinham curso superior, 12% eram empresários e mais 
da metade ganha entre 5 e 20 salários mínimos. Esse é o 
retrato do Brasil? Não mesmo. 

Retrato da manifestação é a cena do casal caminhando de 
camisas verde e amarela com seus cachorros enquanto a babá 
negra, fardada, em pleno domingo, empurra o carrinho com 
os filhos deles para a manifestação. 

A mesma imagem retrata fielmente também a polarização 
que tomou conta do país. Enquanto um lado associa a cena com 
um resquício da opressão da elite branca sobre os negros no 
país, outro lado defende, alegando que são empresários que 
pagam os direitos da babá e que estão gerando emprego.

A questão que levanto não é se agiram certo ou errado 
em levar a babá, no que diz respeito a uma relação de 
trabalho. Gente, estamos falando de um protesto! A cena 
só corrobora para a imagem daqueles manifestantes em 
todo o país. São pessoas que, em sua maioria, não querem 
deixar a zona de conforto, nunca participaram do movi-
mento estudantil, nunca confrontaram a polícia, jamais 
fariam greve de fome. E o casal em questão, nem se dispõe 
a trocar as fraldas dos filhos. 

O protesto de domingo estava mais para um desfile. 
Milhares novamente com suas camisas oficiais da Seleção 
Brasileira - convenhamos, nada é mais contraditório que 
reclamar da corrupção exaltando a CBF -, ou com camisas 
polo de marca, daquelas que valem três dígitos, algumas 
compradas na véspera, para compor o ‘look manifestante’. 
Profunda vergonha alheia disso tudo.

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Lucas Silva
Especial para A União

Mídias em destaque

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 2016). 
Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill e Jesse 
Eisenberg. Sinopse: Após os eventos de O Homem de Aço, 
Superman (Henry Cavill) divide a opinião da população 
mundial. Enquanto muitos contam com ele como herói e 
principal salvador, vários outros não concordam com sua 
permanência no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está 
do lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força 
de Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 
porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 20h 
(LEG). Manaíra5/3D: 20h30 e 23h45 (DUB). Manaíra6/3D: 
21h30 (DUB). Manaíra7/3D: 22h (LEG). Manaíra9/3D: 20h 
e 23h15 (LEG). Manaíra10/3D: 21h (LEG). Mangabeira1/3D: 
20h e 23h15 (DUB). Mangabeira4/3D: 21h (LEG). Manga-
beira5/3D: 20h30 e 23h45 (DUB). 

A BRUXA (EUA 2016). Gênero:  Terror. Duração: 92 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com Anya Taylor 
Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: Nova Inglaterra, 
década de 1630. O casal William e Katherine leva uma 
vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade 
extremamente religiosa, até serem expulsos do local por 
sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. 
A família passa a morar num canto isolado, à beira do 
bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o 
bebê recém-nascido desaparece. Teria sido devorado por 
um lobo? Sequestrado por uma bruxa? Enquanto buscam 
respostas à pergunta, cada membro da família seus piores 
medos e seu lado mais condenável. CinEspaço4: 14h, 16h, 
20h10 e 22h (LEG). Manaíra1: 19h30 (DUB) e 22h05 (LEG). 
Mangabeira4: 18h25 (DUB) e 20h45 (LEG).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016).  Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. 

Direção: Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e Tori 
deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. Ao 
chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova 
sociedade. CinEspaço1:  14h, 16h30, 19h e 21h30. Mana-
íra2: 12h40, 15h15, 18h e 21h (DUB). Manaíra4: 13h45, 
16h20, 19h15 e 22h (LEG). Manaíra6: 15h (DUB) e 20h15 
(LEG). Manaíra11: 13h, 18h45 e 21h45 (LEG). Mangabeira3: 
13h25, 16h15, 19h e 21h45.

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o 
filho e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da con-
fraternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendi-
do por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser malvado.  
Manaíra3: 13h40 e 16h05 (DUB). Manaíra7/3D: 14h40, 17h 
e 19h30 (DUB). Mangabeira2: 14h15 (DUB). Mangabei-
ra4/3D: 13h45 e 16h (DUB). Tambiá2: 14h30, 16h30 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20  
(DUB).

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.   Tambiá5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).  

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 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.  Tambiá1: 16h15 
e 20h45 (DUB).

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 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 ter-
minal, 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. 
Manaíra3: 18h25 e 20h55 (LEG).  Manaíra7:  21h55 (LEG). 
Mangabeira5: 21h (DUB). Tambiá4: 14h20, 16h30, 18h40 
e 20h50 (DUB). 

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Du-
ração: 120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre 
Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila 
Rodrigues. Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela homônima 
da Rede Record, um dos maiores fenômenos de audiência 
dos últimos tempos da televisão brasileira. A épica e 
emocionante saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta livremente 
quatro livros da Bíblia, ganhará cenas inéditas e um final 
diferente do veiculado na televisão. Manaíra1: 14h e 
16h45. Tambiá1: 14h e 18h30. 

A cantora francesa Robi se define como “Magnética” e vai fazer uma passeio de ritmos e tons

FOTO: Divulgação
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‘Nuit de Fête’ (Noite de Festa), ‘Le Vent’ 
(O Vento), ‘A cetEndroit’ (Naquele lugar). 
Segue-se um tríptico: ‘Le Chaos’, ‘A Toi’, ‘Par 
TaBouche’ (O Caos, A ti, Por tua boca). 

Robi–“Magnética”. Assim a cantora se 
define e se resume em uma única palavra. 
Seu segundo álbum, ‘La Cavale’, impõe-
se como a sequência lógica e ousada do 
seu primeiro álbum L’Hiver et laJoie que 
a revelou graças a alguns voos de pop 
moderno (On ne meurtplus d’Amour, Où 
suis-je, Je te tue), um duo memorável com 
Dominique A (MaRoute) ou uma nova 
versão aplaudidíssima de Trisomie21. Se 
Robi permanece, de fato, longe da clausu-
ra das tradições de uma música francesa 
adormecida, ela é tudo menos isolada. 
Basta, para convencer-se, ouvir atenta-
mente as suas colaborações com Domini-
que A ou Jean-Louis Murat– certamente 
as línguas mais soltas de hoje - a brilhante 
Katelnacorealização, ou as suas afinidades 
com Maissiat, ArmanMéliès ou Radio Elvis, 

preparando com este último uma criação 
em duo para uma fusão poética dos seus 
repertórios. 

Música do Mundo
Uma vez por mês, a Sala de Concer-

tos Maestro José Siqueira recebe o projeto 
Música do Mundo, ação promovida pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) de valorização dos artistas e em 
especial, da música instrumental.

n Música do Mundo 
n Atração: Robi (França)
n Data: quinta-feira, 24 de março
n Hora: 20h30
n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
Espaço Cultural José Lins do Rego
n Ingressos: R$10(inteiro) R$5(estudante)
n Realização: Funesc / Parceria: Aliança Francesa
n Informações: 3211-6228 / 3222-6565

Serviço



Diversidade
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A Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal da 
Paraíba (OSUFPB) reiniciará 
amanhã as atividades - na 
sua formação Cordas - rea-
lizando concerto inaugural 
da temporada 2016 a partir 
das 20h, na Sala Radegundis 

Feitosa, localizada no Campus I da própria 
instituição, em João Pessoa. A programação 
do evento - cuja entrada é gratuita para o 
público - é formada por obras de W. A. Mo-
zart, Leos Janacek e do compositor brasi-
leiro, o cearense - radicado no Rio Grande 
do Sul - Arthur Barbosa.

“As expectativas são as melhores, pois 
houve mudanças nas coordenações do Lamu-
si (Laboratório de Música Aplicada, vincula-
do ao Departamento de Música da UFPB) e 
da própria Orquestra. Mas esse concerto vai 
ser um desafio para os músicos, pois estão 
retornando das férias e vão recuperar a 

técnica de tocarem em conjunto o programa, 
que também é de obras que desafiam os mú-
sicos, que são profissionais e possuem quali-
dade muito grande”, confessou para o jornal 
A União o coordenador da OSUFPB, Ulisses 
Silva, ao falar sobre o que reserva a tempo-
rada 2016. 
“Até o final 
deste mês 
pretendemos 
divulgar a 
programação 
completa de 
todo o ano, 
que, espe-
ramos, será 
bastante 
produtivo”, 
disse ele. 

Nesse 
sentido, o programa do concerto é o se-
guinte: ‘Toada e Desafio’, de Arthur Barbo-
sa, nascido em 1965; ‘Serenata nº 13 em 
Sol Maior, K. 525 ‘Eine Kleine Nachtmusik’ 
(1. Allegro, 2.  Romance: Andante, 3.  Me-

nuetto: Allegretto e 4. Vivace), de W. A. Mo-
zart (1753-1791 e a ‘Suíte para orquestra 
de cordas, JW 6/2’ (1. Moderato, 2.  Adagio, 
3. Andante con moto, 4.  Presto, 5. Adagio e 
6. Andante), de L. Janacek (1854-1928). 

“Uma pequena serenata noturna é o 
carro-chefe do 
concerto, pois 
possui uma vi-
vacidade muito 
grande”, des-
tacou Ulisses 
Silva. Ele ainda 
fez questão 
de ressaltar 
que o público 
vai apreciar a 
obra ‘Toada e 
Desafio’, por 
causa do que 

classificou de “tempero brasileiro”, além da 
‘Suíte’, a qual considera “muito bem escrita, 
com ares do Barroco, do século XIX, mas 
remetendo aos séculos XVI e XVII”. 

A OSUFPB foi criada em 2013, com 

o papel de realizar os seguintes objeti-
vos: fortalecer o movimento sinfônico da 
Paraíba, formar plateia e dar escoamento 
à produção do Departamento de Música da 
UFPB. A Orquestra também é subordinada 
administrativamente ao Lamusi e é coor-
denada pelo violista e professor do Demus,  
Ulisses Silva. O grupo é integrado por 11 
músicos fixos e outros, que são convidados 
para apresentações que exijam uma forma-
ção mais ampla. 

Além do mais, no intuito de atender a 
seus fins pedagógicos, a OSUFPB pode se 
apresentar em formações variadas, a exem-
plo de Cordas, Metais, Percussão, Sopros, 
etc. Com isso, o objetivo é proporcionar ao 
público diferentes possibilidades sonoras 
dentro do mundo sinfônico, levando-o 
a conhecer, de forma mais profunda, as 
características de cada naipe dentro da 
orquestra. A Orquestra - que pertence ao 
Centro de Comunicação, Turismo e Artes 
da instituição - é considerada um dos mais 
importantes equipamentos culturais da 
Universidade Federal da Paraíba. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Desafio inicial
A OSUFPB abre oficialmente amanhã a temporada de concertos de 2016

FOTO: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da UFPB  
faz parte de um projeto do  Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes – CCTA, 
e funciona na Sala Radegundis Feitosa

Já se encontram abertas as ins-
crições para o edital de ocupação da 
galeria de arte do Centro Cultural 
Espaço mundo.  Para participar, os 
artistas visuais precisam preencher 
um formulário de inscrição online 
até o próximo dia 27 através do site 
coletivomundo.org.br com seus da-
dos pessoais como nome completo, 
nome artístico, endereço e demais 
informações solicitadas. As obras 
selecionadas pela banca julgadora 
ficam expostas durante os meses de 
abril e julho. Entre as propostas que 
podem se inscrever estão inclusas ex-
posições, intervenções, instalações, 
propostas de formação livre e deba-
tes. As inscrições são gratuitas. 

Após a seleção dos contempla-
dos pelo edital, o público poderá 
conferir as obras a partir do dia 7 de 
abril de segunda à sexta-feira das 
11h às 16h e partir de 20h nas sex-
tas e sábados. Uma outra novidade 
com a abertura do edital é que o 
mês de abril marca a comemoração 
de sete anos do Centro Cultural Es-
paço Mundo.  

O projeto baseia-se no conceito 
de arte livre, podendo fazer parte 
dessa oportunidade artistas de ou-
tras regiões. É importante lembrar 
que, é ao se inscrever os participan-
tes precisam detalhar a sua proposta 

Inscrições abertas para artes visuais
eDiTal De OcupaçãO

Lucas Silva 
Especial para A União

com fotos e demais informações que 
demonstre o seu trabalho. Entre os 
critérios de seleção estão criativida-
de, composição e técnica aplicada, e 
viabilidade da proposta.

Entre os artistas que já partici-
param dessa empreitada estão Shi-
ko, Dedoverde, Thiago Trapo, Thaïs 
Gualberto, Diego Gerlach (RS), Ra-
fael Passos, Thercles Silva, Civone 
Medeiros (RN), Cassi Cobra e Witch, 
entre outros.

O objetivo dessa proposta é con-
templar artistas com ideias criativas, 
além de explorar o universo das ar-
tes visuais com oficinas, instalações 
e demais caminhos que a arte pode 
proporcionar aos seus seguidores. 

Completando quase sete anos 
de existência este ano, o Centro Cul-
tural Espaço Mundo já é um ícone 
do Centro Histórico de João Pessoa 
que traz propostas de difusão e de-
mocratização do acesso à cultura in-
dependente na cidade. Além disso, o 
espaço transforma-se galeria de ar-
tes para exposição de obras artísticas 
que possibilitam a mistura e o inter-
câmbio entre diferentes linguagens.

FOTO: Rafael Mendes e Eduardo Philippe

FOTO: Reprodução/Internet

O Centro Cultural Espaço Mundo promove shows, exposições e rodas de diálogos

Videoconferência sobre livro,
leitura, literatura e bibliotecas 

Paraibanos interessados em compreender melhor as 
pautas da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 
(DLLLB/SE/MinC) terão a oportunidade de se inscrever até 
as 17h desta sexta-feira (18) na videoconferência promovida 
pela Representação Regional Nordeste do Ministério da Cultura 
(RRNE/MinC). O evento vai acontecer na segunda-feira (21), a 
partir das 14h, na sala do Banco do Nordeste (BNB), localizada 
na Avenida Pres. Epitácio Pessoa, 1251 – 12º Andar – Ed. Em-
presarial Epitácio Pessoa, Bairro dos Estados.

Para participar da videoconferência é necessário infor-
mar o nome completo, RG ou CPF e a cidade na qual assistirá 
a videoconferência, no caso João Pessoa - Paraíba, através do 
e-mail roberto.minc@gmail.com. A inscrição só será efetuada 
após mensagem de confirmação por email. 

A videoconferência é destinada a escritores, livreiros, edi-
tores, gráficos, capistas, tradutores, bibliotecários, mediadores 
de leitura, ilustradores, gestores municipais e estaduais e de-
mais interessados e deverá discutir as perspectivas da DLLLB 
para o ano de 2016.

