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EURO   R$ 3,639  (compra) R$ 3,644   (venda)

l Partidos entram na reta final para definição de candidaturas. Página 4

l Selecionados no programa Gira Mundo finalizam preparativos. Página 8

l Acusada de fraudar venda de imóveis é detida na capital. Página 6

l Amem completa 45 anos com Missa de Ação de Graças. Página 18
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Organizadores do Cir-
cuito Nordeste já está na 
capital.  PÁGInA 24

Se aprovado na Comissão 
Especial, parecer segue para 
o Plenário.  PÁGInA 7

Final do Master de 
vôlei será em JP

Parecer deverá ser 
lido hoje no Senado

PB Master feminino é a atual campeã

Texto de Fabíola é baseado em fatos reaisDébora é adepta da “poesia minimalista”

Dilma durante palestra em São Paulo

Reforçada segurança 
na divisa com o Rn

A Paraíba ampliou o esquema de segurança nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Norte devido à série de ataques 
criminosos no Estado vizinho. Ontem, uma quadrilha suspeita de atuar em cidades do NE foi presa em Campina. PÁGInA 6

Esportes

Secretaria de Saúde promove atividades para 
conscientizar mães a se tornarem doadoras.  PÁGInA 7
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Ensino de qualidade

Impeachment 

Amamentação

poesia teatro

o primeiro livro de poesia 
da escritora pessoense Débora 
Gil Pantaleão será lançado hoje 
n’A Budega Arte e Café.  PÁGInA 9

“Mensagem para a amante 
do meu marido”, com a atriz Fa-
bíola Ataíde, está em cartaz no 
Teatro Lima Penante.  PÁGInA 12

Amores e saudades em 
“Se eu tivesse alma”

Peça dialoga com o
público sobre traição

Campanha estimula doação de leite
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Transferência de alunos para as novas instalações da Escola Estadual 
Ezequiel Fernandes, em Junco do Seridó, começa 5a feira.  PÁGInA 5

Governo presenteia
a capital com obras

Em comemoração ao aniversário de 431 anos de João Pessoa, o Governo 
do Estado realiza uma série de inaugurações esta semana.  PÁGInA 3
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É alvissareira a notícia de que o 
governo da Paraíba pretende ampliar 
o número de estabelecimentos edu-
cacionais públicos que já integram o 
chamado Projeto Escola Cidadã. Na 
sexta-feira passada, o governador Ri-
cardo Coutinho se reuniu com repre-
sentantes das entidades que partici-
pam deste projeto, não só no nosso 
Estado como em outras unidades da 
federação. Hoje o programa atende 
a oito escolas da rede estadual, mas 
o objetivo do governo é levar este 
modelo de ensino para vários muni-
cípios ainda não contemplados com 
esta nova metodologia. 

O ponto principal deste progra-
ma é a criação e o desenvolvimento 
de um modelo de escola pública de 
qualidade replicável em escala nas 
redes públicas de ensino. Em resu-
mo, ele consiste na criação de escolas 
com a oferta em tempo integral que 
destinam ao aluno muito mais que as 
aulas que constam no currículo esco-
lar, mas também oportunidades para 
esse aluno aprender e desenvolver 
práticas que irão apoiá-lo no planeja-
mento e execução do seu Projeto de 
Vida. Não apenas o desenho curricu-
lar dessas escolas é diferenciado, mas 
principalmente a sua metodologia e 
acompanhamento.

No encontro com representantes 
do Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE) e outras institui-
ções engajadas no projeto, o governa-
dor destacou a importância do ensino 
em tempo integral, enfatizando que o 
Escola Cidadã vem contribuindo para 

mudar o modo com que a população 
vê a educação. “Quando as pessoas 
veem o retorno que os investimentos 
trazem, elas começam a cobrar. Nas 
primeiras plenárias do ODE [Orça-
mento Democrático Estadual], o mais 
citado eram as estradas. Hoje, a meta 
da sociedade é a educação, que deve 
ser uma política de Estado. Temos de 
construir esse legado”, ressaltou.

Na ocasião, de acordo com o se-
cretário da Educação, Aléssio Trinda-
de,outros pontos foram discutidos, a 
exemplo da integração curricular das 
escolas cidadãs entre o ensino téc-
nico e o profissional. “Um dos pon-
tos que mais nos deixou felizes foi a 
avaliação feita com os pais e com os 
alunos, que disseram estar muito sa-
tisfeitos com esse modelo de escola. 
É uma ação inovadora do governador 
Ricardo Coutinho, que já conta com 
o apoio da sociedade. Precisamos 
avançar em alguns pontos, para que 
possamos otimizar esse projeto, que 
deixará legado para gerações”, pon-
tuou.

O projeto Escola Cidadã já é su-
cesso em pelo menos dez estados do 
Brasil. E sua ampliação na Paraíba 
possibilitará uma melhor capacitação 
dos professores e diretores, para ade-
quá-los ao funcionamento em tempo 
integral.  As escolas vão de todos os 
laboratórios, a exemplo de Química, 
Física, Matemática, Biologia, Robó-
tica e Informática. É um modelo de 
escola que vai além do ensino de qua-
lidade. É um modelo que vai formar 
cidadãos.

Editorial

 A escola cidadã
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“Isso demonstra que a decisão do PMDB 
não foi democrática, nem representa o 
desejo de todo o partido”. Da professora 
Cida Ramos (PSB), avaliando o apoio de-
clarado à sua pré-candidatura pelos de-
putados Veneziano Vital e Nabor Wan-
derley. Classificou de coerente a decisão 
dos dois parlamentares, e reafirmou que 
outros filiados do partido também estão 
ao seu lado.

UNInforme

PESquISA Em SOuSA NÃO APOIAm TEmER

DISSIDêNcIA: PEEmEDEbISTAS DEclARAm APOIO A cIDA

Na convenção socialista em 
Guarabira, domingo, o gover-
nador Ricardo Coutinho res-
saltou o caráter histórico que 
está associado às candidatu-
ras de Josa da Padaria (PSB) 
e Beto Meireles (PDT): “Esse 
projeto marcará a história 
política da cidade. O povo não 
aceita mais esse jogo, essa al-
ternância [no poder] que be-
neficia apenas duas famílias”.

Em Sousa, a dobradinha PSB/
PSD saiu na frente na primei-
ra pesquisa de intenção de 
voto, realizada pelo instituto 
Consult para um portal de 
notícias. Se a eleição fosse 
hoje, Fabio Tyrone, que tem 
como companheiro de chapa 
Zenildo Oliveira, teria 44,6% 
dos votos contra 31,2% de 
André Gadelha (PMDB), can-
didato à reeleição.

Um detalhe que diz muito. Nas 
manifestações de domingo a 
favor do impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff, não 
havia nenhuma faixa em favor 
do presidente interino Michel 
Temer (PMDB). Isso corrobo-
ra o que vários institutos de 
pesquisa registraram: aque-
les que não querem a volta da 
petista também não aprovam 
Temer no Palácio do Planalto.

‘NÃO fOI DEmOcRáTIcA’

cONTRA OlIgARquIAS

PROjETO 257 PODE ASfIxIAR mP, AfIRmA OuvIDOR
O novo ouvidor do Ministério Público da Paraíba, Doriel Veloso Gouveia, apoia o argumento exposto pela 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) quanto aos cortes no orçamento 
institucional contidos no projeto de lei 257/16 do governo interino: vai “asfixiar as organizações que 
garantem a democracia brasileira, como o Ministério Público”.

CHeirO de rOmpimeNTO

A indicação de Manoel Júnior como candidato a vice-prefeito na chapa de Luciano Cartaxo (PSD) 
não foi ponto consensual dentro do PMDB. Pelo menos três lideranças da legenda – Veneziano 
Vital, Nabor Wanderley (foto, ao lado de Cida Ramos)  e Roberto Paulino – defendiam a tese de que 
o partido deveria ou manter-se aliado ao PSB ou fazer aliança com o PTB do pré-candidato Wilson 
Filho. Um motivo óbvio sustenta a posição dos três: a presença no ‘chapão’ do PSDB. Os tucanos 
são adversários históricos dos três peemedebistas em seus respectivos municípios – Campina 
Grande, Patos e Guarabira. Ontem, Paulino voltou a dizer que o partido errou ao não absorver essa 
recomendação e afirmou que o PSDB vai trazer problemas ao projeto de reeleição do prefeito. E a 
declaração de apoio à pré-candidatura da professora Cida Ramos (PSB), feita pelos deputados 
Veneziano e Nabor, ontem, corrobora que foi aberta uma dissidência dentro do PMDB. Ao afirmar 
que não concorda com a decisão do diretório municipal do seu partido, Veneziano foi conclusivo: 
“Vamos dar nosso reforço franco e sincero à pré-candidatura de Cida”.
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Artigo

O livro espírita

Uma senhora me telefona pedin-
do que eu indicasse um livro espí-
rita para ler, porquanto está muito 
interessada em conhecer a doutri-
na codificada por Allan Kardec. É 
que ele estava assistindo na TV um 
documentário sobre o grande mé-
dico Bezerra de Menezes, cuja con-
tribuição ao Espiritismo é notável e 
já virou até filme de cinema. 

Eis aí um pedido fácil de aten-
der. Lembrar que a Doutrina Es-
pírita é a doutrina do livro. Muita 
gente entra no Espiritismo por 
três portas: o sofrimento, a me-
diunidade e o livro. O nosso Chico 
Xavier psicografou uma imensa 
literatura de olhos fechados, pode 
ser uma coisa dessa? Mas muita 
gente ainda não acredita nisso. 
Vá, feche os olhos, se concentre e 
veja se um espírito escreve usando 
tuas mãos.

Vamos, portanto, ao livro. Uma 
senhora deseja entrar no Espiritis-
mo através dele. Muito bem. Pois 
no Espiritismo o que não falta é li-
vro. É só ir à livraria da Federação.

E eu vou começar sugerindo o li-
vro “O Problema do Ser, do Destino 
e da Dor”, de autoria de Léon Denis. 
Um livro que escancarou a porta da 
Doutrina ao meu pai, que foi semi-
narista e quase virou padre.

Dois fatos levaram meu pai ao 
Espiritismo: uma sessão mediúni-
ca e a obra a que me referi.

Lembrar que livros psicogra-
fados por Chico Xavier e Divaldo 
Franco têm tido uma saída im-
pressionante.

Gostei de saber que a senhora 
que me telefonou deseja estudar 
o Espiritismo. Espiritismo que vai 
cada vez mais crescendo. E lem-
brando que nos próximos meses, 
haverá um Congresso Espírita 
Mundial, em Lisboa, a minha que-
rida Lisboa.

E a atitude deve ser esta, estu-
dar o Espiritismo. Viva o ecume-
nismo. Gostei de ver, todas as ve-
zes que vi o então arcebispo Dom 
Aldo Pagotto e o pastor Estevam 
assistindo palestra na Federação 
Espírita Paraibana.  

lembrar que a Doutrina Espírita é a doutrina do livro. muita gente entra
no Espiritismo por três portas: o sofrimento, a mediunidade e o livro.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

E o PC do B, que havia anunciado apoio a 
Luciano Cartaxo, admite rever essa posi-
ção. Para o presidente da legenda em João 
Pessoa, Agamenon Sarinho, a presença de 
Manoel Júnior trará uma imagem negativa 
à chapa majoritária, por que ele está ligado 
à “velha política”. O dirigente havia exposto 
ao prefeito que não concordava com a indi-
cação. Há cheiro de rompimento no ar.
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A vice-governadora Lígia 
Feliciano participa da aber-
tura do Seminário Estadual 
“Empoderamento das Mulhe-
res nos Espaços de Poder e 
Decisão”, nesta terça-feira (2), 
às 19h, no Hotel Cabo Branco 
Atlântico, em João Pessoa. O 
seminário terá a participação 
de 100 gestoras de 40 mu-
nicípios e integra o curso de 
Formação para Gestoras Mu-
nicipais de Órgãos de Políti-
cas Públicas para as Mulheres 
(OPM) da Paraíba.

A realização é do Gover-
no do Estado e do Governo 
Federal, por meio de convê-
nio assinado pela Secretaria 
de Estado da Mulher e Diver-
sidade Humana da Paraíba 
(SEMDH). O seminário encer-
ra o quarto módulo de capa-
citações realizado durante o 
primeiro semestre em quatro 
cidades polos da Paraíba. 

“O objetivo é atender di-
retamente 40 municípios do 
Sertão, Alto Sertão, Curima-
taú, Seridó Brejo e Litoral pa-
raibanos. Esse trabalho teve 
como fruto a construção dos 
Planos Municipais de Políti-
cas para as Mulheres dos Mu-
nicípios”, afirma a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares. 

A conferência de aber-
tura será sobre o tema do 

seminário: “Empoderamento 
das Mulheres nos Espaços de 
Poder e Decisão”, com a vice-
governadora Lígia Feliciano. 

O evento prossegue na 
quarta-feira (3), às 8h30, com 
a mesa temática ‘Demandas 
e Desafios na Execução das 
Políticas Públicas para as 
Mulheres’, com a participa-
ção da secretária Adjunta da 
Coordenadoria de Política 
para Mulheres de São Paulo, 
Dulce Xavier; a coordenadora 
do Instituto da Mulher Negra 
(BA), Maisa Maria Vale; e Ma-
ria do Carmo D´Oliveira, as-
sessora de Gênero, Geração, 
Raça e Etnia do Procase (PB).

As mesas temáticas 
abordarão as questões de 
desenvolvimento sustentável 
e autonomia das mulheres, 
educação inclusiva e diver-
sidade, saúde das mulheres, 
enfrentamento à violência, 
direito a terra com igualdade 
para as mulheres do campo e 
trabalhadoras rurais.
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Ricardo entrega série de obras em 
homenagem ao aniversário de JP

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, a partir 
desta semana, uma série de 
obras em homenagem aos 
431 anos da cidade de João 
Pessoa. Serão entregues à 
população obras nas áreas 
de saúde, educação, cultura, 
turismo e mobilidade urba-
na. A primeira inauguração 
será nesta quarta-feira (3), às 
10h, com a entrega do ginásio 
poliesportivo da Escola Es-
tadual de Educação Especial 
Ana Paula Ribeiro Barbosa 
Lira, localizada na Fundação 
Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad). 

A obra é esperada há 
mais de 20 anos e foi reali-
zada com recursos do Go-
verno da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação. Foram investidos 
cerca de R$ 2,3 milhões. O gi-
násio vai atender não apenas 
usuários da Funad, mas toda 
comunidade de pessoas com 
deficiência.

O ginásio poliesportivo 
vai atender, sobretudo, os pa-
ratletas, que antes treinavam 
de forma precária. Vale res-
saltar que a Funad tem uma 
ação efetiva no esporte, não 
só como reabilitação, mas 
em diversas competições, 
com a conquista de muitas 
medalhas e troféus. O trei-
namento era feito nos pátios 
externo e interno da Funad e, 
agora, vai ocorrer no ginásio, 
que recebeu elogios de inte-
grantes do Comitê Olímpico 
de Brasil (COB).

A solenidade de inaugu-

ração vai contar com a apre-
sentação da banda marcial da 
Funad, desfile dos paratletas 
e apresentações culturais. Se-
gundo Simone Jordão, presi-
dente da Funad, a entrega do 
ginásio representa o respeito 
com a pessoa com deficiência. 
“Durante anos, nossos usu-
ários e paratletas treinavam 
sob o sol e no pátio interno, 
de forma precária. Agora te-
rão dignidade, apoio e o cui-
dado merecidos”, lembrou. 
“Estamos muito felizes”, com-
pletou Simone Jordão.

UPS Altiplano
Para o dia 5, sexta-feira, 

está prevista a inauguração 
da Unidade de Polícia Solidá-
ria (UPS) do bairro do Alti-
plano, quando também serão 
entregues 96 viaturas e 60 
motos para reforçar as ações 
preventivas de segurança em 
João Pessoa. A  UPS Altiplano 
contará com uma equipe de 
18 policiais, além de três mo-
tos e duas viaturas.

Cidade Universitária
No dia 15, deverá ser 

inaugurado o sistema espe-
cial de saneamento do bair-
ro Cidade Universitária, no 
qual foram investidos R$ 8,5 
milhões. As obras compre-
enderam construção de duas 
estações elevatórias, implan-
tação de 3.400m de emissá-
rio, 16,100m de rede coletora 
e 1.050 ligações domiciliares. 
Serão beneficiados 16.800 
habitantes.

Cidade Recreio
Ainda no dia 15, será 

inaugurada a ampliação do 
sistema de abastecimento 
d’água da Cidade Recreio, na 
qual foram investidos aproxi-

madamente R$ 3,5 milhões, 
beneficiando 5.500 habitan-
tes. Para isso, foi construído 
um reservatório, 17,200m de 
rede de distribuição com in-
terligações na rede existente 
e 50 ligações domiciliares. A 
obra também reforça o abas-
tecimento dos bairros Qua-
dramares e Porto do Sol.

Ampliação de Escola
A reforma e ampliação 

da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Maria 
do Carmo Miranda deverão 
ser entregues à comunidade 
estudantil no dia 17. Foram 
investidos recursos da ordem 
de R$ 1,6 milhão.

Equipamentos de saúde
No dia 18, o Hospital 

Edson Ramalho receberá no-
vos equipamentos que vão 
melhorar o atendimento aos 
pacientes. Serão entregues 
equipamentos de lavanderia, 
no valor de R$ 408 mil e um 
raio X digital, no valor de R$ 
750 mil. Também no mesmo 
dia, será entregue mais um 
mamógrafo para o Centro 
de Diagnóstico do Câncer 
(CEDC), que representa um 
investimento de R$ 975 mil.

Cruz das Armas
No dia 30, está prevista a 

inauguração das obras de du-
plicação da Avenida Cruz das 
Armas, onde foram investidos 
R$ 5,5 milhões. Com os servi-
ços realizados, a avenida pas-
sará a ter duas pistas de sete 
metros de largura, além de 
um canteiro central de 1 me-
tro. A dimensão das calçadas 
terá variações em todo o cor-
redor. Atualmente, a Avenida 
Cruz das Armas tem um tráfe-
go de 20 mil veículos por dia.

Governo do Estado vai 
inaugurar obras em 
diversas áreas da capital

Lígia vai a seminário 
voltado para mulheres

EMPODERAMENTO Passa de cem 
o número de 
processos da 2ª 
Câmara do TCE

Passa de cem o núme-
ro de processos constantes 
da pauta de julgamentos da 
2ª Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado para esta 
terça-feira (2), a maior parte 
atinente a pedidos de apo-
sentadorias e pensões para 
servidores públicos estadu-
ais e municipais, ou seus de-
pendentes.

Presidido pelo con-
selheiro Arnóbio Viana, o 
órgão fracionário do TCE 
analisará pregões, tomadas 
de preços, convênios, lici-
tações e contratos, além de 
processos atinentes a obras 
e atos de gestão de pessoal, 
oriundos, caso a caso, das 
Prefeituras de Patos, Emas, 
Conceição, Queimadas, Ara-
ra, Guarabira, Marizópolis, 
Amparo, Bayeux, Nova Olin-
da, Pedra Branca, Remígio e 
Serra Grande.