Dúvidas e esclarecimentos sobre o evento podem ser aces-
sados através do e-mail secretariadecultura.pb@gmail.com ou 
pelos telefones (81) 3117-8438 e (83) 9.8857-2458.

n edital de ocupação da galeria de arte visual
n local: Centro Cultural Espaço Mundo

n Quando: até o dia 27 

n inscrições gratuitas sendo feitas online

n Videoconferência do setor lllB para o Nordeste
n Data: Segunda-feira (21) 

n Horário:  14h às 17h 

n local: Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1251 – 12o Andar – Ed. Empresarial Epitácio 

Pessoa – Bairro dos Estados 

n lotação Máxima: 40 lugares

Serviço

Serviço



Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ: 021375077/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$694,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015792
Responsavel.: MARIA NAILZA NUNES VIANA DE FR
CPF/CNPJ: 132251974-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$522,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012914
Responsavel.: MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDIC
CPF/CNPJ: 009329259/0001-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$621,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015502
Responsavel.: MICHELINE FABIOLA FLORENTINO D
CPF/CNPJ: 019407175/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.056,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 014178
Responsavel.: MENEZES & PONTES COM. DE 
PROD. MED.
CPF/CNPJ: 023902014/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015784
Responsavel.: OTL OLIVEIRA TRAN LTDA-ME
CPF/CNPJ: 012209596/0001-13
Titulo: CHEQUE R$5.000,00
Apresentante: LEANDRO MELO DE SOUSA
Protocolo: 2016 - 013426
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.036,88
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015791
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$751,13
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015806
Responsavel.: REBRANDT DE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ: 953858194-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,94
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015817
Responsavel.: VANILDO JOSE COSTA
CPF/CNPJ: 144044864-72
Titulo: DUP PRES SER INR$818,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011433
Responsavel.: WELLINGTON AP DE SOUZA SANTOS 
07459
CPF/CNPJ: 023709005/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$417,68
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011455
Em razao de que os supracitados devedores naoforam 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devidaintimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,17/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALESSANDRA RODRIGUES GOMES 
EPP
CPF/CNPJ: 019189063/0002-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$615,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013629
Responsavel.: AURELIA MARIA DE QUEIROZ VI-
TORINO M
CPF/CNPJ: 008255364-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015453
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 189666674-49
Titulo: DUP PRES SER INR$380,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012983
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$692,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015742
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$974,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015750
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.258,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015758
Responsavel.: CRE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035503770/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$23.461,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 014106
Responsavel.: DECK GRAF E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 011461719/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$410,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013727
Responsavel.: FRED MARTINS FABRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 070542844-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013696
Responsavel.: GABRIELA AZEVEDO DE ANDRADE 
VELOSO
CPF/CNPJ: 064963904-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$99,55
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013895
Responsavel.: GILSON LEONCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 607885506-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$169,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012516
Responsavel.: LIVIO VENANCIO DOS SANTOS NEVE
CPF/CNPJ: 009291001/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$61,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015672

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. O EXCELENTÍSSIMO DESEM-
BARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, RELATOR DO RECURSO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000065-79.2015.815.0000, EM VIRTUDE DE LEI, ETC. Faz 
saber a todos quanto o presente virem, dele conhecimento tiverem ou aquém interessar possa, 
que tramita perante este Egrégio Tribunal, o recurso acima indicado, interposto perante esta Corte 
de Justiça pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., contra decisão do Juízo da Vara Única 
da comarca de São João do Cariri, lançada nos autos ordinária de nº 0000017-82.2006.815.0341 
ajuizada em face de ARAPUÁ LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA LTDA E JOÃO MURILO E SILVA 
PESSOA, e, tendo em vista os termos do Despacho lançado no recurso acima identificado, MANDA 
expedir este EDITAL, para que os agravados, ARAPUÁ LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA LTDA E 
JOÃO MURILO E SILVA PESSOA, por seus representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, que-
rendo, através de advogado, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 
0000065-79.2015.815.0000, na forma do Art. 527, V, do Código de Processo Civil. Dado e passado, 
na Gerência de Processamento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, ao 
1º (primeiro) dia do mês de março de 2016 (dois mil e dezesseis). Eu, Edith Rachel Neves Monteiro, 
supervisora da GPRO, o digitei, fiz imprimir e assino. Des. Marcelo da Fonseca Oliveira. Relator. 

COMARCA DA CAPITAL. 4ª. CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
00013620-24.2008.815.2001.Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO MM. Juiz de Direito da vara su-
pra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo da 4ª Vara Cível, processa-se uma Ação Ordinária de Monitória, 
Processo nº 00013620-24.2008.815.2001, promovida porBANCO DO NORDESTEDO BRASIL 
S/A, em que foi determinada a citação da empresa COORPOS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 00.141.066/0001-00 e os seus fiadorores Sr. George Priston 
de Assis, CPF nº 188.642.604-04 e Edmilson Abdias dos Santos, CPF nº 568.869.264-20 que se 
encontram em lugar incerto e não sabido, pelopresente edital CITA os acima mencionados, para, 
pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 412.125,85 (quatrocentos e doze mil, cento e 
vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescido dos encargosfinanceiros apurados até o 
cumprimento da obrigação ou querendo, oferecerem respostas aos termos da Ação supracitada, no 
prazo do Art.232 do CPC, sob pena de não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos,como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor no pedido inicial. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) expedir o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça, e afixadono local de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa, aos 08 dias do mês de março do ano de 2016. José Herbert Luna Lisboa, MM. Juiz 
de Direito na 4ª Vara Cível, Eu, Francisco Assis de Medeiros Filho, Técnico Judiciário, o digitei e 
subscrevo. José Herbert Luna Lisboa Juiz de Direito. 

COMARCA DA CAPITAL. 4º CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0026746-39.2011.815.2001. Ação: Procedimento Ordinário. O MM. Juiz de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este juízo da 4º Vara Cível, processa-se uma Ação Ordinária de Cobrança, 
Processo nº 0026746-39.2011.815.2001, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S.A., em que foi determinada a citação da ESTAÇÃO FASHION CONFECÇÕES LTDA, CNPJ sob 
o nº 09.102.167/0001-38 e o seu fiador, Sr. Josemar Costa da Silveira que se encontra em lugar 
incerto e não sabido, pelo presente Edital CITA os acima mencionados, para, querendo oferecerem 
respostas aos termos da ação supracitada, no prazo de 15 dias, Arts. 232 do CPC, sob pena de 
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor no pedido inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) Meretíssimo 
(a) Juiz(a) expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça, e afixado em local 
de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 29 dias do mês de 
fevereiro de 2016. José Herbert Luna Lisboa, MM. Juiz de Direito na 4º vara cível, Eu, Francisco 
Assis de Medeiros Filho, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevo.

COMARCA DA CAPITAL. 16º CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0089070-31.2012.815.2001 . Ação Monitória. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude 
da lei, etc. Faz saber que tramita perante a 16º Vara Cível da Capital, ação Monitória proposta 
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da FARMÁCIA CABO BRANCOLTDA, CNPJ. 
10.838.553/0001-71, e contra ROBERTO DA COSTA RAMOS, brasileiro, viúvo, empresário, CPF. 
492.929.514-91, atualmente residindo em local incerto e não sabido. O presente edital tem por 
finalidade a citação dos promovidos acima descritos, para que paguem a quantia descrita na inicial, 
no prazo de 15 dias, ou ofereçam Embargos, no mesmo prazo, sobe pena de constituir-se de pleno 
direito o Título Executivo Judicial. Consigne-se que, oferecidos embargos, fica suspensa a eficácia 
do mandado inicial e que, sendo este cumprido no prazo determinado, ficam os promovidos isentos 
de custas processuais e honorários advocatícios.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. GIULIANA MADRUGA BATISTA DE 
SOUZA FURTADO, MM. Juíza de Direito na 12º vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital 
do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etcFAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem 
ou dele tiverem conhecimento que, perante este juízo e cartório da 12º vara cível, se processam os 
termos de uma Ação de Execução por Título Extrajudicial, processo nº 0108202-74.2012.815.2001, 
promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., Sociedade de Economia Mista, contra 
Brasilino Borges e Restaurantes Ltda. E é o presente, para CITAR os executados a seguir: MA-
NASSES BRASILINO BORGES, brasileiro,empresário, solteiro, CPF/MF sob o nº 039.015.404-07 
e RG sob o número nº 2844558 SSP/PB, JARDIEL BRASILINO BORGES, brasileiro, empresário, 
casado, CPF/MF sob o nº 046.892.504-05 e RG sob o número 28562012 SSSDS/PB e NIEDRIA 
OLIVEIRA RIBEIRO BORGES, brasileira, casada, CPF/MF sob o nº 081.865.224-17 e RG 3110915 
SSDS/PB, todos, atualmente em lugares incertos e não sabido, para pagarem a quantia de R$ 
47.088,81 (quarenta e sete mil e oitenta e oito reais e um centavo), no prazo de 03 dias ou apre-
sentar Embargos à Execução, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 652 e 738 do CPC, cujo 
despacho foi o seguinte: “ Vistos, etc. Expeça-se Edital de Citação, com prazo de 20 dias”. E, para 
que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o 
presente e outros iguais que serão publicados e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016. Eu, 
Alessandra Siomara Leite Rebouças Donato, Analista Judiciário, digitei-o e subscrevi. GIULIANA 
MADRUGA BATISTA DE SOUZA FURTADO. Juíza de Direito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial 
nº00008/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME - CNPJ nº 

20.627.681/0001-20
OBJETO: Serviços de confecção de próteses dentária, especializado no Laboratório Regional 

de Próteses Dentária, juntamente com o odontológico para moldagem das próteses, atendendo a 
Portaria nº 1825/2012 e nota Técnica do Ministério da Saúde que regulamentam o Programa de 
Saúde Bucal, no Município de Ibiara.

VALOR GLOBAL DE: R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 16 de março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE 

LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016

A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que Onde 
se lê no Jornal A União de 12 de Março de 2016 pag. 26 será realizada nova sessão de abertura 
às 14:00 horas do dia 31/03/2016 leia-se 08:30 horas do dia 07/04/2016 na Sala de Licitações 
localizada na Rua Gedeão Amorim, 133, centro desta cidade, da licitação em epígrafe, tendo em 
vista na primeira reunião não ter comparecido o número mínimo de licitantes para a sua realização 
um vez que a licitação ser restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados e Onde se lê no Jornal A União de 12 de Março de 2016 pag. 26 para: Aquisição 
de Materiais de Consumo Diversos destinados a realização de Exames Laboratoriais leia-se para: 
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: 
saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 16 de Março de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - EXTRATO DE CONTRATOS 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006-2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 10006/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10014/2016 
- 14.03.16 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 135.264,70 e CT Nº 10015/2016 - 14.03.16 - 
PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 92.955,80.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - HOMOLOGAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006-2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2016, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIS-
TRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 135.264,70; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 92.955,80.

Alagoa Grande - PB, 11 de Março de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
Resultado de Julgamento - Pregão Presencial Nº 010/2016

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José de Princesa, através de sua Pregoeira, 
torna público para conhecimento dos interessados o resultado de julgamento do presente certame. 
Objeto: Confecção de Prótese Dentária Fornecimento Parcelado para atender a Política Nacional 
de Saúde Bucal Brasil Sorridente. com base no parecer da assessoria jurídica a Pregoeira decidiu 
pela Habilitação da pessoa física de Vera Lúcia Medeiros Duarte Franca - CPF 491.112.644-20. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados para 
conhecimento do inteiro teor da decisão. Comunica-se que, não havendo interposição de recursos 
o objeto será adjudicado a licitante acima mencionada, informações na Sala da CPL, nos dias úteis 
das 08:00h às 12:00h situado à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. Informações pelo fone (83) 3491-
1003. São José de Princesa-PB, 14 de Março de 2016. Maria Assunção Vieira - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016
Objetivo Aquisição parcelada Aquisição parcelada de Paes, bolos etc. destinados a merenda 

escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital

A reunião dia 30 de Março de 2016, ás 08:00, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Manoel Marques nº 67, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 13:00, de segunda a sexta.

Malta - PB, 11 de Março de 2016.
Ana Paula Santos da Silva

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.021/2016

OBJETO: Contratação dos serviços especializados, de consultas médica procedimentos cirúrgicos 
e exames clínicos conforme termo de referencia do edital.

ABERTURA: as 09:30 horas do dia 30 de Março de 2016.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB, de 07:00 

as 13:00, de segunda a sexta.
Malta, PB 11 de Março de 2016

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.022/2016
OBJETIVO: aquisição de GÁS - GLP, a fim de atender as necessidades das Secretarias do 

municipio, conforme especificações constantes no termo de referência anexo I do edital.
ABERTURA: ás 11:30 Hs do dia 30 de Março de 2016. na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Manoel Marques, 67, Centro, 

Malta- PB, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Malta – PB,11 de março de 2016
Ana Paula Santos da Silva

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016.

OBJETO: Execução de serviço de construção e urbanização da Praça São Sebastião no Sítio 
Ponta da Serra no Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 01/04/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista,10 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: Contratação de 
laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais e aquisições de 
mate; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOSYSTEMS COM. DE 
PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 231.156,00; DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. 
HOSP. E LAB. LTDA - R$ 93.819,00.

Guarabira - PB, 14 de Março de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica 
Administrativa e Financeira em Administração Pública Municipal. Fundamento legal: Inexigibilidade 
nº 002/2016. Vigência: Até 31 de Dezembro de 2016, partes contratantes: Prefeitura Municipal de 
São José de Princesa-PB e CT Nº 020/2016 08/03/2016. RWR-Consultoria e Assessoria Ltda. 
Valor R$ 33.000,00.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN002/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN002/2016, 
que objetiva: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 
Técnica Administrativa e Financeira em Administração Pública Municipal. Ratifico o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a empresa RWR-Consultoria e Assessoria Ltda- CNPJ 
04.997.899/0001-10. Valor R$ 33.000,00. São José de Princesa - PB, 07 de Março de 2016. Luis 
Ferreira de Morais – Prefeito.

AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. – AMUSA – CNPJ N° 09.273.145/0001-30
OFERTA PÚBLICA

A diretoria da empresa AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. e a acionista controladora da 
companhia, pessoa física Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso, CPF n° 839.285.294-04 e RG n° 
37.347 SSP/PB, vem de público informar que, em cumprimento as determinações aprovadas na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/03/2015, está aberta a OFERTA PUBLICA para 
compra das ações decorrentes de incentivos fiscais, ainda circulando no mercado, nas seguintes 
condições: VALOR: R$10,83 (dez reais e oitenta e três centavos) por lote de mil ações, tomando-
-se por base o valor patrimonial de cada ação, apurado no balanço patrimonial da companhia 
conforme o patrimônio líquido apurado em 31/12/2014. PRAZO: A validade dessa oferta é de 180 
dias (cento e oitenta dias), a partir da data de publicação do edital. FORMA DE PAGAMENTO: A 
vista e em moeda corrente do país, logo após a efetivação da transferência das ações. Estado 
de direito das ações a serem negociadas Ações Preferenciais. O capital social é composto por 
1.578.458 ações ordinárias 1.582.678 ações preferenciais classe A, 1.887.959 ações preferências 
classe B. Os acionistas interessados em vender suas ações deverão remeter carta informando 
sua pretensão para o ENDEREÇO comercial da companhia, situado à Av. Senador Rui Carneiro, 
N° 904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB.INDICADORES ECONÔMICOS 
E FINANCEIROS da empresa:

Indicadores201420132012
Receita Operacional Líquida 0,00 0,000,00
Patrimônio Líquido54.690,8058.074,9261.459,04
Quantidade de ações 5.049.0955.049.0955.049.095
Valor Patrimonial das ações (lote 1000)R$10,83R$11,50R$12,17
Dividendos por ações0,000,000,00
DECLARAÇÕES: A direção da empresa e a acionista controladora informam desconhecer 

qualquer fato ou circunstância não revelada ao Público, que possa influenciar de modo relevante a 
situação econômica e financeira da empresa. Endereço: Av. Senador Rui Carneiro, n° 904 – Bairro 
Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB. Em 11 de março de 2016. José Afonso Gayoso 
Filho – Diretor Presidente. Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso – Acionista.