Também, da Secretaria 
de Estado da Administração, 
da Procuradoria Geral de 
Justiça e do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Mu-
nicipais de Campina Grande, 
neste último caso, processo 
decorrente de admissão de 
pessoal sem concurso públi-
co. A Secretaria de Finanças 
deste mesmo município terá, 
em último agendamento, o 
exame das contas de 2012.

n Evento: Seminário Estadual 
“Empoderamento das Mulheres nos 
Espaços de Poder e Decisão”
n Data: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Hotel Cabo Branco Atlântico

Serviço

O governador Ricardo Coutinho 
prestigiou, nesse domingo (31), o con-
certo especial do Programa de Inclusão 
Social através da Música e das Artes 
(Prima), realizado no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pessoa. Cer-
ca de 120 alunos do Prima, de 12 polos 
espalhados pelo Estado, participaram 
do concerto que marcou a despedida 
do maestro Alex Klein da direção geral 
do projeto. 

Ricardo acompanhou o concerto e 
ressaltou a importância do Prima como 
forma de dar oportunidades de inclu-
são social e desenvolvimento cultural 
para jovens de comunidades carentes. 
“O Prima é algo transformador, capaz 
de dar um novo sentido à vida de crian-
ças e jovens. Quando criamos o pro-
grama, tínhamos que escolher alguém 
com coragem, determinação, paixão 
pela música e pelas causas sociais. Veio 
então o Alex Klein. Esse maestro deu 
vida ao projeto e acreditou em um fu-
turo melhor para os alunos. Agradeço 
o trabalho e empenho de Alex e de 
todos que aceitaram este desafio de 
tornar o Prima uma realidade. Hoje 
o projeto é reconhecido e dá muitos 
frutos. O Prima é mais que música, é 
cidadania. Que ele continue a crescer 
e ultrapassar cada vez mais barreiras”, 
enfatizou o governador.

O maestro Alex Klein recebeu ho-
menagens dos alunos e uma comenda 
em reconhecimento ao trabalho exer-
cido em prol da cultura paraibana. Ele 
lembrou que no início do projeto, em 
2012, eram apenas 20 jovens inscritos 
e atualmente o Prima conta com cerca 
de 1.500 alunos. “Foi uma satisfação 
muito grande fazer parte desse proje-
to que hoje leva música e cultura para 
1.500 jovens de comunidades carentes 
da Paraíba. Voltarei aos Estados Uni-
dos, para a Orquestra de Chicago, mas 
terei sempre um carinho enorme pelo 
Prima. Foi um desafio enorme, mas 
saio com a certeza de que através da 
música conseguimos levar cidadania, 
respeito e disciplina para crianças e jo-
vens paraibanos. Agradeço o incentivo 
do Governo do Estado, que criou o Pri-
ma e deu todas as condições para que 
ele funcionasse e o empenho de todos 
que fazem parte deste projeto conso-
lidado e respeitado por todos. O amor 
que tenho pelo Prima é igual o de pai 
para filho. Este é um projeto que muda 
vidas”, falou emocionado.

O Prima será dirigido pela flau-
tista e maestrina Priscila Santana que 
atuou em um dos maiores núcleos do 
Neojiba (Núcleos Estaduais de Orques-
tras Juvenis e Infantis da Bahia), projeto 
semelhante ao Prima, na Bahia. “Amo 
trabalhar em projetos sociais, porque 

acredito no poder transformador da 
música. Sei o quanto é ruim passar por 
preconceitos por causa das condições 
socioeconômicas, já que sofri com isto. 
Quero mostrar para estes jovens que 
podemos ser o que quisermos, basta 
segurarmos as oportunidades e termos 
dedicação. Vou dar o meu melhor na 
continuidade deste belo trabalho do 
maestro Alex Klein no Prima”, disse. 

Para o secretário de Cultura, Lau 
Siqueira, “o Prima vem mostrando seu 
valor por si mesmo, já recebendo reco-
nhecimento nacional, como um pro-
grama que resgata e dá oportunidades 
para jovens paraibanos terem um futu-
ro melhor”.

O maestro José Carlos representou 
os coordenadores dos polos do Prima 
no Estado e destacou: “Esse programa 
só dá certo pelo incentivo do governa-
dor, que criou esta ação tão promissora 
e também graças à dedicação da equi-
pe e, em especial, do Alex Klein, que foi 
um verdadeiro pai para estes jovens. É 
difícil a despedida, mas daremos conti-
nuidade a este programa tão lindo”.

A jovem Isabele Rayane é aluna 
do Prima em Cajazeiras e falou que os 
ensinamentos do projeto vêm trazen-
do conquistas para sua vida. “Além da 
música, aprendi a ter disciplina e buscar 
meus objetivos. Já passei em vários ves-
tibulares, graças ao incentivo dos pro-
fessores e coordenadores do projeto. 
Sou muito grata a tudo que o Prima fez 
em minha vida”, agradeceu.

Samuel Ferreira disse que por meio 
do Prima aprendeu vários instrumen-
tos e que sonha em ser maestro. “An-
tes de conhecer o programa eu não 
sabia nem o que era um instrumento 
musical, nunca achei que seria capaz 
de tocar alguma coisa. Agora tudo mu-
dou, eu amo a música e tenho o desejo 
de ser um grande maestro. Agradeço 
ao governador por acreditar no Prima 
e ao Alex Klein por todos os ensina-
mentos”, concluiu.

Prima
O projeto Prima começou em 

março de 2012, na cidade de Cabede-
lo, com o objetivo de criar orquestras 
em comunidades de vulnerabilidade 
social, por meio de ações de resgate 
e inclusão de adolescentes, usando a 
música como ferramenta educacional. 
Atualmente, o programa conta com 
1.500 inscritos, distribuídos em 12 po-
los. Entre as cidades contempladas 
pelo projeto, além de João Pessoa, es-
tão Patos, Catolé do Rocha, Itaporanga 
e Cajazeiras, no Sertão do Estado; Gua-
rabira, no Brejo; em Campina Grande, 
Agreste paraibano, e em cidades como 
Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. 

Governador prestigia concerto 
com mais de 100 alunos do Prima 

DESPEDIDA DE ALEX KLEIN

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB

Ricardo ressaltou a importância do Prima em promover inclusão social para jovens carentes
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Políticas

Partidos entram na reta final 
para definição de candidaturas

Foto: Divulgação

Prazo limite definido 
pela Justiça para as 
convenções é 5 de agosto

Sexta-feira (5), dia em 
que a cidade de João Pes-
soa estará comemorando 
431 anos, será o prazo final 
para os partidos políticos 
realizarem suas conven-
ções destinadas à escolha 
de seus candidatos a pre-
feito, vice-prefeito e ve-
readores. Alguns partidos 
a exemplo do PSB, PSD, 
PSDB e PTB deverão rea-
lizar suas convenções na 
próxima quinta-feira (4). 
Sendo que o PSB e o PTB 
ainda não escolheram seus 
candidatos a vice-prefeito.

PMDB
O PMDB fez no sábado 

passado, no auditório da 
Asplan, no Centro da capi-
tal, a convenção municipal 
em João Pessoa. Na oca-
sião, a executiva munici-
pal referendou o nome de 
Manoel Júnior como pré-
candidato a vice do atual 
prefeito e candidato a ree-
leição Luciano Cartaxo, na 
chapa do PSD.

PT
Em sua convenção 

realizada sábado passado, 
o PT oficializou a chapa 
puro sangue com o nome 
de Charlinton Machado 
para prefeito e do empre-
sário Nelson Lira para vice. 
Na ocasião, Charlinton 
fez sérias críticas ao atual 
prefeito Luciano Cartaxo e 
convocou a militância para 
enfrentar o que ele cha-
mou de “partido dos gol-
pistas”, formado pelo PSD 

de Cartaxo, PMDB de José 
Maranhão e PSDB.

DEM
O DEM anunciou que 

vai realizar sua convenção 
no próximo dia 4, quando 
lançará a candidatura de 
dois candidatos a vereador 
e a ratificação do apoio a 
candidata do PSB Cida Ra-
mos. O evento será realiza-
do a partir das 8h na sede 
do partido, no bairro de 
Tambiá, em João Pessoa.

PSol
Na capital, o PSOL foi o 

primeiro partido a realizar 
convenção. No dia 21 de 
julho na UFPB, o partido 
ratificou o nome do sindi-
calista Victor Hugo Pereira 
para disputar a Prefeitura 
da capital. De acordo com 
o sindicalista, o mais im-
portante nesta campanha 

é contar com a partici-
pação não só de filiados, 
mas com o maior número 
de pessoas simpatizantes 
e que acreditam na candi-
datura do PSOL. O parti-
do conta com o apoio do 
PSTU, PPR e do PCB.

Pros
A convenção do parti-

do do deputado Lindolfo 
Pires, foi realizada no últi-
mo dia 27, na sede da As-
plan e ratificou o apoio a 
candidatura de Cida Ramos 
e o registro de 4 candidatu-
ras para disputar vaga para 
Câmara de João Pessoa.

PTB
O PTB do deputado 

federal Wilson Santiago 
Filho que é pré-candidato 
a prefeito da capital ain-
da não definiu quem será 
o candidato do partido a 

vice-prefeito em João Pes-
soa. Ele apenas afirmou 
recentemente que o nome 
de seu vice será de um par-
tido aliado.

PSD
O PSD do atual pre-

feito da capital, Luciano 
Cartaxo vai realizar con-
venção na próxima quinta 
para homologar a chapa 
que já bateu o martelo com 
Manoel Júnior como candi-
dato a vice-prefeito.

PSDB
O PSDB também vai 

realizar convenção nesta 
quinta apenas para ratifi-
car o apoio ao atual prefei-
to Luciano Cartaxo. Nessas 
eleições o PSDB não tem 
candidato próprio.

PSB
O PSB também estará 

realizando sua convenção 
nesta quinta-feira. O par-
tido tem como candidata 
a Prefeitura da capital a 
professora Cida Ramos e 
deverá anunciar na con-
venção o nome do vice na 
chapa.

Acordão
Em resposta ao acor-

dão feito pelo prefeito de 
João Pessoa para as elei-
ções deste ano, que reuniu 
em torno de si os nomes 
que fazem oposição à pré-
candidata apoiada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho, Cida Ramos comemo-
rou: “Os caciques da polí-
tica se juntam em acordão. 
Eu me uno ao povo”, disse 
a candidata socialista em 
entrevista concedida no 
último sábado (30). (Com 
informações do portal 
ParaibaJa)

José Alves
zavieira2@gmail.com

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo afirmou se sentir livre após o partido optar por não ter candidatura própria

Entidades sindicais, polí-
ticas e da sociedade civil da 
Paraíba vão lançar no dia 11 
de agosto, na UFPB, a Fren-
te Estadual Escola Sem Mor-
daça. A iniciativa é fruto de 
uma proposta nacional que 
tem como objetivo denun-
ciar os perigos do Projeto 

de Lei 867/2015 que tramita 
na Câmara dos Deputados e 
institui o Programa Escola 
Sem Partido.

A criação da Frente foi 
deliberada em reunião que 
aconteceu na última quin-
ta-feira (28/7) em Campina 
Grande e reuniu represen-

tantes de nove entidades 
paraibanas. Ficou definido 
que a ADUFPB (Sindicato 
dos Professores da UFPB) 
será responsável pela orga-
nização do lançamento, que 
deve contar com a partici-
pação de um palestrante e 
com falas das entidades en-

volvidas.
Serão convidados para o 

evento os reitores das uni-
versidades da Paraíba, diri-
gentes e gestores das insti-
tuições de ensino municipais 
e estadual e a imprensa lo-
cal. Para dar início à cons-
trução de um processo orga-

nizativo em João Pessoa, as 
entidades envolvidas na pro-
posta da Frente Escola Sem 
Mordaça realizaram nessa 
segunda-feira (1º/8), a par-
tir das 15h, uma reunião na 
sede da Adufpb, no Centro 
de Vivência do Campus I, em 
João Pessoa.

Entidades anunciam frente “Escola Sem Mordaça” 
CoNtRA o PRoJEto DE LEI 867/2015

Veneziano e Nabor anunciam apoio a Cida
DIssIDêNCIA DENtRo Do PmDb

Os deputados Venezia-
no Vital do Rêgo (federal) e 
Nabor Wanderley (estadual), 
ambos do PMDB, romperam 
o silêncio e anunciaram apoio 
à pré-candidatura da pro-
fessora Cida Ramos (PSB) à 
Prefeitura de João Pessoa. O 
anúncio aconteceu durante 
reunião na tarde dessa segun-
da-feira (1º) e ocorreu 48 ho-
ras após o partido homologar, 
em convenção, aliança com 
outra legenda.

“Estamos aqui para ex-
ternar o apoio à pretensão 
do PSB e da pré-candidata 

Cida Ramos à Prefeitura de 
João Pessoa. Sempre apoia-
mos a decisão do partido de 
candidatura própria, mas no 
momento em que Manoel Jú-
nior retirou sua postulação, 
e o PMDB deixa de ter candi-
datura própria, - decisão que 
respeitamos - nos sentimos 
livres para fazer nossas op-
ções, que neste caso, é pela 
manutenção da parceria fir-
mada com o PSB em 2014. 
Estamos aqui para dar nosso 
reforço franco e sincero à pré-
candidatura de Cida”, afirmou 
Veneziano.

Já o deputado Nabor 
Wanderley lembrou que o 
PMDB é parceiro da gestão 
do PSB no Governo do Esta-
do. “Não concordamos com a 
decisão tomada pelo Diretó-
rio Municipal, por isso nossa 
posição é de apoio à pré-can-
didatura da professora Cida 
Ramos, pela sua história de 
vida e pela sua qualificação. 
Defendíamos candidatura 
própria do PMDB em João 
Pessoa, no entanto, à medida 
que houve a desistência do 
deputado Manoel Júnior, en-
tendemos que o melhor ca-

minho é seguir com a aliança 
com o PSB, já que somos par-
ceiros na administração esta-
dual”, observou o deputado 
peemedebista.

A professora Cida Ramos 
agradeceu o gesto de Vene-
ziano e de Nabor, e destacou a 
coerência dos dois deputados 
e de outros filiados do PMDB 
que estão apoiando sua pré-
candidatura. “Esse gesto de-
monstra que a decisão do 
PMDB não foi democrática 
nem representa o desejo de 
todo o partido”, observou a 
pré-candidata socialista.

Oposição define chapa 
para enfrentar os Gadelha

Incra da Paraíba tem 
novo superintendente

Em soUsA

soLoN ALVEs DINIZ

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

A disputa eleitoral des-
te ano na cidade de Sousa 
será entre o ex-prefeito Fá-
bio Tyrone, do PSB, e o atual 
prefeito André Gadelha, do 
PMDB. No último sábado foi 
definida a primeira chapa 
majoritária da disputa deste 
ano. Em uma convenção rea-
lizada nas dependências do 
Sousa Ideal Clube, foi con-
firmada a candidatura a pre-
feito de Fábio Tyrone Braga 
de Oliveira, PSB, e do empre-
sário Zenildo Rodrigues, do 
PSD, como candidato a vice.

Na disputa pelas quinze 
vagas na Câmara Municipal 

de Sousa na próxima legis-
latura a oposição dividiu os 
postulantes em três coliga-
ções na chapa proporcional. 
Foi formado um chapão com 
partidos considerados gran-
des, como PSB, PDT, PTB, 
DEM e Pros. Na outra coli-
gação ficaram os candidatos 
a vereador do PSD e do par-
tido Rede Sustentabilidade. 
Na terceira coligação fica-
ram mais de dez agremia-
ções partidárias, a exemplo 
do PPS, PT do B, PC do B, So-
lidariedade e PSL.

O grupo situacionista 
liderado pelo atual prefeito 
André Gadelha, do PMDB, 
confirmou a convenção par-
tidária para o dia 4 de agosto.

O engenheiro civil So-
lon Alves Diniz é o novo su-
perintendente do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) na 
Paraíba. Servidor do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) há 35 anos, 
ele ocupava o cargo de se-
cretário adjunto de Ciência e 
Tecnologia da Prefeitura de 
João Pessoa desde o ano pas-
sado. O termo de posse foi 
assinado na sexta-feira (29) 
na Superintendência Regio-
nal, e a Portaria que nomeou 
Diniz foi publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) de 19 
de julho. 

Diniz nasceu em Barra 
de Santa Rosa, no Agreste 
paraibano, a cerca de 200 
quilômetros de João Pessoa, 
e cursou Engenharia Civil no 
Campus da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) em 
Campina Grande. 

No DER, onde é servidor 
desde 1981, ele ocupou di-
versos cargos, como o de di-
retor de manutenção, diretor 
de Planejamento e, de 2009 
a 2010, diretor-superinten-
dente do órgão na Paraíba.



Paraíba reforça a 
segurança na divisa com 
o Rio Grande do Norte 
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Os estudantes da Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Ezequiel Fer-
nandes, em Junco do Seridó, 
têm muito que comemorar. 
Na próxima quinta-feira eles 
estarão ocupando as moder-
nas instalações do educandá-
rio entregue pelo governador 
Ricardo Coutinho no último 
fim de semana. 

Foram investidos cerca 
de R$ 6,5 milhões com re-
cursos do Tesouro Estadual, 
sendo R$ 5 milhões na cons-
trução e R$ 1,5 milhão em 
equipamentos.

Segundo o gerente da 
6ª Regional de Ensino, Luiz 
Carlos Gomes Gabi, ontem foi 
feriado municipal em Junco 
do Seridó e por esse motivo, a 
mudança dos alunos das salas 
alugadas para as novas depen-
dências será feita gradativa-
mente. Primeiro serão os alu-
nos do Ensino Médio e até o 
fim da próxima semana todos 
já estarão ocupando as salas 
de aula no novo educandário.

O Governo do Estado, 
através da Superintendência 
de Obras do Plano de Desen-
volvimento (Suplan), realizou 
as obras no prazo de três anos 
e nesse tempo as aulas da Es-
cola Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio Ezequiel 
Fernandes não foram para-
lisadas. Dois prédios foram 
alugados pelo Estado para o 
prosseguimento das aulas.

O educandário de Junco 
do Seridó, entregue pelo go-
vernador na presença de vá-
rios estudantes e educadores, 
foi demolido e reconstruído 
numa área de 3.083 m2. Atual-
mente, com 430 alunos, a es-
cola tem capacidade para 960. 
“Queremos preencher todas 
as vagas em 2017”, garante o 
professor Luiz Carlos.

O projeto de construção 
da escola mostrou cuidado 
com o meio ambiente, evi-

Investimento foi de cerca 
de R$ 6,5 milhões, entre 
construção e equipamentos

Alunos começam a ser transferidos
NOVA ESCOLA EM JUNCO DO SERIDÓ

tando a climatização artificial 
e beneficiando a ventilação 
natural. Além disso, a escola é 
bem iluminada, evitando gas-
tos desnecessários com ener-
gia elétrica.

A escola possui oito salas 
de aula, refeitório para 120 
pessoas, ala administrativa 
e pedagógica, auditório para 
120 pessoas, cozinha, bate-
ria de banheiros masculino 
e feminino, recreio coberto, 
biblioteca, videoteca, amplo 
ginásio, laboratórios e outras 
dependências.