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 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITAS 

TIPO ALMOÇO E JANTAR COM O OBJETIVO DE ATENDER AS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO 
SAMU DA PREFEITURA DE SANTA RITA - PB, 

A Pregoeira do município de Santa Rita/PB, Sra. Tatiane César Silva, nomeada 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 Lote ficará adiada para o dia 31/03/2016, às 10h, em razão de retificações nas especifi-
cações do termo de referência. 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, 15 de Março de 2016. 
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o pregão presencial nº 017/2015, 
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE GLP, foi FRACASSADO. Maiores informações pelo telefone 83-
3372-2246. 

Cuité/PB, em 15 de março de 2016. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E INCLUSÃO 
SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 16 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material de uso 
e higiene pessoal para a SEMAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 16 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELA-
BORAÇÃO DE PROJETOS.Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora local) do dia 30/03/2016. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Infor-
mações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira,das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447,e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 15 de março de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016

Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA AS SE-
CRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA.Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00(hora 
local) do dia 30/03/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira,das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447,e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. Cuité/PB, 15 
de março de 2016.Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOSRECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMPANHIA ESTADUALDEHABITAÇÃOPOPULAR–CEHAP

Avenida Hilton Souto Maior, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018
Fone: (83)3213-9417/9427 - Fax:3213-9192 - Email: presidencia@cehap.pb.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 

CEHAP para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de abril de 2016, às 10:00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)Prestação de Contas dos Administradores, exames, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015; b) Alteração do Capital Social; c) Eleição do Conselho Fiscal e d) Outros 
assuntos de interesse da CEHAP.

João Pessoa, 14 de março de 2016.
EMILIA CORREIA LIMA

Diretora Presidente

CAAF/LNPB – COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL 
NORTE PARAIBANO - CNPJ 09.301.071/0001-07

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da CAAF/LNPB – Cooperativa Agroindústria da Agricultura Familiar do Litoral 

Norte Paraibano, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social; CONVOCA os 
senhores associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ter lugar no próximo dia 
28/03/2016 na sede social, no Sítio Cafula, Zona Rural, município de Pedro Régis – PB, às 08hs00, 
em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, em 2ª às 09hs00 horas, com 
metade mais um e em 3ª e última convocação, às 10hs00, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA:

1 - Prestação de Contas; 2 -Relatório Geral; 3 -Balanço Gera; 4 -Plano da Atividade; Eleição 
para os cargos dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus suplentes; 
3 – Outros Assuntos de Interesse Social.

Pedro Régis – PB, 14 de março de 2016
Eugênio Alves Rodrigues 

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Comissão Especial
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CE/Nº 01/2016

A Presidente da Comissão Especial constituída pela Portaria Administrativa GP/Nº 03/2016,
Resolve notificar o funcionário Elton de Araújo Damaceno, enfermeiro do quadro efetivo da 

Prefeitura de Aguiar-PB para, no prazo de 08 (oito) dias justificar as razões das suas ausências 
regulares ao trabalho a partir do mês de outubro de 2015. Desde logo, cientificando que o processo 
administrativo aberto em 2014 e naquele mesmo ano, suspenso por solicitação do mesmo, foi 
anexado a este novo procedimento administrativo.

Registre-se e publique-se
Em, 09 de março de 2016

Odete Francisca Filha
Presidente da Comissão Especial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60007/2016

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 30 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. 
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, 16 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

SINDASP-PB
SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

DO ESTADO DA PARAÍBA
Fundado em 26 de Janeiro de 2007-Registro de Personalidade Jurídica nº 459.236
Registro do MTE nº 46224.001125/2012-75- CNPJ 10.454.801/0001-80

EDITAL DE SITAÇÃO
SINDASP-SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIARIO DO 

ESTADO DA PARAIBA, entidade sindical de primeiro grau representativo da categoria profissional 
dos agentes de segurança penitenciaria é técnicos penitenciários do Estado da Paraíba constituído 
exclusivamente por sindicato na forma exigida pela CLT e pelo STF fundado em 26 de Janeiro 
2007- Registro de Personalidade Jurídica nº 459.236.

Registro do MTE nº 46224.001125/2012-75- CNPJ 10.454.801/0001-80 localizado a Rua 
Rodrigues de Aquino, nº 320, Edifício Pasteur -1º andar-Sala 201-centro- João Pessoa-PB- CEP 
58.013.030- Fone (83) 3021-7554/98716-3868. Em comprimento ao Artigo 605 do decreto Lei de 
Nº 5452 de 01 de maio de 1943, faz saber ao órgão público do Estado da Paraíba a Secretaria de 
Administração que devera proceder ao desconto de um dia trabalho de todos os seus servidores 
lotado na secretariaEstadual da Administração Penitenciaria da base representada por este sindi-
cato independentemente do regime de contratação ou nomeação, a titulo da contribuição sindical 
compulsória exercício 2016, prevista no antigo 8 inciso IV da constituição Federal combinado com 
seus artigos seguintes 149 e seguintes da mesma e regulamentadas pelo artigo 578, e seguintes do 
capitulo III da CLT. O desconto da referida contribuição sindical compulsória exercício 2016, devera 
ser efetuado na folha de pagamento do mês de marços 2016, e recolhida exclusivamente através 
GRCS guia de recolhimento da contribuição sindical até o dia 30/04/2016 na Caixa Econômica 
Federal (CAIXA) o não recolhimento dos procedimentos em prazos estabelecido na Legislação 
supra mencionada sujeitarão o órgão hora citado e seus respectivos representantes legais, as 
penalidades prevista no artigo 600 da CLT, artigo 7 da 6986/82 como também na lei complementar 
de nº 101 4/5/2000 ( lei de responsabilidade fiscal).

João Pessoa, 15 de março 2016. 
Manuel Leite de Araújo

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROCESSO Nº 0276/2015CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS.

Com base nas informações constantes no Processo nº 0276/2015, referente à Chamada Pública 
nº 004/2016, embasado no Parecer da Coordenadoria Jurídica, no Parecer Técnico da Secretaria 
de Saúde e no Relatório Conclusivo da Comissão Permanente de Licitação, e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJU-
DICO o procedimento ora escolhido em favor da Empresa: CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E 
CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.646.171/0002-52, no valor total 
de R$ 3.107.892,96 (Três milhões, cento e sete mil, oitocentos e noventa e dois Reais e noventa 
e seis centavos) para contratação do objeto em referência, com base no Art. 24, inciso XXXII, 
fundamentada no Art. 8º, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Santa Rita, 15 de Março de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N º 010/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 31 de Março de 2016 
as 09h00min, tendo como objetivo: Sistema de Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada em Instalação e Manutenção de Condicionador de Ar Split nos Prédios Públicos 
Municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas 
Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para 
maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 16 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N º 011/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 31 de Março de 2016 as 
10h00min, tendo como objetivo: Sistema de Registro de Preços para Contratação de serviços de 
poda e pulverização de árvores e jardins no município de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de 
Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através 
do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 16 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Lei complementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, no 
dia 30/03/2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: Fornecimento de refeições destinadas à ma-
nutenção das atividades e programas municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – 
Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 16 de Março de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 31 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Porcelanatos 
e outros para o Centro de Atividades Educacionais – Casarão da Cultura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃOPRESENCIAL Nº.009/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitaçãoem favor das empresasFRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME CNPJ 
20.953.509/0001-66 no valor total de R$ 18.600,00.Demais informações 83-3372-2246/2447. 

Cuité – PB, em 16 de março de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

PregoeiroOficial
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LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 10.477.812/0001-86,localizado(a) no mu-
nicípio de NATAL/RN; CEP: 59000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=LOTEAMENTO 
COM 545 LOTES, AREA.19,4HA=IT:600MIL=NE:08/L/ATV:LOTEAMENTO MORA NOBRE, SITIO 
TORROES, PB 057, Z.RURAL DE GUARABIRA-PB.1Âº, 10477812000186.”; a ser realizadano 
bairro: ZONA RURAL; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme processo Nº 
2016-001406/TEC/LO-1730 de 08/03/2016. [#Prot: 570/2016]

NEFRUZA SERVIÇOS NEFROLÓGICOS FIUZA CHAVES LTDA, CNPJ: 09.291.683/0001-58,localiza
do(a) a: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA;bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 603/14,PROC. 
Nº 4734/13=CLINICAS,LAB.ANLISES E SERV.SAUDE=IT:50MIL=AC:960M²=NE:1300M²=L/ATV:AV. 
SINESIO GUIMARAES Nº 290, TORRE-JP, 1ªPUB, 09291683000158.”; a ser realizadano ende-
reço: AVENIDA SINESIO GUIMARAES; bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58040-400, conforme processo Nº 2016-001407/TEC/LO-1731 de 08/03/2016. [#Prot: 571/2016]

 REFRESCOS GUARARAPES LTDA, CNPJ: 08.715.757/0007-69,localizado(a) a: AVENIDA 
PARQUE;bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58082-030, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “RLO. N°2008/14 PROC.12-9020=FAB. DE REFRIGERANTES, 
POSTO DE ABASTECIMENTO E OFICINA E CALDEIRAS=IT:1.111.180,09=AC:13.926,32=NE:523
=L/ATV:AV. PARQUE S/N, DIST. IND., JP-PB=1ªPUBLIC.=087157570007-6.”; a ser realizadano en-
dereço: AVENIDA PARQUE; bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58082-030, conforme processo Nº 2016-001408/TEC/LO-1732 de 08/03/2016. [#Prot: 572/2016]

EDIMILSON DE ALMEIDA COUTO, CPF: 023.648.614-46,domiciliado(a) no município de TA-
PEROA/PB; CEP: 58680-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LO=PROPAGANDA 
VOLANTE PERMANTE=COD.10.5.1=D=10,09 UFRPB=VEICULO GM VERANEIO/PLACACEJ 
3064 =PERCURSO:EM TODO ESTADO DA PARAIBA=TAPEROÁ/PB=RA”; a ser realizadano 
município de TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, conforme processo Nº 2016-001415/TEC/LO-1733 
de 09/03/2016. [#Prot: 573/2016]

NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES LTDA, CNPJ: 08.080.397/0001-80,lo
calizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O. N°1246/14 PROC.14-1491=COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS 
GASOLINA,ETANOL,DIESEL S-500,DIESEL S-10=IT:30MIL=AC:653M²=NE:05=L/AT:RODOVIA 
PB-065 KM-08, CENTRO, MATARACA-PB. 1ªPUB.=08.080.397/0001-80”; a ser realizadano bairro: 
CENTRO; município de MATARACA/PB; CEP: 58292-000, conforme processo Nº 2016-001416/
TEC/LO-1734 de 09/03/2016. [#Prot: 574/2016]

AILTON FERNANDES DA SILVA, CPF: 620.016.554-87,domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 02 GEMINADAS=IT:200MIL=AC:117,8M²=NE:04=L/
ATV:R. PROJETADA, QD.09 - LT.280 - LOT.PLANO DE VIDA-SANTA RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001417/
TEC/LO-1735 de 09/03/2016. [#Prot: 575/2016]

SUPERMERCADO LATORRE LTDA, CNPJ: 05.272.461/0001-37,localizado(a) a: AVENIDA BARAO 
DE MAMANGUAPE;bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58040-330, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº750/14/PROC.14-0540=COMER. VAR. DE ESTI-
VAS E CEREAIS(SUPERMERCADO)=IT:2.800MIHÕES=AC:3.178M²=NE:119=L/ATV:AV. BARÃO 
DE MAMANGUAPE,Nº602-Nº610 E 594-TORRE-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001418/TEC/LO-1736 de 
09/03/2016. [#Prot: 576/2016]

DANIELA GIANELO LOURENÇO CONSTRUÇOES EIRELI-ME, CNPJ: 17.423.650/0001-42,loc
alizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. RESIDENCIAL DO BLOCO D COM 6 APTS=IT:99MI
L=AC:319,24M²=NE:5=L/ATV:R. EUCLIDES N. MACHADO,LT.404-QD.17-LT. QUINT-GRAMAME-
-MUÇUMAGRO-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001419/TEC/LO-1737 de 09/03/2016. [#Prot: 577/2016]

LAGOA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A, CNPJ: 21.540.731/0001-08,localizado(a) no município de /
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO Nº2754/15/PROC;15-005359=REFERENTE A ATIVIDADE E AS CONDICIONANTES.”; 
a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001420/TEC/
LI-4695 de 09/03/2016. [#Prot: 578/2016]

LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A, CNPJ: 21.540.697/0001-63,localizado(a) no município de 
SANTA LUZIA/PB; CEP: 58600-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “CORREÇÃO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº2755/15/PROC;15-005360=REFERENTE A ATIVIDADE E AS 
CONDICIONANTES.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001421/TEC/LI-4696 de 09/03/2016. [#Prot: 579/2016]

PETRÔNIO HONORIO, CPF: 023.399.414-90,domiciliado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “L.O.=ED. MULTIFAMILIAR COM 02 APTS=IT:150MIL=
AC:171,86M²=NE:04=L/AT:RUA PROJET. S/N, LT-10 QD-10, LOT. NOVO HORIZONTE, SANTA 
RITA-PB. 1ªPUB.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 
2016-001422/TEC/LO-1738 de 09/03/2016. [#Prot: 580/2016]

EDMILSON LUCIANO ME, CNPJ: 06.556.014/0001-72,localizado(a) no município de SANTA RITA/
PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1416/07 PROC.2006-
-5775=BAR COM MUSICA MECANICA=IT:40MIL=AC:432M²=NE:05=L/AT:R. PROF. ISAURA DE 
OLIVEIRA, 52, LEROLANDIA, SANTA RITA-PB. 1ªPUB.=06.556.014/0001-72”; a ser realizadano 
município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001423/TEC/LO-1739 
de 09/03/2016. [#Prot: 581/2016]

EDVALDO CANDIDO DA SILVA, CPF: 768.583.914-87,domiciliado(a) no município de SANTA RITA/
PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EDF. MULTIFAMILIAR COM 02 
APTS=IT:150MIL=ÁREA:171,86=NE:04=L/ATV:RUA PROJETADA, S/N, LT 12, QD 10, LOT. NOVO 
HORIZONTE, SANTA RITA-PB=1ªPUBLIC.”; a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 
58300-000, conforme processo Nº 2016-001424/TEC/LO-1740 de 09/03/2016. [#Prot: 582/2016]

MIBRASA MINÉRIOS BRASILEIROS LTDA, CNPJ: 01.755.218/0001-19,localizado(a) no bairro: 
ZONA RURAL; município de POCINHOS/PB; CEP: 58150-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para 
a atividade: “L.I.=EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO=AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA=PROC.DNPM 
846383/1994=IT:110MIL=ÁREA:84,8HA=NE:05=L/ATV:SÍTIO SERRA BRANCA, Z. RURAL, PEDRA 
LAVRADA-PB=1ªPUBLIC=01.755.218/0001-19.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município 
de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, conforme processo Nº 2016-001426/TEC/LI-4697 de 
09/03/2016. [#Prot: 583/2016]

EXTRAÇAO DE AREIA SAO MIGUEL LTDA, CNPJ: 03.215.725/0001-95,localizado(a) a: BR- 
230;bairro: ZONA RURAL; município de SAO MIGUEL DE TAIPU/PB; CEP: 58334-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para Pesquisa para a atividade: “REN. DA LOP Nº1219/15/PROC.15-001896=LAVRA 
EXPERIMENTAL, REF. DNPM Nº846.141/01=IT:3MIL=ÁREA:4,90HA=NE:04=L/ATV: BR 230, KM 
65 - ZONA RURAL-SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; 
município de SAO MIGUEL DE TAIPU/PB; CEP: 58334-000, conforme processo Nº 2016-001427/
TEC/LOP-0301 de 09/03/2016. [#Prot: 584/2016]

CONSTRUTORA LÍDER LTDA, CNPJ: 09.172.196/0001-76,localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=EDF. MULTIFAMILIAR 
COM 07 APTS=IT:250MIL=AC:490,50M²=NE:09=L/ATV:RUA VICENTE YELPO, S/N, BESSA, JP-
-PB=1ªPUBLIC.=09.172.196/0001-76.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001428/TEC/LO-1741 de 09/03/2016. [#Prot: 585/2016]

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.575.881/0001-18,localizado(a) a: AVENIDA PRE-
SIDENTE EPITACIO PESSOA;bairro: TAMBAU; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58039-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Autorização Ambiental para a atividade: “CORREÇÃO DE LICENÇA=DE=TRANSP. DE RES. DE 
SAÚDE=PLACAS:MOC-5763-PB/NPZ-6835-PB/NQI-8323-PB/NUT-4734-PB=PARA=TRANSP. 
DE RES. DE SAÚDE=PLACAS:MOC-5763-PB/NPZ-6835-PB/NQI-8323-PB/NVT-4734-PB.”; a ser 
realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001429/TEC/AA-3720 
de 09/03/2016. [#Prot: 586/2016]

DORALICE CRISTINA SANTOS LUNDGREN, CPF: 149.823.154-34,domiciliado(a) a: RUA JERO-
NIMO DE ALBUQUERQUE;bairro: CASA FORTE; município de RECIFE/PE; CEP: 52061-470, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “R.L.O. N°768/2005 PROC. 05-2551=CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚ
CAR=IT:90MIL=ÁREA:90HA=NE:01=L/ATV:FAZENDA GURUGY DOS PAUS DE FERROS, ZONA 
RURAL, CONDE-PB=1ªPUBLIC.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001430/TEC/LO-1742 de 09/03/2016. [#Prot: 587/2016]

DAVUS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.784.356/0001-75,localizado(a) no 
bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “L.O.=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 APTS=IT:350MIL=AC:317M²=NE:08=L/ATV:RUA 
RODRIGUES ALVES 368-F, PRATA, C. GRANDE-PB=1ªPUBLIC=08784356/0001-75.”; a ser rea-
lizadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 
2016-001431/TEC/LO-1743 de 09/03/2016. [#Prot: 588/2016]

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROP.PARAÍBA - EMEPA, CNPJ: 09.295.684/0001-70,loc
alizado(a) a: AV: EURIPEDES TAVARES;bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58013-290, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=CONSTRUÇÃO 
DE GASTRONOMIA E UM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO=IT:483.346,18=ÁREA:1.662,60
M²=NE:12=L/ATV:ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PENDÊNCIA-SOLEDADE-PB.”; a ser realiza-
dano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001444/TEC/LI-4702 de 
10/03/2016. [#Prot: 589/2016]

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROP.PARAÍBA - EMEPA, CNPJ: 09.295.684/0001-70,loc
alizado(a) a: AV: EURIPEDES TAVARES;bairro: CENTRO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58013-290, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença Simplificada para a atividade: “LICENÇA SIMPLIFICADA=IMPLANTAÇÃO DE 
CAPIM E PALMA FORRAGEM=IT:106.228,86=ÁREA:45HA=NE:08=L/ATV:ESTAÇÃO EXPERI-
MENTAL DE CAMPO DE SANTANA-PB.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001447/TEC/LS-0181 de 10/03/2016. [#Prot: 590/2016]

W. A. BARRETO E CIA LTDA, CNPJ: 70.098.470/0001-15,localizado(a) a: RUA: ALMEIDA 
BARRETO;bairro: CENTENARIO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58107-631, torna pú-
blico que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSP.PROD. PERIGOSOS=PLACAS:OEG-4116/PB,NPT-5356/
PB,NPT-5696/PB,NQC-1612/PB,OGD3794-PB,QFA-0830/PB,QFU-2560/PB=PERCUSO:J.
PESSOA/C.GRANDE REGIAO=IT;618.498,00=NE:03=1ºPUB=70098470000115=NURECG=”; a 
ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001452/TEC/
AA-3721 de 10/03/2016. [#Prot: 591/2016]

ALANLEITE DE AZEVEDO COSTA-ME(AUTO POSTO AGUA BRANCA), CNPJ: 18.884.181/0001-21,lo
calizado(a) no bairro: CENTRO; município de AGUA BRANCA/PB; CEP: 58748-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização 
Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSP. DE PRODUTOS PERIGOSOS=PLACA:QFT-7198/
PB=IT;15.000,00=NE:01=PERCURSO: CABEDELO/AGUA BRANCA=1ºPUB=18884181000121=
NURECG=”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001453/TEC/AA-3722 de 10/03/2016. [#Prot: 592/2016]

PARIS LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 20.218.239/0001-40,localizado
(a) a: LOTEAMENTO TIBIRI;bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58303-385, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 06 
APATS(1ªETAPA)=IT:240MIL=AC:373,59M²=NE:04=L/ATV: R. DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA,S/N-
QD.10A-LT.32A-LOT. SOLAR DO TIBIRI-SANTA RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001455/TEC/LO-1744 de 
10/03/2016. [#Prot: 593/2016]

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00020/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços 
para: Contratação de pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços 
em gesso para atividades de manutenção, modificação, implantação de 
divisórias e aplicação de forro de gesso em prédios públicos ligados as 
seguintes secretarias: PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, POLITICAS 
PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, INFRA-ESTRUTURA, 
GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, FAZENDA, PROCURADORIA 
GERAL E CONTROLE INTERNO e demais secretarias que a caso necessite.
Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 
049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as 
demais normas legais aplicáveis.
Fornecedor: GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS
CPF: 108568824-02
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2 FORRO DE GESSO EM PLACAS 
60X60 CM, ESPESSURA 1,2 CM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.

M² 3000 19,0057.000,00

TOTAL 57.000,00
Integram a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00020/2016 e seus anexos, e 
as seguintes propostas.
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel 
Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 076/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais 120 dias ao contrato original 076/2015 nos 

termos do art. 57, § 1, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) e ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 08.711.170/0001-96.

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

Sapé, 22 de Fevereiro de 2016.
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 069/2014

EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais seis meses ao contrato original 069/2014 

nos termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e CONSTRUTORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 11.622.715/0001-00.

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

Sapé, 25 de Novembro de 2015.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006/2014

EXTRATO DE 4° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais cento e oitenta dias ao contrato original 

006/2014 nos termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-

31 (CONTRATANTE) e FICOM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 11.240.857/0001-03.

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

Sapé, 29 de Janeiro de 2016.
GEMINIANO LUIZ M. LIMEIRA FILHO

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB torna público para conhecimento dos interes-
sados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar Rural ou suas Organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 
nº 38/09. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação 
poderá ser retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal 
de Boqueirão/PB, sito à Av. Trinta de Abril, 45 – Centro. A documentação de habilitação e o Projeto de 
Venda deverão ser entregues a partir da data desta publicação até o dia 13/04/2016 das 08h00min 
às 12h00min horas no endereço supracitado. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2180.

Boqueirão, 16 de Março de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.005/2016
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 08 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 IMPLANTAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO CATINGUEIRA, NO 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.003/2016
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 11 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 ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E 
QUIOSQUES, NO BAIRRO DO CENTENÁRIO, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material Médico Hospitalar 
Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 11 de Março de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial
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VILLAGE DE TURIN LOTEAMENTOS SPE LTDA, CNPJ: 14.549.024/0001-09,localizado(a) no 
município de ALHANDRA/PB; CEP: 58320-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA LI 
Nº606/13/PROC.13-000790=CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL COM 380 LOTES=IT:500
MIL=ÁREA:25,26HA=NE:20=L/ATV: PB 032, KM 10 - MATA REDONDA-ALHANDRA-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001539/TEC/
LI-4710 de 15/03/2016. [#Prot: 619/2016]

MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA, CNPJ: 09.257.477/0001-21,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de PEDRA LAVRADA/PB; CEP: 58180-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
Pesquisa para a atividade: “R.L.O.P Nº1325/15,PROC.Nº1290/15=LAV.DE FELDSPATOE MICA,C/
USO DE EXPLO. AREA 5,0HA,REF.PROC.DNPM Nº 846272/08=IT:35MIL=NE:05=L/ATV:SITIO 
TAMANDUA, S/N Z.RURAL DE NOVA PALMEIRA,1ªPUB 09257477000121”; a ser realizadano 
bairro: ZONA RURAL; município de NOVA PALMEIRA/PB; CEP: 58184-000, conforme processo 
Nº 2016-001540/TEC/LOP-0303 de 15/03/2016. [#Prot: 620/2016]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS-CDRM/PB., CNPJ: 
09.307.729/0001-80,localizado(a) no município de SERRA BRANCA/PB; CEP: 58580-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº2131/14/PROC.14-3048=LAVRA DE GRANITOS,REF. 
DNPM N:840.355/000=IT:400MIL=NE:10=L/ATV= SÍTIO RIACHO DO BURACO-ZONA RURAL-
-SERRA BRANC-PV=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001541/TEC/LI-4711 de 15/03/2016. [#Prot: 621/2016]

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, CNPJ: 46.395.687/0043-61,localizado(a) a: RO-
DOVIA BR 101;município de CONDE/PB; CEP: 58322-000, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a 
atividade: “A.A=TRANSP. DE CARGAS PERIOSAS (GLP), PLACAS:FKY-3392-SP/FKY-3388/
SP=PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAIBA=IT:200MIL=NE:15, 1ªPUB, 46395687004361.”; 
a ser realizadano endereço: EM TODO O ESTADO DA PARAIBA; município de /PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001542/TEC/AA-3724 de 15/03/2016. [#Prot: 622/2016]

ELI DA SILVA SANTOS, CNPJ: 02.842.422/0001-30,localizado(a) a: AV: OTACILIO LIRA 
CABRAL;bairro: AREIA BRANCA; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “R.L.O Nº 2914/11,PROC.Nº 845/11=COMERCIO VAREJISTA DE 
GAS LIQUEFEITO DE PETROLE (GLP)=IT:30MIL=AC:2280M²=NE:06=L/ATV:AV. OTACILIO LIRA 
CABRAL Nº 104, AREIA BRANCA,GUARABIRA-PB, 1ªPUB 02842422000113”; a ser realizadano en-
dereço: AV: OTACILIO LIRA CABRAL; bairro: AREIA BRANCA; município de GUARABIRA/PB; CEP: 
58200-000, conforme processo Nº 2016-001549/TEC/LO-1761 de 15/03/2016. [#Prot: 623/2016]

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.

DIAGNOSE CLINICAS DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ: 09.369.604/0002-65,loca
lizado(a) a: RUA JOSE DE ALENCAR;bairro: PRATA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58108-560, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 3807/13,PROC.6790/13=,LAB.ANALI-
SE CLINICAS=IT:90 MIL=AC=401M²=NE:17=L/ATV:RUA JOSE DE ALENCAR N° 405,BAIRRO DA 
PRATA,C.GRANDE/PB.1ª PUB,09369604000265=NURECG=”; a ser realizadano bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001456/TEC/LO-1745 
de 10/03/2016. [#Prot: 594/2016]

ABRAAO ANDRADE DA SILVA, CPF: 029.323.084-67,domiciliado(a) no município de ALAGOINHA/
PB; CEP: 58390-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=LOTEAMENTO COM 264 
E QUADRAS 12=IT:195MIL=ÁREA:7,47HA=NE:02=L/ATV: PERÍMETRO URBANO-ALAGOINHA-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: PERIMETRO URBANO; município de ALAGOINHA/PB; 
CEP: 58390-000, conforme processo Nº 2016-001459/TEC/LP-2665 de 10/03/2016. [#Prot: 595/2016]

EVALDO URQUISA HERCULANO-ME, CNPJ: 04.487.178/0001-60,localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº1494/15/
PROC.15-004703=CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA FAB. DE ARGAMASSA E REAJUST
ES=IT:460MIL=ÁREA:1.115M²=NE:05=L/ATV:R. VIA COLETORA QD.05-LT.9B=D. INDUSTRIAL-
-PB=1PUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001466/TEC/LI-4703 de 11/03/2016. [#Prot: 596/2016]

HELIOSMAN MARACAJA DE LACERDA, CPF: 350.145.474-00,domiciliado(a) no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a ativida-
de: “R.L.O Nº 1292/14,PROC. Nº 2165/14=EXTRACAO DE CALCARIO, AREA 41,19HA ,REF.
PROC.846124/13=IT:70MIL=NE:02=L/ATV:SITIO BARRIGUDA,Z.RUAL DE POCINHO-PB, 1ªPUB, 
35014547400=NURECG=”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de POCINHOS/
PB; CEP: 58150-000, conforme processo Nº 2016-001474/TEC/LO-1747 de 11/03/2016. [#Prot: 
597/2016]

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ: 00.779.059/0001-20,localizado(a) no município de /PB; 
CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=CANTEIRO 
DE OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS=IT:50MIL=ÁREA:273,41M²=NE:49=L/ATV: 
FAZENDA UMBURANA,S/N-ZONA RURAL-PICUÍ-PB=1PUBLI.”; a ser realizadano município de 
/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001477/TEC/AA-3723 de 11/03/2016. [#Prot: 
598/2016]

ITAMARE-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA, CNPJ: 
12.386.255/0001-13,localizado(a) no município de ITABAIANA/PB; CEP: 58360-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Sim-
plificada para a atividade: “LICENÇA SIMPLIFICADA=UNIDADE DE TRIAGEM DE PRODUTOS 
RECICLÁVEIS E INORGÂNICOS=IT:86.127,46=ÁREA:240M²=NE:02=L/ATV:GRANJA ESPERAN-
ÇA-ROD. PB-066 - ITABAIANA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de ITABAIANA/PB; CEP: 
58360-000, conforme processo Nº 2016-001478/TEC/LS-0182 de 11/03/2016. [#Prot: 599/2016]