Com funcionamento nos 
três turnos, a escola possui 
programas pedagógicos nos 
Ensinos Fundamental, Médio, 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) e Liga Pela Paz. Para 
2017 está prevista a implanta-
ção da Escola Cidadã em tem-
po integral e com o ensino pro-
fissionalizante, disse o gerente 
da 7ª Regional de Ensino.

No levantamento fei-

to pela Suplan, a escola ficou 
quase 60 anos sem reforma 
alguma, contando apenas com 
algumas pinturas eventuais. 
A estrutura estava completa-
mente danificada, com racha-
duras e vazamentos em todas 
as salas de aula. Em 2012, a 
escola foi interditada e os estu-
dantes passaram a ter aulas em 
prédios alugados pelo Estado. 

A construção foi uma rei-
vindicação da população no 
Orçamento Democrático Es-
tadual (ODE) e manifestação 
estudantil nas ruas. O antigo 
prédio foi derrubado e um 
novo construído.

Desenvolvimento
Por ocasião da entrega 

do educandário em Junco do 
Seridó, o governador Ricardo 
Coutinho citou que nos cinco 
anos e meio já foram construí-
das cerca de 540 salas de aula 
por toda a Paraíba. Somente 
na semana foram entregues 

escolas em Jericó e Catolé do 
Rocha. “Esta maravilha de 
escola representa evolução e 
desenvolvimento através do 
conhecimento. É um espaço 
belíssimo, com uma estrutu-
ra melhor que muitas escolas 
particulares que vemos por 

aí. Investimos cerca de R$ 6,5 
milhões nesta unidade de en-
sino para que os filhos do povo 
possam aprender cada vez 
mais”, ressaltou o governador.

Mesmo funcionando em 
salas alugadas, a Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 

e Médio Ezequiel Fernandes 
já foi agraciada pelo Prêmio 
Escola de Valor, em 2015, e 
ainda pelo Mestres da Edu-
cação, nos anos de 2012 com 
dois docentes; seis docentes 
em 2013 e com outros seis 
docentes em 2014.

Reconstrução da escola foi uma reivindicação da população no Orçamento Democrático Estadual e dos estudantes em manifestações nas ruas de Junco do Seridó

FotoS: Secom-PB
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Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Davison Eliziario
Especial para A União

Solenidade de entrega no novo ginásio teve a presença do governador, estudantes e educadores

Ginásio Hermes Taurino está abandonado e prejudica moradores

Falta de segurança, 
muro derrubado, infraestru-
tura comprometida e muita 
sujeira. Assim se encontra o 
Ginásio de Esportes Hermes 
Taurino, localizado na Rua 
Luís Alberto Moreira Cou-
tinho, em Mangabeira. Essa 
situação já se prolonga há 
bastante tempo e deixa mo-
radores frustrados porque 
o espaço que poderia estar 
sendo aproveitado em ativi-
dades culturais e esportivas 
está sendo utilizado como 
ponto para venda de drogas 
e prostituição.

De acordo com o cabe-
leireiro Sílvio Félix, de 49 
anos, que mora próximo 
ao ginásio há cerca de 15 
anos, o local se encontra 
em estado de abandono há 
muito tempo. “Antes havia 
atividades esportivas como 
capoeira, judô, karatê, fut-
sal e vôlei e culturais como 
desfiles das bandas marciais 
de várias escolas do bairro e 

OBRA PARALISADA

de outros bairros também. A 
área é muito grande e pode 
ser utilizada de várias for-
mas possíveis em benefício 
da comunidade”, ressalta 
Sílvio, que também diz que, 
por causa do abandono do 
ginásio e pela falta de ilumi-
nação, durante a noite fica 
perigoso andar aos arredo-

res porque a possibilidade 
de assaltos é grande para 
quem passa pelo  local.

O borracheiro Rafael 
Fragão Alves, de 19 anos, 
trabalha em frente ao giná-
sio há alguns anos e conta 
que os moradores utiliza-
vam o local para práticas 
esportivas, mas depois que a 

cobertura do ginásio come-
çou a apresentar péssimas 
condições, quando querem 
jogar agora utilizam um 
campo que fica ao lado do 
ginásio, mas que também é 
perigoso de estar ali porque 
alguma placa de metal que 
faz parte da cobertura do 
ginásio pode ser arrancada 

e arremessada pelo vento,  
podendo causar acidentes. 

Segundo o mecânico 
Paulo Ricardo da Silva, de 49 
anos, os moradores já pro-
curaram por informações a 
respeito do ginásio e tam-
bém já reivindicaram várias 
vezes que a reforma fosse 
concluída. “Durante todo 

esse período que a obra está 
parada, só o que se encontra 
neste local é prostituição 
e venda de drogas. Faltam 
seguranças para fazer a vigi-
lância do local e iluminação. 
O ginásio está totalmente 
abandonado”, completou.

O secretário municipal 
de Esportes, Edmilson Fer-
reira, contou para A União 
que a empresa que estava 
responsável pela reforma 
do ginásio declarou falência 
e não pode concluir a obra. 
De acordo com o secretário, 
a empresa inclusive esta-
va responsável por outras 
obras e que o fato pegou a 
todos de surpresa. 

“Procuramos outra 
empresa que tem contrato 
com a Prefeitura, mas ela 
não quis assumir a obra, 
então tivemos que entrar 
com um novo processo de 
licitação, que é algo que 
demanda tempo até ser 
concluído. Acredito que até 
o final do ano estaremos 
retomando a reforma do 
ginásio”, finalizou.

Além da estrutura comprometida do prédio do ginásio de esportes, os moradores reclamam da sujeira e da falta de iluminação e segurança
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Paraíba reforça a segurança na 
divisa com Rio Grande do Norte
Estado vizinho vem
registrando série de
atentados desde 6a feira

As Forças de Segurança 
da Paraíba ampliaram, na ma-
nhã de ontem, o esquema de 
reforço policial na divisa da 
Paraíba com o Rio Grande do 
Norte. A decisão foi tomada 
após as últimas ocorrências 
no Estado vizinho, que regis-
trou a terceira noite seguida 
de ataques criminosos. Entre 
a noite do domingo (31) e a 
madrugada de ontem, novos 
atentados aconteceram em 
Natal e em cidades do inte-
rior. Também houve uma fuga 
de 17 presos do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 
da Ribeira, na Zona Leste da 
capital. O reforço policial na 
Paraíba já vinha acontecen-
do desde o fim da última se-
mana, quando começaram as 
ações criminosas coordena-
das no Estado vizinho.

De acordo com o coman-
dante-geral da Polícia Militar 
da Paraíba, coronel Euller 
Chaves, a medida inclui prin-
cipalmente reforço na área 
do Litoral Norte paraibano 
e em cidades como Cuité e 
na área de Catolé do Rocha, 
além da região de Santa Rita.

“Assim que soubemos 
da situação que ocorre no 
Rio Grande do Norte, acio-
namos os comandantes dos 
batalhões que têm ligação 
com municípios do Estado 
potiguar e começamos a mo-
bilizar os efetivos. O objetivo 
é reforçar o policiamento por 
meio das Forças Táticas, com 
suporte do Bope para esta-
belecer respostas imediatas, 
e também Batalhão de Trân-
sito, por meio da Companhia 

de Polícia  Rodoviária. As 
agências de Inteligência das 
Forças de Segurança tam-
bém estão interligadas para 
buscar informações que nos 
conduzam a possíveis pri-
sões. Nossa intenção é reali-
zar check points, abordagens 
em vias de acesso, bloqueios 
policiais. O reforço ocorre 
em várias áreas, mais especi-
ficamente na 2ª Companhia 
Independente da Polícia Mi-
litar (2ª CIPM), em Maman-
guape, no 9º Batalhão de 
Polícia Militar, em Cuité, e no 
12º Batalhão da PM, em Ca-
tolé do Rocha, no Alto Sertão. 
Vamos ao máximo tentar mi-
nimizar que essa situação te-
nha efeitos na Paraíba”, disse 
o coronel Euller Chaves. 

Já o secretário de Se-
gurança e da Defesa Social 
da Paraíba, Cláudio Lima, 
afirmou que os gestores das  
Polícias Militar e Civil, que 
são responsáveis pelas divi-
sas dos municípios que es-
tão próximos ao Rio Grande 
do Norte, reuniram-se logo 
pela manhã para traçar um 
plano de ação em comum 
para impedir que as cidades 
paraibanas possam ser afeta-
das com essa situação no Rio 
Grande do Norte. “Temos que 
estar preparados para agir 
caso algum desses crimino-
sos escolha vir para a Para-
íba como uma possível rota 
de fuga. Estamos atentos e 
orientando nossos policiais 
para ações mais efetivas em 
estradas e vias de acesso. Já 
passamos por outras situa-
ções semelhantes e sempre 
estivemos bem aparelhados 
para agir em situações de ex-
trema cautela como essa que 
ocorre no Estado vizinho”, 
explicou o secretário.

O trabalho integrado 
das Forças de Segurança da 
Paraíba e da Polícia Federal 
resultou na prisão de cinco 
pessoas e na apreensão de 
duas armas de fogo, mais 
de 50 munições de pistola e 
componentes químicos uti-
lizados em explosivos para 
detonar caixas eletrônicos, 
na madrugada de domingo 
(31), em Campina Grande. 
Os cinco presos foram iden-
tificados como: Magno Ron-
calli de Melo Albuquerque, 
Douglas da Silva Barbalho, 
Ivânio Araújo Cabral, Vicen-
te Rafael dos Santos e Iva-
nilson Vicente Ferreira.

O grupo, que tinha 
como base uma casa no 
bairro das Malvinas, atua-
va nos estados de Pernam-
buco, Rio Grande do Norte 
e nas cidades do Agreste, 
Brejo e Curimataú parai-
banos. A quadrilha estava 
sendo investigada pelas 
forças policiais há 60 dias. 

De acordo com o co-
mandante do 10º Batalhão, 
major Pablo Cunha, a de-
sarticulação do grupo é 
resultado de um trabalho 
conjunto com a Polícia Fe-
deral e as Polícias Civis da 
Paraíba e do Rio Grande 
do Norte. “Há pelo menos 
30 dias vínhamos trocando 
informações com a Polícia 

Federal, Polícia Civil da 
Paraíba e Polícia Civil do 
Rio Grande do Norte acer-
ca do grupo e, na madru-
gada desse domingo, sob 
a coordenação do capitão 
Samaroni, parte do bando 
foi desarticulado e com os 
suspeitos foram apreendi-
dos materiais explosivos e 
duas pistolas”, disse Cunha.

Segundo o delegado 
da 12ª Seccional, que tem 
sede em Esperança, Hen-
ry Fábio, com o grupo foi 
apreendido ainda um mapa 
da cidade de Itapetim (PE). 
“Provavelmente eles esta-
vam se preparando para 
realizar ações criminosas 
no município. No mapa é 
possível identificar, por 
exemplo, locais onde há 
postos bancários. Em con-
versas gravadas em um 
aplicativo de celular, con-
seguimos concluir que eles 
estavam articulando um 
assalto”, afirmou a autori-
dade policial. 

Os presos responderão 
pelos crimes de associação 
criminosa, porte ilegal de 
arma de fogo, porte ilegal 
de explosivos. Após pres-
tarem depoimento, eles 
serão encaminhados para 
uma unidade prisional, em 
Campina Grande, onde fica-
rão à disposição da Justiça.

Cinco pessoas são presas 
com pistolas e explosivos

EM CAMPINA GRANDE PM apreende 
armas e prende 
34 suspeitos no 
fim de semana

A Polícia Militar apreen-
deu, no período das 18h da 
última sexta-feira (29) até as 
23h59 desse domingo (31), 
13 armas de fogo, prendeu 34 
suspeito de diversos crimes, 
recuperou 15 veículos rou-
bados e encontrou com sus-
peitos de tráfico 45 pedras de 
crack e três papelotes de ma-
conha, em toda a Paraíba.

Foram apreendidos três 
revólveres calibre 32, quatro 
revólveres calibre 38, uma 
espingarda calibre 12, entre 
outras armas de fogo, nas 
cidades de Bayeux, Campi-
na Grande, Puxinanã, Junco 
do Seridó, Cajazeiras e Santa 
Rita. Foram detidos 34 sus-
peitos, enquadrados em um 
ou mais crimes, como roubo, 
furto e tráfico de drogas.

Ainda nesse período, fo-
ram recuperadas 14 motos e 
um carro, nas cidades de Be-
lém, Bayeux, Campina Gran-
de, Alcantil, Cajazeiras, Remí-
gio e João Pessoa.

Em dois dias, 
a polícia 
recuperou 
15 veículos 
roubados 

A Polícia Civil da Para-
íba, por meio da Delegacia 
de Defraudações e Falsifica-
ções de João Pessoa (DDF), 
autuou, na tarde de ontem, 
mais uma suspeita de atuar 
ilegalmente como corretora 
de imóveis. Aglaene de Mou-
ra Farias, 34 anos, foi presa 
em sua residência, localiza-
da no bairro Jardim Veneza, 
suspeita de desviar valores 
e praticar negociações frau-
dulentas de imóveis, firma-
das no ano de 2016 na ca-
pital paraibana e ainda na 
cidade de Bayeux.

De acordo com o de-
legado de Defraudações, 
Lucas Sá, a prisão aconte-
ceu após denúncia feita por 
dois clientes e vítimas que 
contrataram os serviços da 
suposta corretora, efetuan-
do o pagamento de aproxi-
madamente R$ 10 mil para 
que fosse iniciado o con-
trato de financiamento do 
imóvel com a intermediação 
da corretora. No entanto, a 
suspeita desapareceu após 
ter recebido os valores e as 
vítimas descobriram que 
tinham caído em um golpe, 
motivo pelo qual procura-
ram as autoridades policiais 
para denunciarem o fato.

Segundo a autoridade 
policial, em menos de uma se-
mana, a equipe da DDF, com a 

ajuda do Disque Denúncia da 
Secretaria da Segurança e De-
fesa Social da Paraíba – 197 
conseguiu identificar, loca-
lizar e deter a suspeita, que 
confessou parcialmente a 
conduta criminosa, indicando 
uma terceira pessoa que, se-
gundo ela, é corretora de imó-
veis supostamente habilitada 
pelo Creci/PB e que atuou 
diretamente nas fraudes, cuja 
identificação será mantida 
sob sigilo neste momento, 
uma vez que poderá ser presa 
nos próximos dias. 

Negociação fraudulenta
Segundo Lucas Sá, ape-

nas em 2016, a DDF identi-
ficou e prendeu cinco pesso-
as, em razão de negociação 
de imóveis de maneira frau-
dulenta na Paraíba. “Geral-
mente os suspeitos realizam 
toda a negociação utilizan-
do-se de falsas promessas, 
vantagens e facilidades fora 
do comum, convencendo os 
clientes e vítimas a repassa-
rem parte dos valores nego-
ciados, a título de “reserva” 
ou garantia da negociação”, 
explicou o delegado acres-
centando ainda que os sus-
peitos não apresentam iden-
tificação pessoal e se negam, 
na maioria das vezes, a 
formalizar as negociações 
através do devido contrato, 

objetivando dificultar a re-
paração dos danos causados 
e a adoção das medidas judi-
ciais e policiais cabíveis. 

A Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações faz um 
alerta à população para que, 
sempre quando for fazer ne-
gócios imobiliários, verifique 
a documentação da pessoa 
responsável pela negociação, 
como o registro no Creci e 
a documentação do imóvel 
negociado, sempre formali-
zando as negociações através 
do devido contrato, assinado 
por todas as partes, de ma-
neira a facilitar a adoção das 
medidas cabíveis, em caso de 
descumprimento contratual.

“Aglaene Moura foi au-
tuada pelo exercício ilegal da 
profissão e responderá crimi-
nalmente pelas negociações 
realizadas. As investigações 
da DDF serão direcionadas, 
ainda, para identificação de 
outras vítimas que possam 
ter sido lesadas pela sus-
peita, além de identificar e 
localizar outras pessoas que 
possam ter sido beneficiadas 
pelas fraudes praticadas, mo-
tivo pelo qual a suspeita po-
derá ser indiciada, ainda, por 
outras condutas criminosas 
no decorrer das investiga-
ções, como estelionato e as-
sociação criminosa”, concluiu 
Lucas Sá.   

Acusada de fraudar venda 
de imóveis é detida em JP

FALSA CORRETORA

A Paraíba já entrou na fase da 
moagem da cana-de-açúcar da sa-
fra 2016/2017. Segundo o Depar-
tamento Técnico da Associação dos 
Plantadores de Cana da Paraíba 
(Asplan), a primeira indústria a co-
meçar a moagem foi a Japungu, no 
dia 16 de julho, seguida da Agroval, 
que entrou em operação no último 
dia 25. A expectativa da próxima 
safra é que supere os 5 milhões de 
toneladas. No período da moagem, 
cerca de 40 mil empregos no campo 
estão assegurados.

Segundo o coordenador do De-
partamento Técnico da Asplan (De-
tec), Vamberto Rocha, a próxima 
usina a entrar em operação deve 
ser a Giasa, no dia 1o de agosto. A 
Monte Alegre deve começar a safra 
no dia 4, enquanto que a D’Pádua 

está prevista para entrar em ope-
ração no dia 10 de agosto. A Tabu 
deve iniciar suas atividades no dia 
15 e a Miriri, no dia seguinte, 16 de 
agosto. A São João começa em se-
tembro, com data ainda indefinida. 

“Esse calendário nos foi repas-
sado pelas unidades, a fim de que 
nós, produtores de cana associados, 
possamos nos programar para a 
entrega da matéria-prima, contu-
do pode sofrer alterações”, explica 
Vamberto. A fiscalização da Asplan, 
segundo ele, só deve começar em 
setembro quando todas as unida-
des já estiverem operando e a cana 
no tempo do corte mais adequado.

Para o presidente da Asplan, 
Murilo Paraíso, o mercado está pro-
pício para o segmento da agroin-
dústria da cana-de-açúcar e a pers-

pectiva é que o preço da cana se 
mantenha favorável. “A Paraíba 
não oferece opções de outras cultu-
ras em larga escala e a cana-de-açú-
car se adapta melhor na nossa re-
gião, de forma que contamos com 
um cenário e as perspectivas atuais, 
inclusive, com a manutenção do 
preço que na última safra foi satis-
fatório”, destaca Murilo. 

Atualmente, a Paraíba con-
ta com cerca de 1.800 pequenos, 
médios e grandes produtores de 
cana associados à Asplan, que são 
responsáveis pelo fornecimento 
de cerca de 30% da cana-de-açú-
car moída pelas usinas paraiba-
nas. O Estado é o terceiro maior 
produtor da cana no Nordeste, 
ficando atrás apenas de Pernam-
buco e de Alagoas. 

Começa safra de cana 2016/2017 
 MOAGEM NO ESTADO 

FOTO: Divulgação

Duas usinas paraibanas já iniciaram a moagem da cana-de-açúcar e a expectativa é que este ano supere 5 milhões de toneladas
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Governo do Estado inicia Semana 
Mundial de Aleitamento Materno
Encontro com empresários  
e rodas de conversa fazem 
parte da programação

Com o objetivo de au-
mentar o número de doações 
de leite materno, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), por 
meio do Banco de Leite Anita 
Cabral e da Rede de Bancos 
de Leite e Postos de Coleta de 
Leite Humano, iniciou ontem 
uma programação especial 
alusiva a 25ª Semana Mundial 
de Aleitamento Materno.