ARGEMIRO VLAMIR FERREIRA DE LIMA-EPP, CNPJ: 18.777.644/0001-56,localizado(a) a: RUA 
CEL. FRANCISCO CÂNDIDO;bairro: CENTRO; município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº3398/14/PROC.14-003158=IMP. DE UM COMER. 
VAR. DE COMB.(GASO, ALCOOL, DIESEL)=LUBR E TROCA DE ÓLEO=IT:60MIL=ÁREA:357,75
M²=NE:01=L/ATV:R. CORONEL FRANCISCO C, S/N-CENTRO-MONTEIRO-PB=1ªPUBL.”; a ser 
realizadano município de MONTEIRO/PB; CEP: 58500-000, conforme processo Nº 2016-001479/
TEC/LI-4704 de 11/03/2016. [#Prot: 600/2016]

IMIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ME, CNPJ: 20.118.174/0001-60,localizado
(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APTS=IT:400MIL=ÁREA:460M²=NE
:04=L/ATV:R. CARDIVANDO DOS SANTOS SÁ, CONDOMÍNIO GRAM VILLE II-CIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001480/TEC/LO-1748 de 11/03/2016. [#Prot: 601/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CNPJ: 08.917.080/0001-56,localizado(a) no município de 
SAPE/PB; CEP: 58340-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA PRÉVIA=RECUPERAÇÃO 
DE AVENIDAE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA=IT:307.613,94=AC:367,65M²=NE:08=L/ATV: RUA 
ORCINE FERNANDES, Nº135 - CENTRO - SAPÉ-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de 
SAPE/PB; CEP: 58340-000, conforme processo Nº 2016-001481/TEC/LP-2666 de 11/03/2016. 
[#Prot: 602/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA, CNPJ: 04.512.147/0001-11,localizado(a) no municí-
pio de ZABELE/PB; CEP: 58515-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=COMER. VAR. DE COMB. EM GERAL(GASO. ÁLCOOL, DIESEL E LUB.) PARA VE
ÍCULOS=IT:30MIL=AC:60M²=NE:02=L/ATV: R. JOSÉ VAZ DE MEDEIROS,S/N-CENTRO-ZABELÊ-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de ZABELE/PB; CEP: 58515-000, conforme processo 
Nº 2016-001493/TEC/LO-1749 de 14/03/2016. [#Prot: 603/2016]

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 41.132.085/0001-49,localiz
ado(a) a: RUA TREZE DE MAIO;bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58101-070, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O N° 2170/14,PROC.1882/14=FARMACIA 
DE MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EM GERAL=IT:181.676MIL=A
C=180M²=NE:18=L/ATV:RUA TREZE DE MAIO N°149 CENTRO C.GRANDE/PB 1°PUB, 
CNPJ:41132085000149=NURECG”; a ser realizadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/
PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001495/TEC/LO-1750 de 14/03/2016. [#Prot: 
604/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA, CNPJ: 03.923.742/0001-87,localizado
(a) no bairro: ZONA RURAL; município de CURRAL DE CIMA/PB; CEP: 58291-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “CORRECAO DA L.O Nº 500/16,PROC. Nº 7554/15=SOLICITANDO 
APLICACAO DO DISPOSTO NO ART. 17,IV DO DEC.FEDERAL Nº 28.951 DE 18 NOVEMBRO DE 
2007.”; a ser realizadano endereço: RUA: CONEGO FAUSTINO JORGE DE CARVALHO; bairro: 
SAO JOAO BATISTA II; município de ITAPOROROCA/PB; CEP: 58275-000, conforme processo 
Nº 2016-001497/TEC/LO-1751 de 14/03/2016. [#Prot: 605/2016]

AGROINDUSTRIA LADEIRA VERMELHA LTDA, CNPJ: 21.258.422/0001-31,localizado(a) no 
bairro: ZONA RURAL; município de AREIA/PB; CEP: 58397-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “CORREÇÃO DA L.O Nº 407/16,PROC. Nº 7395/15=RETIFICACAO DA L.O.”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de AREIA/PB; CEP: 58397-000, conforme processo 
Nº 2016-001503/TEC/LO-1752 de 14/03/2016. [#Prot: 606/2016]

AGROINDÚSTRIA LADEIRA VERMELHA LTDA, CNPJ: 21.258.422/0002-12,localizado(a) no municí-
pio de SERRARIA/PB; CEP: 58395-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “CORRECAO DA 
L.O NÂº 405/16,PROC. NÂº 7393/15=RETIFICACAO DE ENDERECO.”; a ser realizadano muni-
cípio de SERRARIA/PB; CEP: 58395-000, conforme processo Nº 2016-001504/TEC/LO-1753 de 
14/03/2016. [#Prot: 607/2016]

MINERAÇÃO VISTA BELA LTDA-ME, CNPJ: 11.341.533/0001-53,localizado(a) no município de 
/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº2041/14,PROC.Nº 
8312/13,C/M.R.S=BENEF. DE MINE. N/METALICO(ROCHAS PEGMATITICAS)=IT:150MIL=AC
:980M²=NE:04=L/ATV:PROP. VARZEA DA CARNEIRA, S/N Z.RURAL DE JUNCO DE SERIDO-
-PB,1ªPUB 11341533000234.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de JUNCO DO 
SERIDO/PB; CEP: 58640-000, conforme processo Nº 2016-001505/TEC/LO-1754 de 14/03/2016. 
[#Prot: 608/2016]

FERNANDO GOUVEIA DE ARAÚJO, CPF: 084.694.384-09,domiciliado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA AVICULTURA PARA CRIAÇÃO DE GALINHAS 
DE CAPOEIRAS=IT:100MIL=AC:280M²=NE:01=L/ATV:SÍTIO N. HOLANDA,S/N-ZR-SOLEDADE-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de SOLEDADE/PB; CEP: 
58155-000, conforme processo Nº 2016-001506/TEC/LO-1755 de 14/03/2016. [#Prot: 609/2016]

DN VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA(NAGAI), CNPJ: 10.263.400/0001-43,localizado(a) no 
município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA 
LO Nº366/10/PROC.9-0866=(COM M.R.S)=COMER. VAR. DE AUTO, UTILITÁRIOS, PEÇAS E 
ACESS PARA VEÍCULOS=AC:812,72M²=NE:11=L/ATV:R. HORTENCIA H. DE A. BRITO, Nº555-J. 
BETA-CABEDELO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, 
conforme processo Nº 2016-001511/TEC/LO-1756 de 14/03/2016. [#Prot: 610/2016]

EGILBERTO FERREIRA DA SILVA, CNPJ: 04.114.868/0001-73,localizado(a) no município de 
CAMALAU/PB; CEP: 58530-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1072/14,PROC. 
Nº 1167/14= COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS=IT:30MIL. AC:160M²=NE:04=L/ATV: RUA 
PROJETADA S/N,CENTRO,CAMALAU-PB.1ª PUB.04114868000173.”; a ser realizadano endereço: 
RUA PROJETADA; bairro: CENTRO; município de CAMALAU/PB; CEP: 58530-000, conforme 
processo Nº 2016-001513/TEC/LO-1757 de 14/03/2016. [#Prot: 611/2016]

DBM MINERAIS LTDA-EPP, CNPJ: 21.519.342/0001-92,localizado(a) no município de SOLEDADE/
PB; CEP: 58155-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para Pesquisa para a atividade: “L.O.P=EXTRACAO 
DE CALCARIO, AREA TOATATAL 490HA, REF.PROC.DNPM 846.175/2015=IT:50MIL=NE:06=L/
ATVB:SITIO CAIEIRA,ZONA RURAL DE ESPERANCA-PB, 1ªPUB. 21519342000192.”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, conforme 
processo Nº 2016-001515/TEC/LOP-0302 de 14/03/2016. [#Prot: 612/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, CNPJ: 01.612.770/0001-58,localizado(a) no município 
de RIACHAO/PB; CEP: 58235-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=IMPLANTACAO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO=IT:3.410.258,30=EXTENCAO:3747M=NE:20, MUNI-
CIPIO DE RIACHAO-PB, 1ªPUB 01612770000158.”; a ser realizadano município de RIACHAO/PB; 
CEP: 58235-000, conforme processo Nº 2016-001516/TEC/LI-4707 de 14/03/2016. [#Prot: 613/2016]

BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA., CNPJ: 07.768.877/0001-76,localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; 
município de QUEIMADAS/PB; CEP: 58440-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O 
Nº 1465/14,PROC.Nº 2418/14=LAVRA DE AREIA/ARGILA AREA 48,11HA REF.PROC.DNPM Nº 
846.200/2013=IT:10MIL=NE:02=L/ATV: FAZENDA SAO BRAZ,Z.RURAL DE OLIVEDOS-PB, 1ªPUB. 
07768877000176.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de OLIVEDOS/PB; CEP: 
58160-000, conforme processo Nº 2016-001520/TEC/LO-1758 de 14/03/2016. [#Prot: 614/2016]

FELIPE MOREIRA JESUS, CPF: 701.061.034-74,domiciliado(a) no município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIDFICACAO MULTIFAMILIAR 
COM 04 APTOS (PREDIO)=IT: 250MIL=AC:273M²=NE:05=L/ATV: RUA CIDADE DE AGUA BRAN-
CA, QD 042, LT 0176,B. DAS INDUSTRIA-JP.1ªPUB, 70106103474.”; a ser realizadano município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001526/TEC/LO-1759 de 
15/03/2016. [#Prot: 615/2016]

VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO E OUTRO, CPF: 893.458.194-87,domiciliado(a) no município 
de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “R.L.I Nº 
1028/14,PROC. Nº 1922/14=IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO CRISTAL, COM 06 QUADRAS 
E 178 LOTES=IT:110MIL=AC:30.196,45M²=NE:12=L/ATV: MARGENS DA PB 417, Z.URBANA 
DE BOM JESUS-PB.1ªPUB 89345819487”; a ser realizadano bairro: ZONA URBANA; município 
de BOM JESUS/PB; CEP: 58930-000, conforme processo Nº 2016-001528/TEC/LI-4709 de 
15/03/2016. [#Prot: 616/2016]

POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ: 09.378.185/0001-47,localizado(a) no 
município de SOSSEGO/PB; CEP: 58177-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 
1470/14,PROC.Nº2966/14= COM.VAREJISTA DE COMBUST.(GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL) E 
LUBRIFICANTE=IT:20MIL=AC:231M²=NE: 02=L/ATV: RUA PROJETADA S/N,CENTRO,SOSSEGO-
-PB, 1ªPUB.09378185000147”; a ser realizadano município de SOSSEGO/PB; CEP: 58177-000, 
conforme processo Nº 2016-001531/TEC/LO-1760 de 15/03/2016. [#Prot: 617/2016]

CONSTRUTORA DATERRA LTDA, CNPJ: 08.850.107/0001-30,localizado(a) a: AVENIDA 
BAHIA;bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-130, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
Prévia para a atividade: “L.P=EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM 90 UNDS=IT:25MILHOES=A
C:15755,94Mï¿½=NE:60=L/ATV: AV. ESPIRITO SANTO, QD 080, LT 0040, B.DOS ESTADOS-JP, 
1ï¿½ PUB.08850107000130”; a ser realizadano endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO; bairro: 
BAIRRO DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-110, conforme processo 
Nº 2016-001538/TEC/LP-2667 de 15/03/2016. [#Prot: 618/2016]



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N004/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/04/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de leite em pó (formula infantil), destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00173-6
João Pessoa, 16 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N412/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/04/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material de consumo (lanches), destinado a Escola de 
Serviço Publica do Estado da Paraíba - ESPEP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00171-9
João Pessoa, 16 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N025/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/04/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de peças para maquinas, destinado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00174-4
João Pessoa, 16 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N036/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ventiladores, destinado a Secretaria de Estado da Educação 
da Educação - SEE/CASA DO ESTUDANTE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00172-7
João Pessoa, 16 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 12-2015/SEIRHMACT
AVISO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEIRHMACT, designada pela Portaria GAB 
nº 01/2016, em cumprimento ao disposto no art. 59, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, torna público 
a ANULAÇÃO da T. P. 12/2015/SEIRHMACT, referente ao Processo Nº3549/2015 - Aquisição de 
Revestimentos e Tubos para atender a demanda de perfuração de 150 poços na Paraiba, em virtude 
de ter sido considerada FRACASSADA.

João Pessoa, 16 de Março de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT

TOMADA DE PREÇOS 09-2015/SEIRHMACT
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEIRHMACT, designada pela Portaria GAB nº 
01/2016, em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, torna público o 
resultado do julgamento das propostas de preços da licitação em epígrafe, em que foi DECLARADA 
VENCEDORA a Empresa INDÚSTRIA YVEL LTDA, CNPJ nº08.811.812/0001-29 na TOMADA DE 
PREÇOS N° 09/2015, para aquisição de 42 cataventos (moinhos de vento), com proposta de preços 
no valor de R$ 495.600,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais).

João Pessoa, 16 de Março de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT

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 290/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIOS REJUNTADOS 
COM BETUME E PEDRISCO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

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 Lote ficará adiada para o dia 
31/03/2016, às 11h, em razão de retificações nas planilhas e na Classificação do Tipo do certame. 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, 16 de Março de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de em-
presa de construção civil para execução de obras de construção de uma praça no Loteamento Maria Peixoto, 
no Município de Mogeiro - PB, no dia 05/04/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à 
Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 31/03/2016. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 15 de março de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
de construção civil para execução de obras de remoção e reposição de pavimentação em paralelepípedos em 
diversas ruas da cidade de Mogeiro - PB, no dia 05/04/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 31/03/2016. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 15 de março de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Pregão Presencial n.º 002/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de construção civil para 
execução de ob.

EMPRESA VENCEDORA: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 
17.560.794/0001-40.

VALOR: R$ 73.000,01 (Setenta e três mil reais e um centavo).
Mogeiro(PB), 3 de fevereiro 2016.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CPL

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha de pagamento 

para a Câmara Municipal de Água Branca – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Água Branca: 01.000 – Câmara Municipal – Ma-

nutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física OU 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA: período de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 16 de março 
de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Água Branca e ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA 
E SOFTWARES LTDA - R$ 35.000,00.

Água Branca - PB, 16 de março de 2016.
MIRACI DE SOUSA MARTINS

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 - 08

CONTRATADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, que realizará procedimento licitatório na citada licitação, no dia 01 de abril 
de 2016 às 10:00 horas (Horário de Brasília), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para aquisição eventual e futura, sob demanda, dos serviços de emissão de Certificado Digital A3, 
e-CPF, com cadeia Cert-JUS, padrão ICP-Brasil, com validade mínima de 3 (três) anos, emitidos 
em dispositivos token fornecidos pela contratada, incluindo ainda os serviços de Visita Técnica 
para validação presencial, além de garantia de 3 (três) anos tanto para o dispositivo (token) quanto 
para o certificado, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo ao edital. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do 
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro 
– João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 
13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do 
Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa,16 de março de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª VARA
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB - CEP: 58.031-220 – Fone: 21084097
EDT.0003.000001-8/2016

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 0003565-14.2012.4.05.8200, Classe 28 
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: LILIANE MONIQUE FERREIRA DE ARAUJO
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada LILIANE MONIQUE FERREIRA DE ARAUJO (CPF: 

074.825.854-00), para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, contados do escoamento do prazo de 
20 (vinte) dias deste edital, a quantia de R$ 31.353,08 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três 
reais e oito centavos – atualizado até abril/2012), acrescido da verba honorária de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da Execução – R$ 627,06 (seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos), 
totalizando o valor de R$ 31.980,14 (trinta e um mil, novecentos e oitenta reais e catorze centavos).