De acordo com a diretora 
do Banco de Leite Anita Cabral, 
Thaíse Ribeiro, nos meses de 
junho e julho as doações de 
leite materno caíram em torno 
de 40%, em relação ao mês de 
maio. Isso sempre ocorre por 
conta do período junino e das 
férias. “Normalmente recebe-
mos, por mês, cerca de 250 
litros de leite de 200 doadoras. 
Nesta época do ano o número 
cai para 180 litros de 170 doa-
doras. Além disso, em outros 
meses do ano costumamos 
atender 150 bebês prema-
turos e em junho e julho caiu 
para 100 bebês”, disse Thaíse.

A 25ª Semana Mundial de 
Aleitamento Materno aconte-
cerá até quinta-feira (4), com 
rodas de conversa, café da ma-
nhã, encontro com empresá-
rios para apresentar proposta 
de instalação de salas de apoio 
de aleitamento nas empresas, 
reunião com Hospitais Ami-
go da Criança e avaliadores 
da iniciativa “Hospital Amigo 
da Criança e da Mulher” para 
orientações quanto ao proces-
so de reavaliação das unidades 
hospitalares. A Semana tem 
como tema “Amamentação: faz 
bem para o seu filho, para você 
e para o planeta”.

“A iniciativa Hospital Ami-
go da Criança e da Mulher co-
memora neste ano 25 anos de 
atuação no Brasil e o fortale-
cimento dessa política se dá 
através do processo de reava-
liação das unidades hospitala-
res. Neste ano, os avaliadores, 
formados pelo Ministério da 
Saúde serão orientados pela 
SES para reavaliarem as uni-
dades, segundo os critérios 
estabelecidos pela iniciativa, 
fortalecendo, assim, a política 
de incentivo ao aleitamento 
materno e trabalho de parto e 
parto humanizado nesses hos-
pitais”, pontuou Thaíse Ribeiro.

As atividades começaram 
ontem no Banco de Leite Anita 
Cabral, com um café da manhã 
para as mães que amamentam 
e com roda de conversa para 
esclarecimento sobre os bene-
fícios da amamentação. “Nós 
recebemos mães em período 
de lactação, aquelas que ama-

mentam seus bebês e também 
as que ainda doam o exceden-
te lático. Elas sempre recebem 
muito bem esses eventos pon-
tuais e aproveitam para se in-
formar sobre os benefícios da 
amamentação e a importância 
da doação”, comentou Thaíse.

A dona de casa Maria Lui-
sa deu à luz a Moisés há quatro 
dias. Aos 19 anos de idade, ela 
já passou por cinco gestações 
e desde a primeira é doadora 
de leite. “Sempre produzi mui-
to leite e desde que tive meu 
primeiro filho me tornei doa-
dora. É muito boa a sensação 
de ajudar outras mães e bebês 
que precisam”, disse ela.

Já Jéssica Leite, por causa 
de um pico de pressão arterial, 
teve a primeira filha prematu-
ra, aos sete meses de gestação. 
A criança, logo que nasceu, foi 
para a UTI Neonatal e a mãe 
para a UTI Materna e, por isso, 
não conseguiu amamentar o 
bebê nos primeiros dias de 
vida. “Minha filha passou 12 
dias na UTI, se alimentando 
através de uma sonda. Enquan-
to estive na UTI, eu não tinha 
condições de ordenhar o leite 
para alimentá-la e ela também 
não tinha forças para sugar o 
peito. A doação foi fundamental 
para que ela sobrevivesse. Hoje 
sou muito grata”, comentou.

Programação 
Hoje haverá encontro no 

Banco de Leite de Cajazeiras 
com os dirigentes da CDL, para 
apresentação dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável 
e a proposta de instalação de 
Salas de Apoio ao Aleitamento 
Materno e às Mulheres Traba-
lhadoras nas empresas. Será 
realizada ainda capacitação 
para profissionais em ma-
ternidades para assistência 
em aleitamento materno, nas 
Maternidades Frei Damião e 
Edson Ramalho, na capital; de 
Sousa; Patos e nos hospitais 
universitário de João Pessoa e 
de Mamanguape.

Amanhã, das 14h às 17h, 
no auditório do Cerest, na 
capital, será realizada reu-
nião com hospitais “Amigo 
da Criança” e avaliadores da 
iniciativa “Hospital Amigo 
da Criança e da Mulher” para 
orientações quanto ao proces-
so de reavaliação das unida-
des hospitalares.

Na quinta-feira (4), das 
13h  às 14h, no auditório da 
Maternidade Frei Damião, ha-
verá reunião com representan-
tes das Salas de Apoio à Mulher 
Trabalhadora que Amamenta 
e, das 14h às 17h, atualização 
em Segurança Alimentar e Nu-
tricional no Uso do Leite Hu-
mano em unidades neonatais e 
setor de porcionamento.

Uma ação educati-
va, que teve o objetivo 
de despertar nas pessoas 
a importância do alei-
tamento materno,  mo-
vimentou ontem várias 
ruas do centro de Patos. 
Uma equipe de profissio-
nais da Maternidade Dr. 
Peregrino Filho, que tem 
o título de Hospital Ami-
go da Criança, foi às ruas 
orientar a população. A 
ação marcou a abertura 
da 25ª Semana Mundial 
de Aleitamento Mater-
no da Maternidade, que 
vai até quinta-feira, com 
atividades em Patos, São 
José do Sabugi e João 
Pessoa.

A programação, or-
ganizada pelo Núcleo de 
Estágio e Capacitação de 
Eventos da Maternida-
de (Nece), com apoio do 
Banco de Leite da unida-
de, consistiu na distribui-
ção de material educati-
vo sobre o aleitamento 
e sua importância e em 
abordagens sobre o tra-
balho do Banco de Leite 
Humano da Maternida-
de de Patos, que ofere-
ce alimento apropriado 
para os bebês hospita-
lizados que necessitam  
de complemento ali-
mentar. “É do Banco de 
Leite que as crianças nas-

cidas na maternidade, 
que ainda não sugam 
o peito da mãe, têm as-
segurado sua principal 
fonte de nutrição”, des-
taca a coordenadora do 
Banco, Joana Sabino.

 Hoje a programação 
será no Centro Educacio-
nal Dr. Mauro Medeiros, 
em São José do Sabugi, 
com a palestra “Ama-
mentação e seus bene-
fícios”, ministrada pela 
bioquímica do Banco de 
Leite de Patos, Faldrecya 
Borges, das 9h às 11h. 

Amanhã, às 9h, na 
sede do Banco de Leite 
Drª Vilani Kehrle, será 
oferecido um café da 
manhã, em homenagem 
às mães doadoras e rece-
bedoras. Às 14h, haverá 
palestra para gestantes, 
no Cras de Patos, com o 
tema “Os 10 passos para 
o sucesso do aleitamen-
to e doação do leite hu-
mano”, ministrada pela 
nutricionista Silvana Oli-
veira e a bioquímica Fal-
drecya Borges. Em segui-
da, haverá apresentação 
do grupo teatral Mãe 
Leoa, com a peça “As 
inimigas do peito”. 

Na quinta-feira, a 
programação será em 
João Pessoa, na Materni-
dade Frei Damião. 

Ações de conscientização
É preciso alertar às mães  

que elas podem fazer a doa-
ção sem esforços, apenas com 
a extração do leite e a con-
servação na sua própria casa. 
“Existem muitas mães com 
excesso de leite e que ainda 
ficam em dúvida com relação 
à possibilidade da doação. Al-
gumas mulheres ainda têm 
medo de doar, pois imaginam 
que vai faltar para seu bebê, 
no entanto, isso é um mito. 
Quanto mais se estimula as 
mamas para a doação e ama-
mentação do bebê, mais leite 
será produzido. O leite não 
vai secar e as doadoras não 
ficarão fracas. É um processo 
natural e indolor”, explicou 
Thaíse Ribeiro.

Ela salienta, ainda, que a 
consciência da solidariedade 
precisa ser implantada em to-
dos. “Antes de tudo, é preciso 
acreditar na causa e apoiar. 
Incentivando as mães a doa-
rem um pouco de seu leite, 
apoiar a prática da amamen-
tação, comentar com amigos 
e conhecidos sobre o serviço 
de bancos e doar vidros para 
a arrecadação do leite. Tudo 
isso ajuda muito”, observa.

A doação de leite mater-
no também faz bem a quem 
doa. “Além de ser um gesto de 
solidariedade, a mãe doado-
ra também evita problemas 
mamários, como o ingurgita-
mento ou mastite. Sem falar 
que ela dá continuidade ao 
aleitamento do seu bebê e da-

quele que precisa da doação”, 
destacou.

Para doar 
Quem quiser ser doado-

ra basta apenas amamentar 
o seu filho, apresentar bom 
estado de saúde e ter leite 
materno de sobra; ligar para 
o banco de leite ou posto de 
coleta mais próximo e aderir 
ao programa. O banco de leite 
se responsabiliza por passar 
as orientações quanto à cole-
ta e armazenamento, enviar 
o material para coleta segura 
(luvas, gorro, máscara e vidros 
estéreis) e, semanalmente, 
volta à casa da mulher para re-
colhimento do leite coletado.

Após passar por um pro-
cesso de pasteurização e con-
trole de qualidade, o leite será 
oferecido aos bebês internos 
em unidades neonatais para 
recuperação do seu estado 
clínico. Em geral, são bebês 
prematuros e de baixo peso 
ao nascer. Para mais informa-
ções, entrar em contato com 
o Banco de Leite Anita Cabral, 
no telefone 3215-6047.