INTIMAÇÃO da parte executada de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias deste edital, para opor embargos à execução, independentemente da 
garantia do Juízo.

INTIMAÇÃO da parte executada que foi realizado bloqueio eletrônico, através do sistema RE-
NAJUD, de veículos de sua propriedade.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) intimado(s) pessoalmente o(s) devedor(es), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta nos autos, é expedido o 
presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário Eletrônico da 
Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 21 de janeiro 
de 2016. Eu, ____, Sara Chaves da Silva Neves, Analista Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, 
____, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretária da 3ª Vara, o conferi e subscrevo.

CRISTIANA MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Substituta da 3ª Vara

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DOMUNICIPIODE VARZEA- PB
COOPEVARZEA

Rua Izabel Leopoldina s/n,CentroCEP 58620 – 000 Centro Várzea-PB
CNPJ: 09.128.580/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da COOPEVARZEA Cooperativa de Garimpeiros do Município de Várzea, no uso 
das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data 
somam-se 47 nº de cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará na sede da Cooperativa,situada na Rua 
Izabel Leopoldina s/n, no dia 31 de março de 2016.A Assembleia Geral Extraordináriarealizar-se-á 
em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 
18:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 
19:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. 
Assembleia Geral Ordináriarealizar-se-á no mesmo local e dia, em primeira convocação às 20:00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 21:00 horas, em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 22:00 horas, em terceira e última convoca-
ção, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem e seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE:
1.Reforma parcial do Estatuto Social.
Nota: São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar válidas 

as deliberações de que trata a pauta acima.
Pauta da AGO:
1. Prestação de contas do exercício social de 2015 compreendendo o relatório de gestão; 

balanço patrimonial; demonstrações de sobras ou perdas e demais demonstrativos; e Parecer do 
Conselho Fiscal;

2.Destinação das sobras ou rateio das perdasapuradas do exercício de 2015; 
3. Eleição para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4.Quaisquer assuntos de interesse social

Várzea /PB, 16 de março de 2016.
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PILÕES – RETIFICAÇÃO - O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE PILÕES – Município de Pilões/Estado da Paraíba, inscrito 
no CNPJ nº 09.482.530/0001-98, com endereço à Rua Noberto Baracuhy, 135 – Centro – Pilões/
PB, CEP 58393-000, com Registro Sindical nº 132728, emitido pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, vem, através do seu Presidente Ariosmar Cândido da Cruz, CPF nº 886.364.704-63, NIT 
19036326616, residente no Sítio Titara – Zona Rural – Pilões/PB, CEP 58393-000, RETIFICAR o 
endereço da Assembleia Geral Extraordinária constante do edital publicado no dia 25 de fevereiro 
de 2015, leia-se “Centro Social Padre Mateus, Praça João Pessoa, s/n – Centro – Pilões/PB, CEP 
58393-000, ” - Pilões /PB, 10 de março de 2016. Ariosmar Cândido da Cruz – Presidente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 O SINDICATO DE FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – (SIFEP-PB), CNPJ 

nº09.283.342/0001-30 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO 
2016. – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo ao que 
dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, COMUNICA às empresas e entes 
prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, estabelecidas na sua base territorial, com-
preendida por todos municípios do Estado da Paraíba que deverão descontar na folha de pagamento 
de seus empregados e servidores farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos,a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL RELATIVA A 2016 E prevista no art. 582 da CLT, com a observância da Portaria n° 488 
de 23/11/2005 e da Instrução Normativa n° 1, de 30.09.2008 do MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos empregados/
servidores, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março de cada exercício (art. 580, inciso 
I), devendo ser recolhidas até 30.04.2016, sob penas das sanções legais, nos estabelecimentos 
financeiros credenciados em nome deste Sindicato, com a posterior remessa dos seguintes docu-
mentos: 1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes indicando a função e salário 
percebido no mês do desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical Urbana devidamente quitada, correspondente. João Pessoa, 17 de Março 
de 2016. Ass. SÉRGIO LUIS GOMES DA SILVA – Presidente do SIFEP.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NA PARAÍBA - COOPREV LTDA

CNPJ: 01.825.968/0001-10
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social na Paraíba - Cooprev Ltda, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 922 (Novecentos e vinte e dois) associados, em condi-
ção de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no 
Auditório da OCB/PB, sito à Av. Coremas, 498, Centro, João Pessoa/PB, por falta de acomodações 
na Sede Social, no dia 09/04/2016 às 12:00hs, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
em primeira convocação; às 13:00hs, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 14:00hs, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2015;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas;
3. Fixação do valor global dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações da Diretoria Executiva;
5. Outros assuntos de interesse social.
Assembleia Geral Extraordinária
1.Ampla reforma estatutária;
2. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa/PB, 17 de março de 2016.
Alexandre Miranda Cruz Camelo Pessoa

Presidente

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos que trabalhem na REDE DE FAR-

MACIAS PERMANENTE a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter 
permanente, a ser realizada no dia 21/03/2016, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 
06 – Centro, nesta Capital, as 19:30 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia 1-Analise e discussão de proposta feita pela empresa citada acima referente à Ação Judicial; 
2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes do 
empregador; 3-Outros informes. João Pessoa, 17 de Março de 2016. Sérgio Luis Gomes da Silva. 
Presidente do SIFEP. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS. A DRA. GIANNE DE CARVALHO TE-
OTÔNIO MARINHO, Juíza em exercício na 11ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do 
Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou 
dele conhecimento tiverem que por este Juízo da 11ª Vara Cível, situado no endereço constante do 
timbre se processam os termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 0017815-47.2011.815.2001), 
movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de ESTAÇÃO FASHION CON-
FECÇÕES LTDA e seu avalista JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA. E como não foi possível ser os 
executados encontrados, na forma do art. 231, inciso III, do CPC, ficam através deste, CITADOS: 
ESTAÇÃO FASHION CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.102.167/0001-38 e JOSEMAR 
COSTA DA SILVEIRA, portador do CPF nº 414.491.856-49, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 105.794,66 (cento 
e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros, 
correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Para o 
caso de pronto pagamento, no trídio legal, a verba honorária será reduzida a metade, sob pena de 
serem penhorados tantos bens quantos suficientes para garantia do débito, podendo oferecer bens 
à penhora e EMBARGAR, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que a notícia chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito 
a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação local, bem 
como, afixado no átrio do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 
02 dias do mês de fevereiro do ano de 2016. Eu, _________, Analista/Técnico Judiciário, digitei e 
subscrevi. GIANNE DE CARVALHO TEOTÔNIO MARINHO.

COMARCA DE SOLÂNEA. VARA ÚNICA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0001031-85.2013.815.0461. Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. O MM. Juiz de Direito da Vara 
supra, em virtude de lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou notícias tive-
rem, que por este juízo e escrivania tramita ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0001031-
85.2013.815.0461, requerida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, move contra NARCIZIO JOSE 
DA SILVA, inscrito no CNPJ nº 11.011.538/0001-18, e ANA LUCIA DANTAS DE ALBUQUERQUE, 
inscrita no CPF nº 600.915.504-59, sendo aí, em cumprimento a este CITO os executados de todo 
o conteúdo da presente ação, sob pena de penhora de bens e no prazo de 15 dias apresentar 
querendo embargos à execução. Em virtude de que mandei passar o presente Edital com o prazo 
de 30 dias, para que não se alegue ignorância. CUMPRA-SE. Dado e passado aos 30/07/2015. 
Eu, Botelho Junior, técnico judiciário que o digitei.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO DE Nº 1047/2012/CJ/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/ÁGAPECONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECU-
ÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA, NO BAIRRO DAS 
MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE DIAS), MANTENDO AS DEMAIS 
CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. 
ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E EWERTON EDUARDO DA SILVAPIMENTEL. DATA 
DE ASSINATURA: 28/01/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.11.005/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,que realizará às 
08:00 horas do dia 21 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.005/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Peque-
no Porte – EPP,tendo como OBJETO É A REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACAS OGF-9879, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 11 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará às 10:00 horas do dia 05 de abril de 2016, licitação na ModalidadePREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.002/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendocomo por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS CAÇAMBAS E CAMINHÕES 
LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na 
“PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações 
em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 11 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,que realizará às 
10:00 horas do dia 06 de abril de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.06.003/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
PARA CRECHE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 19837, DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, confor-
me especificações em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 11 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À STTP. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 3390.39.99 000. 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e:CT Nº 00017/2016 - 
01.03.16 - SECOP – SISTEMA COMP. DE CONT. PUBLICAE FINANÇAS LTDA - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Contratação dos serviços de assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha de pagamento 
para a Câmara Municipal de Água Branca – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES 
LTDA - Valor: R$ 35.000,00.

Água Branca - PB, 15 de Março de 2016
MIRACI DE SOUSA MARTINS- Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização 
dos serviços de atualização do Portal da Transparência para a Câmara Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E-TICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - Valor: R$ 12.000,00.

Água Branca - PB, 15 de Março de 2016
MIRACI DE SOUSA MARTINS- Presidente

 
 Estado da Paraíba

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento 
e realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para a Câmara Municipal. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Água Branca: 01.000 – Câmara Muni-
cipal – Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
16 de março de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Água Branca e E-TICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - R$ 12.000,00.

Água Branca - PB, 16 de Março de 2016.
MIRACI DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTRATANTE
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
de cozinha para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 28.102,70.

Poço de José de Moura - PB, 16 de Março de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 31 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 
17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 16 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09031/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/064918
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual aquisição de sandália papete infantil, tênis 

escolar e meia escolar destinados aos alunos das Escolas e Creis, da Rede Municipal de Ensino.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

do Pedido de Reconsideração quanto à análise da amostra do Item 02, do pregão acima citado. Após 
a reanálise feita pela Comissão de Análise e Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
A amostra apresentada pela empresa PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA inscrita com o CNPJ: 

16.994.727/0001-71, para o item 02, tendo em vista reanálise efetivada em conjunto com a apre-
sentação de Laudo fornecido pelo Ibetec, em que verificou-se que o produto estava em consonância 
com as exigências especificadas no edital, anulando o entendimento anteriormente esposado.

Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica o item 02 do objeto licitado, ao qual a amostra foi 
APROVADA em favor da empresa vencedora.

João Pessoa, 16 de março de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC
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Protocolo: 2016 - 014571
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 030613334-28
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.041,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014619
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ: 002608999/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.689,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012944
Responsavel.: CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS
CPF/CNPJ: 380509784-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.003,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014412
Responsavel.: DANIELLY DUARTE DANTAS
CPF/CNPJ: 768141813-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.268,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014379
Responsavel.: DANIELLE ENEAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 080346884-95
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.348,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014681
Responsavel.: EDICLEY TORRES VALDEVINO - ME
CPF/CNPJ: 001986828/0001-23
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.473,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015211
Responsavel.: ELFORT SEGURANCA DE VALORES 
LTDA
CPF/CNPJ: 003943091/0001-97
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.441,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015281
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ: 015353128/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.133,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013644
Responsavel.: EVA FELICIANO DE VASCONCELOS 
BORGES
CPF/CNPJ: 951670994-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.299,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014535
Responsavel.: EDSON DA CONCEICAO MARCOLINO
CPF/CNPJ: 057010804-71
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.987,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014701
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP PRES SER INR$642,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013688
Responsavel.: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES E 
COOPERA
CPF/CNPJ: 002519939/0001-92
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.772,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015227
Responsavel.: FRANCICLEIDE MEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 106272264-77
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$8.840,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014731
Responsavel.: FERNANDO SILVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 072052274-96
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.203,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014695
Responsavel.: FRANCISCO FARNEZIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 072232934-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.555,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014694
Responsavel.: GERALDO ALVES DE LIMA FILHO
CPF/CNPJ: 112185844-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.913,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014724
Responsavel.: GABRIELLA FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 058540654-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014126
Responsavel.: GRAZIELE BORGES
CPF/CNPJ: 008428354-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013186
Responsavel.: HALYSSON SANTANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 063106554-77
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.621,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014744
Responsavel.: IAGO ALVES ANDRADE
CPF/CNPJ: 076423924-43
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.801,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014685
Responsavel.: IZAQUIEL CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 052800314-37
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.271,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014710
Responsavel.: JOSINALDO GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 014447545/0001-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$451,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014134
Responsavel.: JOAO BOSCO CAVALCANTE FILHO
CPF/CNPJ: 090459414-90
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.804,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015043
Responsavel.: JOSEMAR VIDAL FERREIRA
CPF/CNPJ: 001610199/0001-32

Souto
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Responsavel.: ALBERTO CESAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 204851074-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.144,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014792
Responsavel.: A V SANTOS & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 002616724/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.480,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015232
Responsavel.: ANDRE ZANETTI BAPTISTA
CPF/CNPJ: 212808878-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.592,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014563
Responsavel.: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ: 643662353-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$219,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013441
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 75,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014818
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014828
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014829
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014832
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 75,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014817
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,12
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014816
Responsavel.: ANTONIO OSIAS DE LUCENA MOREIRA
CPF/CNPJ: 046451654-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.419,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014623
Responsavel.: ANDREZA TACYANA FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 027772144-09
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.107,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014622
Responsavel.: ALEFF GUSTAVO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700372614-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 54,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013706
Responsavel.: ANDERSON CARLOS LOURENCO 
DE LIMA
CPF/CNPJ: 281773888-86
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.407,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014407
Responsavel.: ANTONIO WALMIR BARBOSA LIMA
CPF/CNPJ: 700410854-69
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.967,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014521
Responsavel.: BARBARA BRUNA DA SILVA PEREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ: 019451151/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$708,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013668
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013764
Responsavel.: BRUNO HANNEMANN VASQUES
CPF/CNPJ: 042322389-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$314,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014242
Responsavel.: CURA PRODUTOS FARMECEUTICOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 005610185/0001-70
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.367,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015108
Responsavel.: CONTRATE SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 010774803/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$67.403,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015165
Responsavel.: CONTRATE SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 010774803/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$153.190,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015049
Responsavel.: CONDOMINIO VUARNET RESIDENCE
CPF/CNPJ: 000993637/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$578,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014252
Responsavel.: CARLOS LINDENBERG LEITE DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 008303264-99
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.260,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF

Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.455,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015202
Responsavel.: JOSE LUCENA DA SILVAME
CPF/CNPJ: 007694009/0002-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$22.564,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 015613
Responsavel.: JOSE DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ: 110610304-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.999,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014725
Responsavel.: JORGE EDUARDO MAURICIO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 659143174-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.100,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014492
Responsavel.: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 700354964-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.857,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014522
Responsavel.: JOSE ALLAN DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 101708794-61
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.350,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014736
Responsavel.: JOAO BOSCO SOUZA COSTA
CPF/CNPJ: 011687944-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.756,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014597
Responsavel.: JP RESTAURANTE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 006355183/0001-44
Titulo: DUP PRES SER INR$1.440,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013005
Responsavel.: JULIANA BRANCO CARVALHO MAR-
CHIORI
CPF/CNPJ: 054275204-22
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.983,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014704
Responsavel.: JANAINA BEZERRA DE ALCANTARA PAIVA
CPF/CNPJ: 031567264-19
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.406,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014615
Responsavel.: JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 049469944-24
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.545,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014718
Responsavel.: LIVIA MARIA DE PAIVA
CPF/CNPJ: 138285094-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.278,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014806
Responsavel.: LUSIEDA RODRIGUES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 619277914-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.253,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014513
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS
CPF/CNPJ: 011740194-33
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.731,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014595
Responsavel.: MARIA ELIN NUNES MASCENA SILVA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$533,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013857
Responsavel.: MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 206683844-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.986,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014788
Responsavel.: MARLUCIA SEVERIANA DOS PASSOS
CPF/CNPJ: 350047622-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.408,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015381
Responsavel.: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467223274-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.144,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014429
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI 
LACERD
CPF/CNPJ: 262475694-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.926,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014689
Responsavel.: MELCHISEDEC VICENTE CAVALCANTI 
FILH
CPF/CNPJ: 014463234-98
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.220,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014631
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP PRES SER INR$380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013684
Responsavel.: MARCUS SERGIO ALBUQUERQUE 
GADELHA
CPF/CNPJ: 109024144-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.083,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014774
Responsavel.: MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO
CPF/CNPJ: 379839974-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.503,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014422
Responsavel.: MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 154240494-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$10.094,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014754
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$979,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014170
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$466,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014138
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71

Titulo: DUP VEN MER INDR$466,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014139
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$979,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014169
Responsavel.: PAULO MOTA DE AQUINO
CPF/CNPJ: 118281044-69
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.634,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014766
Responsavel.: RENATO BALBINO
CPF/CNPJ: 021508188/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013917
Responsavel.: RICARDO DA COSTA E SOUSA
CPF/CNPJ: 024082084-32
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.579,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014651
Responsavel.: REGINALDO DA SILVA GALDINO 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 007838864-38
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.122,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014575
Responsavel.: RODRIGO VENTURA BRAGA
CPF/CNPJ: 235173968-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.332,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014764
Responsavel.: RODRIGO ROSSETTO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 926959651-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.138,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014540
Responsavel.: RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 111899234-24
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.079,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014770
Responsavel.: ROBERTO ACIOLI FURTADO
CPF/CNPJ: 490275574-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.560,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014416
Responsavel.: SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA 
DE ARAUJ
CPF/CNPJ: 012424774-11
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$348,89
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 014881
Responsavel.: SAULO JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ: 078530504-10
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.015,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014683
Responsavel.: SANDRA DE BRITO PRIMO
CPF/CNPJ: 238105484-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.303,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014758
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS 
E CONSTR
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013950
Responsavel.: THAISE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 094451694-76
Titulo: DUP PRES SER INR$140,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013951
Responsavel.: TAYZA TAMAYO GABRIEL FREIRE ME
CPF/CNPJ: 020964720/0002-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$804,92
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010130
Responsavel.: VANESSA CRISTINA DA COSTA DE 
ANDRAD
CPF/CNPJ: 015799392/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$226,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013595
Responsavel.: VERONICA ALESSANDRA ARAUJO 
DE FREIT
CPF/CNPJ: 023403714-81
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.285,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014612
Responsavel.: WLS NETO ALIMENTOS DO BRASIL 
EIRELI
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP PRES SER INR$2.940,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013459
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 015651170/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$433,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013730
Responsavel.: WELLINGTON GALDINO DE MEIRELLE
CPF/CNPJ: 768632204-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.812,43
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013580
Responsavel.: WALTER RABELLO PESSOA DA 
COSTA NETT
CPF/CNPJ: 044269054-19
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.413,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 014644

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,17/03/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2016, 

para o dia 29 de Março de 2016 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Cândido 
de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 16 de Março de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Triunfo, torna público aos inte-

ressados que a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço do Processo Licitatório na 
modalidade Concorrência 00001/2016, tendo como objeto: Contratação de Empresa de Engenharia 
para a execução e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Triunfo - PB, que 
seria realizada no dia 18/06/2016 às 10:30h, foiSUSPENSO, tendo em vista a necessidade de um 
maior espaço de tempo para analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pela empresa 
VIGA ENGENHARIA EIRELE -EPP,  contra a habilitação das empresas INPREL INDUSTRIA DE PRE-
MOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA – ME 
E CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA. Logo que seja analisado e julgado os recursos, uma 
nova data será marcada e publicada na imprensa para abertura dos envelopes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 16 de Março de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de peças 
automotivas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 16 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:15 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE MULTIFUNCIONAL A LASER MANOCROMÁTICA DIGITAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. 
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 

Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:15 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de lavagem de veículos e máquinas. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. Email: 
pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

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

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Informática diversos para melhor funcionamento e atendimento dos diversos setores. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 16 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de Ma-
teriais de Limpeza diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARIA DA LUZ DE B. GUEDES - R$ 105.322,50. Itapororoca - PB, 16 de Março de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Errata

Na publicação do Jornal A UNIÃO (fl. 27) do dia 16 de Março do corrente ano, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº00002/2016, para AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA ME/EPP, onde lê-se “às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2016”, leia-se “às 09:00 horas 
do dia 31 de Março de 2016”.

Cabedelo, 16 de Março de 2016.
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Errata

Na publicação do Jornal A UNIÃO (fl. 27) do dia 16 de Março do corrente ano, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº00003/2016, para AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO, onde lê-se “às 11:00 horas do dia 29 de Março de 2016”, leia-se “às 11:00 horas do 
dia 31 de Março de 2016”.

Cabedelo, 16 de Março de 2016.
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços em gesso.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00018/2016 - 16.03.16 - GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS - R$ 57.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO PELO MAIOR DESCONTO OFERTADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM REVENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: DE ACORDO COM O CONTRATO.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00017/2016 - 16.03.16 - EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR - R$ 238.492,80. (du-

zentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) Para os itens II e IV 
e 14% de desconto sobre o valor de balcão para os itens I e III.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE A A Z.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

- 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - 
10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITA-
LAR E AMBULATORIAL - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 3390.30.09 - MEDICAMENTOS - 3390.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00024/2016 - 16.03.16 - LARMED 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPI - R$ 142.500,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00021/2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) 

PARA CILINDO DE 45KG.
ABERTURA: 15/03/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de expediente para atender as necessidades das 

secretarias do Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço de José de Moura
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00010/2016 - 15.03.16 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 96.961,00
CT Nº 00011/2016 - 15.03.16 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 175.411,40
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, 

DESTINADAS A TODAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço de José de Moura
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00007/2016 - 25.02.16 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 133.204,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos de cozinha para as escolas da Rede Municipal de ensino 

deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço de José de Moura
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00012/2016 - 16.03.16 - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 28.102,70
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliário para creche Proinfância deste município..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço de José de Moura
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00013/2016 - 16.03.16 - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 8.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB, através da Secretaria Mun. de Educação, torna público 
para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, 
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, des-
tinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no artigo 
21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e legislação complementar. O Edital 
estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderão ser retira-
dos na Sede da Prefeitura Municipal, situ à Rua Prof. Nestor Antunes Nestor Antunes de Almeida, 
S\N - Centro - Santa Cruz/PB e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser 
entregues até as 11:00 horas do dia 11/04/2016, no endereço supracitado

Santa Cruz/PB, 16 de março de 2016.
JOANA DARC FERREIRA DE ARAÚJO

Secretária Mun. de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

 AVISO DE COMUNICAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ABERTURA DE VISTAS, 

APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
A Pregoeiro Oficial do município de Araruna torna público que a empresa COMERCIAL DE 

ALIMENTOS WSS EIRELI – ME, CNPJ: 24.059.658/0001-37,  apresentou recurso referente ao 
pregão acima citado. Fica aberto vistas no processo, assim como apresentação de contrarrazões 
no prazo estipulado em Lei. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 14 de Março de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor das empresas FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME CNPJ 
20.953.509/0001-66 no valor total de R$ 18.600,00. Em consequência, ficam convocados os 
proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 16 de março de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 30 de Março de 2016 às 14:00 
horas, tendo como objetivo: Aquisição parcelada de Material Elétrico destinado a manutenção da 
iluminação pública deste município. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – PITIMBU - PA-
RAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 14 de MARÇO de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2016- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 30 de Março de 2016 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de gêneros alimentícios, carnes 
e frios, pães, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental, Pré-Escola, Centro de Educação Infantil e demais programas municipais.  A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU na rua Padre 
José João, 31, centro, Pitimbu. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.

PITIMBU-PB, 11 de MARÇO de 2016.
RIVISSON VINICIOS  MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015
Torna público resultado da Fase de Habilitação da Concorrência nº 00002/2015, cujo Objeto 

é Contratação de Empresa Especializada para Executar o Sistema de Esgotamento Sanitário 
no Município de Riacho dos Cavalos/PB. Licitantes Habilitados, por atenderem ao Instrumento 
Convocatório e Legislação Vigente: Coenco Construções, Empreendimento e Comercio Ltda.; 
Concretex - Comercio Construções e Serviços Ltda EPP; Conserv Construções e Serviços Ltda.; 
Covale Construções Ltda.; CRV Construções e Serviços Ltda ME; Hydrogeo Projetos e Serviços 
Ltda.-EPP; Kairós Engenharia e Construções Ltda.; Patcual Construções Ltda.; Roma Construções 
e Manutenção Ltda.-ME; Viga Engenharia EIRELI. Licitantes Inabilitados, conforme consta na Ata 
de Julgamento, disponível no Portal da Transparência do Município: Angulo Construções e Serviços 
EIRELI; Construtora Construterra e Serviços EIRELI-ME; Construtora Princesa do Vale Ltda.-ME; 
Construtora Suassuna & Martins Ltda; E.M.N. Construções e Locações Ltda.; Ibiuna Empreendimen-
tos e Construções Ltda.; Lorena Iadria Construções Comercio e Locação Ltda ME; Pilotis-Projetos e 
Construções; S M Construções e Comercio EIRELI-EPP; Vantur Construções e Projetos Ltda.-ME e 
VW Construção Civil Ltda.-ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 29/03/2016, às 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dr. Antônio Car-
neiro, 58 - Centro - Riacho dos Cavalos - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3449-1060. 
Riacho dos Cavalos - PB, 16 de março de 2016

LORETA MARIA VIEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria n.º 1.723/2011, torna público que, por razões de interesse público, fica CANCELADO o 
procedimento licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 04-003/2016, que tem como objeto SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER À DEMANDA DO PARQUE ARRUDA CÂMARA – SEMAM.

João Pessoa, 16 de março de 2016
Manoel Taigy de Q. Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 17 de março de 2016Publicidade
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Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL M. SARMENTO
Prefeito de Lastro

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0005/2016

Nº. CONTRATO 00008/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JUCELIO COSTA DE ARAUJO04.709.948/0001-71EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para todas 

Secretarias da Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 353.220,32 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Vinte Reais e Trinta e 

Um Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0005/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para todas 

Secretarias da Prefeitura de Lastro

Vencedores: 
- JUCELIO COSTA DE ARAUJO com o valor de R$ 353.220,32 (Trezentos e Cinquenta e Três 

Mil, Duzentos e Vinte Reais e Trinta e Um Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117;,  perfazendo o Valor Global de 353.220,32 (Trezentos e Cinquenta 
e Três Mil, Duzentos e Vinte Reais e Trinta e Um Centavos) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0006/2016

Nº. CONTRATO 00011/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS02.401.421/0001-50
Objeto: Registro de preço para contração de serviço de confecção de fardamentos gerais para 

atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Lastro
Valor: R$ 265.210,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais)
Data do Contrato: 02 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0006/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Serviço de confecção de fardamentos gerais para atender as necessidades das diversas 

secretarias do Município de Lastro
Vencedores: - MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS com o valor de R$ 265.210,00 (Du-

zentos e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;,  perfazendo o Valor Global de 265.210,00 (Duzentos e 
Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais) Após análise do processo, e, estando o mesmo de 
acordo com a Lei, HOMOLOGO em 02 de fevereiro de 2016 , nos termos da Lei 10.520/2002, em 
conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0007/2016

Nº. CONTRATO 00016/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: FÁBIO VIEIRA DE MELO 084.853.284-85 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0007/2016

Nº. CONTRATO 00015/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: FRANCISCO NOGUEIRA 918.301.504-30 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0007/2016

Nº. CONTRATO 00013/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JOSÉ CARLOS DE SOUSA 016.820.684-63 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0007/2016

Nº. CONTRATO 00014/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: LUIZ DOMINGOS SOBRINHO 602.362.054-04 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0007/2016

Nº. CONTRATO 00012/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ROMULO CEZAR GONÇALVES DE ABRANTES 789.391.784-91 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 007/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Vencedores: 
- FÁBIO VIEIRA DE MELO com o valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), vencendo no ítem: 6;
- FRANCISCO NOGUEIRA com o valor de R$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), vencendo 

no ítem: 5;
- JOSÉ CARLOS DE SOUSA com o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), vencendo 

no ítem: 2;
- LUIZ DOMINGOS SOBRINHO com o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), vencendo 

no ítem: 1;
- ROMULO CEZAR GONÇALVES DE ABRANTES com o valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil 

Reais), vencendo no ítem: 3;
,Perfazendo o Valor Global de 76.700,00 (Setenta e Seis Mil e Setecentos Reais) 
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0008/2016

Nº. CONTRATO 00010/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME 13.094.898/0001-56
Objeto: Registro de preço para aquisição de material de consumo do tipo material de expediente 

e material de didático para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Lastro.
Valor: R$ 242.473,20 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais 

e Vinte Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 008/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Registro de preço para aquisição de material de consumo do tipo material de expediente 

e material de didático para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Lastro
Vencedores: - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME com o valor de R$ 242.473,20 (Du-

zentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos), vencendo 
nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179;,  perfazendo o Valor Global de 
242.473,20 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 30 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de tranporte diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991742062.

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Março de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas 
do dia 30 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Fornecimento de paralepíoedos e meios-fios para pavimentação de diversas ruas do município de 
Cuité de Mamanguape. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Março de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 31 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: 
no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Março de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0001/2016
Nº. CONTRATO 00003/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA 08.320.251/0001-65
Objeto: Registro de preços para combustíveis, lubrificantes, e gás glp destinados à todas Se-

cretarias da Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 409.120,00 (Quatrocentos e Nove Mil e Cento e Vinte Reais)
Data do Contrato: 02 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Registro de preços para  combustíveis, lubrificantes, e gás glp destinados à todas 

Secretarias da Prefeituta de Lastro
Vencedores: - DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA com o valor de R$ 409.120,00 

(Quatrocentos e Nove Mil e Cento e Vinte Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14;,  perfazendo o Valor Global de 409.120,00 (Quatrocentos e Nove Mil e Cento 
e Vinte Reais) Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO 
em 02 de fevereiro de 2016 , nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado 
os  licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do 
citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0002/2016

Nº. CONTRATO 00004/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO LTDA 

04.064.641/0001-60
Objeto: Registro de preço para aquisição parcelada de medicamentos drogas e suprimentos 

farmacológicas para Secretaria de Saúde do Município de Lastro
Valor: R$ 492.553,99 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais 

e Noventa e Nove Centavos)
Data do Contrato: 02 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos drogas e suprimentos farmacológicas para 

Secretaria de Saúde
Vencedores: - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA com o valor de 

R$ 492.553,99 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa 
e Nove Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156;

,  perfazendo o Valor Global de 492.553,99 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e 
Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO m 02 de 
fevereiro de 2016, nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes 
vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL M. SARMENTO
Prefeito de Lastro

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0003/2016

Nº. CONTRATO 00005/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA04.064.641/0001-

-60EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada de material médico e hospitalar destinados as atividades da 

Secretaria da Saúde
Valor: R$ 217.474,83 (Duzentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e 

Oitenta e Três Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0003/2016

Nº. CONTRATO 00006/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ODONTOMED COMECIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 

ME09.478.023/0001-80EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada de material médico e hospitalar destinados as atividades da 

Secretaria da Saúde
Valor: R$ 103.213,40 (Cento e Três Mil, Duzentos e Treze Reais e Quarenta Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Registro de preço para aquisição parcelada de material médico hospitalar, destinados 

as atividades da Secretaria da Saúde e seus programas no município
Vencedores: 
- DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA com o valor de R$ 

217.474,83 (Duzentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Três 
Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 
61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 
101, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 
137, 140, 141, 143;

- ODONTOMED COMECIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME com o valor 
de R$ 103.213,40 (Cento e Três Mil, Duzentos e Treze Reais e Quarenta Centavos), vencendo nos 
seguintes itens: 6, 10, 13, 15, 19, 27, 30, 31, 34, 43, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 66, 67, 71, 78, 79, 80, 
81, 86, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 109, 110, 114, 115, 117, 120, 123, 124, 126, 129, 130, 
131, 133, 138, 139, 142, 144;,  perfazendo o Valor Global de 320.688,23 (Trezentos e Vinte Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 5/0004/2016

Nº. CONTRATO 00007/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JUCELIO COSTA DE ARAUJO04.709.948/0001-71EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Registro de preço para aquisição de gênero e suprimentos alimentícios destinado as 

diversas secretarias da Prefeitura  de Lastro
Valor: R$ 497.856,40 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais 

e Quarenta Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2016
Vigência: 01/02/2017

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Registro de preço para aquisição de gênero e suprimentos alimentícios destinado as 

diversas secretarias da Prefeitura de Lastro
Vencedores: 
- JUCELIO COSTA DE ARAUJO com o valor de R$ 507.866,40 (Quinhentos e Sete Mil, Oitocentos 

e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156;,  perfazendo o Valor Global de 507.866,40 (Quinhentos e Sete Mil, 
Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00011/2016.
OBJETO: Aquisição de baterias para os carros próprios da frota municipal para atender as 

necessidades das diversas secretarias do Município de Poço de José de Moura-PB.
ABERTURA: 15/03/2016 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.
OBJETO: Aquisição de produtos frute granjeiros, fornecido de forma parcelada, destinados 

a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme solicitação.
ABERTURA: 15/03/2016 as 12:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60003/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDEN-

CIAIS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO EM CARÁTER DE 
INTERNAÇÃO TRANSITÓRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 
CAJAZEIRAS – PB

ABERTURA: 16/03/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/03/2016.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA 
JATO E BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LAVA JATO E BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 
DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) PARA CILINDO DE 
45KG; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
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 parcelada de 
Material de expediente para atender as necessidades das secretarias do Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 
96.961,00; LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 175.411,40.

Poço de José de Moura - PB, 15 de Março de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A TODAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 133.204,00.

Poço de José de Moura - PB, 25 de Fevereiro de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
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: FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE A A Z; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPI - R$ 142.500,00.

Mari - PB, 16 de Março de 2016
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos e materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 16 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente e didáticos diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 16 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de dois 
veículos utilitários zero quilometro tipo caminhonete cabine dupla; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A. - R$ 208.000,00.

Conde - PB, 16 de Março de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de trator agrícola de 
penus 4x4 com grade aradora de 16 discos - horas máquina. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 16 de Março de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Abril de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma carreta agrícola 
basculante hidráulica com um eixo e capacidade de 04 toneladas, para trator de pneus. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3.555. Informações: no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 16 de Março de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviço de confecção de próteses dentá-

rias, destinados ao município de Bernardino Batista. Data e Local, às 13:00 horas do dia 01/04/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 16 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de dois veículos, novos, destinados ao 
município de Bernardino Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 01/04/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 16 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016.

OBJETO: Execução de serviço de construção e urbanização da Praça São Sebastião no Sítio 
Ponta da Serra no Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 01/04/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista,10 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE UIRAUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E PROGRAMAS SOCIAIS 
MUNICÍPIO DE UIRAÚNA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADO E 
DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTEN-
SÍLIOS DIVERSO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 16 de Março de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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: Contratação de 
pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços em gesso.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS - R$ 57.000,00.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO PELO 
MAIOR DESCONTO OFERTADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDVARD 
DE MOURA MOUSINHO JUNIOR - R$ 238.492,80. (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 
noventa e dois reais e oitenta centavos) Para os itens II e IV e 14% de desconto sobre o valor de 
balcão para os itens I e III 

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço com objetivo, Registro de Preço aquisição parcelada de 
material e instrumentos odontológico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Lastro. DATA 
DE SESSÃO: Dia 30 de março de 2016, ás 08:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do 
município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-
000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVIS LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0010/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Registro de preço para contratação de serviço 
especializado em exames de imagens in loco a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Lastro . 
DATA DE SESSÃO: Dia 30 de março de 2016, ás 09:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do 
município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-
000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 18 de março de 2014.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0011/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço melhor técnica, com objetivo contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de manutenção do portal transparência junto a Prefeitura 
Municipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 30 de março de 2016, ás 10:00 horas, na sala da CPL 
,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, 
LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias 
úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 10 de janeiro de 2014.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo contratação de empresa de especializada 
para prestação de serviço de assistência jurídica a junto a Prefeitura Municipal de Lastro. DATA DE 
SESSÃO: Dia 30 de 30 de março de 2016, ás 11:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do 
município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-
000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0013/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo de Registro de preço para contratação de 
empresa de especializada para prestação de serviço de locação de veiculos a cargo da Prefeitura 
Municipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 31 de março de 2016, ás 08:00 horas, na sala da CPL 
,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, 
LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias 
úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Contratação de serviço de especializado de 
exames laboratoriais in loco à cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Lastro . DATA DE SES-
SÃO: Dia 31 de MARÇO de 2016, ás 09:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município 
.INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: 
(083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço com objetivo, Registro de preço para aquisição parcelada 
de material de construção, hidráulico e elétrico destinado a Prefeitura Municipal de Lastro. DATA 
DE SESSÃO: Dia 31 de março de 2016, ás 10:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do 
município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-
000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na moda-

lidade Pregão. Tipo menor preço com maior percentual de desconto sob o a tabela da ABC FARMA, 
com objetivo de Registro de preço para aquisição parcelada de medicamentos de uso controlado, 
com entrega imediata destinado  a Secretaria Municipal de Saúde  . DATA DE SESSÃO: Dia 31 de 
março de 2016, ás 11:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: 
Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, 
no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 15 de março de 2016.
CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 016/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada material elétrico destinados a todas as secretarias do município, 

conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA: 30 de Março de 2016 as 09:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 16 de março  de 2016.
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 017/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar e outros, destinado a manutenção 

dos veículo do município de MAE D’A GUA, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 30 de Março de 2016 as 13:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 16 de março  de 2016.
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS – PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSIANATURA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL n.º 036/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de veículos para atender as 

necessidades da SEMUSA (secretaria de saúde do município de Patos PB).
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, designado pela portaria nº 

01/2016, de 04 de Janeiro de 2014, CONVOCA a empresa FIORI VEICULO S.A, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n.º 35.715.234/0001-08, para assinatura do contrato resultante do processo acima des-
crito sob sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal no. 8.666/93 atualizada pela lei 8.883/94, na 
sala da CPL localizada na rua Horácio Nóbrega, S/N, 1º andar, bairro Belo Horizonte, Patos (PB), 
devendo a empresa se fazer presente por seu representante credenciado nos autos dos processos, 
em um prazo de até 05 (cinco) dias.

Patos (PB), 16 de Março de 2016.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de fardamentos e camisas tipo padrão tipo 
padrão, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de São Francisco. Data e 
Local, às 08:00 horas do dia 04/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições, destinados a 
profissionais de diversas Secretarias do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/04/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. 
Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP, destinados ao 
município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 04/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016

OBJETO: Aquisição de cadernos padronizados, destinados aos alunos do Ensino Fundamental 
do Município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 06/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – CNPJ 
Nº 02.343.132/0001-41 Torna Público que 
a SUDEMA – Superintendência do meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
314/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 
2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de 
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, COMPRE-
ENDENDO A CARGA E DESCARGA DE NA-
VIOS, ARMAZENAMENTO DE CARGAS EM 
GERAL, GRANÉIS SÓLIDOS E LIQUIDOS. 
NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 
S/N – CABEDELO – UF-PB. Processo nº 
2015-003308/TEC/LO-9985.

C O N S T R U T O R A   B W Q  - C N P J 
N°15.532.349./0001-41 – Torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente , as Licenças Prévia , Operação 
e de Instalação, para construção de Resi-
dencial Multifamiliar uso R3 Situado a Rua 
Gentil Rodrigues da Silva Setor 38 QD 097 
LT 0267- João Paulo II-João Pessoa PB.

SIDERA INCORPORADORA LTDA-ME – 
CNPJ/CPF Nº 21.121.802/0001-20 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 541/2016 em 
João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 04 unidades habitacionais, 
dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. 
Na(o) – LOTES 01-06 C, QD. 01 – LOTEA-
MENTO COQUEIRAIS, MATA REDONDA – 
ALHANDRA Município: - UF: PB.  Processo: 
2015-008063/TEC/LO-1315.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ 
nº 00.841.691/0001-56, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação, para a atividade de extração/la-
vra de granito ornamental (rocha ornamental), 
para uso revestimento. Na Fazenda Liberda-
de, sn, zona rural, município de Piancó/PB. 
Processo DNPM nº 846.293/2002. 

A AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS 
LTDA, CNPJ 07.833.708/0001-72, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Renovação da Licença 
de Operação, para atividade de Imunização, 
Controle de Pragas Urbanas e Limpeza de 
Caixa d’Águas e cisternas, situado na Av. 
Camilo de Holanda, 836 – Torre – CEP: 
58.040-340 – João Pessoa /PB.

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - 
CNPJ/CPF Nº 07.575.881/0001-18. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio  Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 531/2016 em João 
Pessoa, 11 de março de 2016 - Prazo: 356 
dias. Para a atividade de: TRANSPORTE DE 
RESIDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE PARA A INCINERAÇÃO EM TODO 
ESTADO DA PARAIBA: PLACAS MOC 5763/
PB, NPZ 6835/PB, NQI 8323/PB, NVT 4734/
PB. Na(o) - EM TODO ESTADO DA PARAÍBA 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-001429/
TEC/AA-3720

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº IN-003/2013

Inexigibilidade Nº IN003/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Sebastião 
Agripino Cavalcanti de Oliveira, CPF nº 319.274.084-15. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. 
Considerando a continuação do Contrato Nº IN-03/2013, fica a vigência prorrogada de 04/01/2014 até 
04/12/2014, para o período de 04/12/2014 até 04/11/2015. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas. Data da ass.: 26/10/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite 
(Prefeita) e Sebastião Agripino Cavalcanti de Oliveira, CPF nº 319.274.084-15 (Contratado). 

Desterro/PB, 01 de dezembro de 2014.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº IN-003/2013
Inexigibilidade Nº IN003/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Sebastião 

Agripino Cavalcanti de Oliveira, CPF nº 319.274.084-15. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. 
Considerando a continuação do Contrato Nº IN-03/2013, fica a vigência prorrogada de 04/12/2014 até 
04/11/2015, para o período de 04/11/2015 até 04/04/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas. Data da ass.: 26/10/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite 
(Prefeita) e Sebastião Agripino Cavalcanti de Oliveira, CPF nº 319.274.084-15 (Contratado). 

Desterro/PB, 26 de outubro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 107/2015

Tomada de Preços Nº TP007/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Desterro/PB. Contratado: 
Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Considerando o serviço 
objeto da avença, ora aditado, fica acrescido por mais 180 (cento e oitenta) dias o presente contrato, 
fundamentado no paragrafo primeiro da cláusula quarta. Considerando a continuação do Contrato Nº 
107/2015, fica a vigência prorrogada de 21/09/2015 até 21/03/2016, para o período de 21/03/2016 até 
21/09/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Data da assinatura: 03 de março de 2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite 
(Prefeita) e Edilio de Lira Brito CPF nº 056.584.474-10 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 03 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento da Chamada Pública N.º 001/2016. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimen-
tação escolar/pnae, para o período de fevereiro a 30/12/2016. Vencedor: Associação Comunitaria dos 
Produtores Rurais de Poços, CNPJ nº 04.162.050/0001-26, com o valor de R$ 4.032,00, pelo Lote I,  o 
valor de R$ 42.000,00, pelo Lote II, perfazendo o valor total de R$ 46.032,00. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 01 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016
A Prefeita do município de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar os 

resultados do julgamento da Chamada Pública N.º 002/2016. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional 
de alimentação escolar/pnae, para o período de março a 30/12/2016. Vencedor: José Bento de Araújo, 
CPF nº 767.198.044-72, DAP nº SDW0767198044722201140404, com o valor de R$ 10.400,00, pelo 
Lote I,  o valor de R$ 16.264,00, pelo Lote II, perfazendo o valor total de R$ 26.664,00. Vencedor: 
José Jair Lima dos Santos, CPF nº 184.805.538-20, DAP nº SDW0184805538202307151126, com o 
valor de R$ 2.550,00, pelo Lote I,  o valor de R$ 6.800,00, pelo Lote II, perfazendo o valor total de R$ 
9.350,00. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 04 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PP021/2015PMD 

Processo Administrativo Nº 009/2015. Pregão Presencial Nº PP005/2015. Contratante: Prefeitura 
de Desterro/PB. Contratado: Juscely Amorin Gonçalo-ME CNPJ: 11.479.016/0001-45. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido por 
mais 01 (um) ano o presente contrato, para utilização do saldo contatual, fundamentado no paragrafo 
primeiro da cláusula quarta. Considerando a continuação do Contrato, fica a vigência prorrogada de 
06/03/2015 até 06/03/2016, para o período de 06/03/2016 até 06/03/2017. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da assinatura: 
03/03/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Juscely Amorin Gonçalo (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 03 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Aquisição de baterias para os 
carros próprios da frota municipal para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de 
Poço de José de Moura-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Poço de José de Moura - PB, 16 de Março de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para creche Proinfância deste município.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 8.036,00.

Poço de José de Moura - PB, 16 de Março de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição de produtos frute 
granjeiros, fornecido de forma parcelada, destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na 
rede municipal de ensino, conforme solicitação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

Poço de José de Moura - PB, 16 de Março de 2016
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA - Prefeita
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