Doação de leite humano

O Hospital de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Cam-
pina Grande, que integra a rede hospi-
talar do Estado, prestou no mês de julho 
8.126 atendimentos no setor de emer-
gência e realizou 758 cirurgias. Nos pri-
meiros sete meses de 2016 foram feitos 
55.226 atendimentos e realizadas 5.058 
cirurgias. Em 2015, no mesmo período 
foram prestados 54.080 atendimentos e 
realizadas 5.239 cirurgias.

Do total de atendimentos realiza-
dos em julho, foram registrados 898 
atendimentos a vítimas em acidentes de 
motos. Também houve atendimentos a 

vítimas de arma branca (42), de projéteis 
de arma de fogo (62), queimaduras (45), 
atropelamentos (64), acidentes com bici-
cleta (70) e acidentes de carro (88), entre 
outros.  Os demais atendimentos foram 
na clinica médica e na pediatria.

Já em julho de 2015, foram reali-
zadas 739 cirurgias e atendidas 7.870 
pessoas sendo registrados 735 atendi-
mentos a vítimas em acidentes de mo-
tos. Também houve atendimentos a ví-
timas de arma branca (40), de projéteis 
de arma de fogo (64), queimaduras (76), 
atropelamentos (47), acidentes com bici-
cleta (45) e acidentes de carro (109).  

Hospital realiza 8 mil atendimentos
TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

“Quando mais 
se estimula 
as mamas, 
mais leite será 
produzido”

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem novo 
boletim da dengue, zika e chi-
kungunya. De acordo com os 
dados, de 1º janeiro a 21 de 
julho de 2016 (29ª semana 
epidemiológica), foram notifi-
cados 35.883 casos prováveis 
de dengue. Em 2015, no mes-
mo período, foram registrados 
17.293 casos, evidenciando 
um aumento de 107,50%. 

De acordo com o bole-
tim, foram registrados 3.787 

casos suspeitos de zika vírus 
e 14.521  notificações de chi-
kungunya no período.

Quanto ao número de óbi-
tos suspeitos de dengue, foram 
notificados 34, dos quais cinco 
confirmados, dez descartados 
e 19 seguem em investigação. 
Foram registrados também 
16 óbitos de casos suspeitos 
de chikungunya, sendo três 
confirmados e os demais em 
investigação.

Para o controle do mos-

quito Aedes aegypti, que trans-
mite as três doenças, o Minis-
tério da Saúde recomenda aos 
municípios a realização de visi-
tas a todos os imóveis urbanos 
(residências, comércios, in-
dústrias, órgãos públicos, ter-
renos baldios) e infraestrutu-
ras públicas (praças, parques, 
jardins, bueiros) nas seguintes 
datas:  o 5º ciclo deve ocorrer 
até 31 de agosto; o sexto, até 
31 de outubro e o 7º até  31 de 
dezembro. 

SES divulga novo boletim da 
dengue, zika e chikungunya

DE JANEIRO A 21 DE JULHO

Importância da amamentação para o bebê e a mãe e do ato de doar o excedente lático são os principais temas abordados no evento

FOTO: Ricardo Puppe
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Governo entrega kits esportivos para 
os alunos da rede estadual de ensino
Já foram investidos cerca 
de R$ 6 milhões nos anos 
de 2013, 2014 e 2015

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), está 
entregando kits de material 
esportivo para 778 escolas 
da rede estadual de ensino, 
das 14 Gerências Regionais 
de Educação (GRE). Tam-
bém estão sendo atendidos 
alunos da Vila Olímpica Pa-
rahyba, da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Por-
tador de Deficiência (Funad), 
das escolas da Rede Prisional 
e do Complexo Central de 
Escolas de João Pessoa, com-
posto pelo Liceu Paraibano, 
Olivina Olívia, Argentina Pe-
reira Gomes e Instituto de 
Educação da Paraíba (IEP). 
Estão sendo investidos este 
ano R$ 900 mil.  

Os 831 kits contêm: bola 
e rede de vôlei, bola de han-
dball, bola de futsal, bola para 
futebol de campo, redes para 
trave, arcos, jogos de xadrez, 
peteca, corda elástica, corda 
para salto, colchonete e cole-

tes. De acordo com o geren-
te operacional do Desporto 
Escolar da SEE, José Geraldo 
Cabral, os kits são entregues 
desde 2012. “Naquele ano, 
após o conhecimento de 
como se encontrava o ensino 
de Educação Física no Esta-
do, o governo iniciou a dis-
tribuição de material espor-
tivo para as aulas práticas 
em todas as escolas da rede 
estadual de ensino. Foram 
investidos R$ 5.852.858,00 
em kits esportivos nos anos 
de 2013, 2014 e 2015”, disse.

No caso do Complexo 
Central de Escolas de João 
Pessoa, composto pelo Liceu 
Paraibano, Olivina Olívia, Ar-
gentina Pereira Gomes e IEP, 
os kits contêm: macarrão 
para natação, pranchas, co-
letes e outros itens necessá-
rios às aulas na piscina, que 
é semiolímpica. 

As escolas de João Pes-
soa que quiserem adiantar a 
aquisição dos kits esportivos 
podem procurar o setor de 
almoxarifado da Secretaria 
de Estado da Educação, das 
8h30 às 11h30. O telefone de 
contato é: (83) 3218-4031.

Foto: Secom-PB

Todo o material será distribuido nas 14 Gerências Regionais de Ensino da Paraíba e vai atender a 778 unidades educacionais

O Centro Aquático 
de Aprendizagem Ranie-
re Barbosa iniciou, nessa 
segunda-feira (1º), aulas 
de natação com cerca de 
200 alunos do Complexo 
Central de Escolas de João 
Pessoa, formado pelo Liceu 
Paraibano, Olivina Olívia, 
Argentina Pereira Gomes 
e Instituto de Educação da 
Paraíba (IEP). 

Além das aulas das mo-
dalidades tradicionais de 
natação (livre, peito, costas, 
borboleta), a iniciativa vai 
proporcionar aos partici-
pantes aulas de nado sin-
cronizado e polo aquático.

De acordo com o geren-
te operacional do Despor-
to Escolar da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
José Geraldo Cabral, os alu-
nos selecionados para as 
aulas de natação passaram 
por testes de aptidão física. 

“Os estudantes preci-
savam ter alguma noção 
básica de natação e para 
fazer essa avaliação con-
tamos com professores da 

Vila Olímpica Parahyba, que 
possuem especialização nas 
modalidades”, explicou. A 
seleção contou com o apoio 
do Corpo de Bombeiros, 
por meio de ambulâncias e 
guarda-vidas.

A estrutura do Centro 
Aquático do Liceu, inaugu-
rado em dezembro do ano 
passado, é composta por 
uma piscina semiolímpica 
com 10 raias, arquibanca-
da coberta com capacidade 
para 215 lugares e quatro 
lugares para cadeirantes, 
casa de bomba para a pisci-
na, sala de professores, dois 
vestiários, uma cantina, 
além de uma área de paisa-
gismo. 

Foram investidos mais 
de R$ 2 milhões.

Também foram entre-
gues, no mesmo dia de inau-
guração do Centro Aquá-
tico, as obras de reforma e 
ampliação nas quatro esco-
las que formam o Complexo 
Central de Escola de João 
Pessoa, num investimento 
total de R$ 12,1 milhões.

200 estudantes já treinam 
no Centro Aquático em JP

AulAs de nAtAção

Os 50 alunos selecionados 
no Programa de Intercâmbio In-
ternacional Gira Mundo – Edição 
Canadá, juntamente com seus 
responsáveis, participarão nesta 
terça-feira (2) de uma reunião 
no auditório 1 do Espaço Cultu-
ral José Lins do Rêgo para fina-
lizar os preparativos para a via-
gem ao Canadá, que acontecerá 
em setembro. Após a reunião, os 
alunos seguirão, juntamente com 
seus pais, para o Posto da Polícia 
Federal, localizado na Casa da Ci-
dadania do Manaíra Shopping, 
onde darão entrada ao processo 
para retirada do passaporte.

Foram selecionados 50 alunos 
dos 800 classificados na primeira 
etapa do programa, nas 14 Gerên-
cias Regionais de Educação (GREs). 
O primeiro colocado foi o aluno 
Paulo Kennedy Tavares Reis, da Es-
cola Estadual Olivina Olívia Carnei-
ro da Cunha, de João Pessoa. Ele 
obteve a nota máxima, 180 pontos 
no teste. Dos 50 selecionados, fo-
ram 50% do sexo masculino e 50% 

do sexo feminino. Os estudantes 
fizeram teste de seleção, no perío-
do de 5 a 7 de julho. Os seleciona-
dos embarcam para o Canadá na 
primeira semana de setembro.

O segundo colocado foi o alu-
no Samuel Laerte Albuquerque de 
Azevedo Filho, estudante do Liceu 
Paraibano, em João Pessoa, que 
obteve 176 pontos. O terceiro co-
locado também do Liceu Paraiba-
no foi Rhuan Lafayette Feitosa de 
Oliveira Coutinho, com 172 pontos. 
Os inscritos tiveram a oportunida-
de de participar de um curso pre-
paratório de inglês divididos em 20 
turmas no Estado, ministrado por 
professores da rede estadual.

Também foram classificados 
três professores que foram moni-
tores das 20 turmas que obtiveram 
as três melhores médias. São eles: 
Patrícia Martins, Solanielly Cruz e 
Ingrid Carvalho. A classificação dos 
participantes do TOEIC Bridge está 
disponível no portal do Programa 
Gira Mundo: paraiba.pb.gov.br/
educacao/giramundo.

Os alunos classificados foram 
submetidos à aplicação, pelo Ins-
tituto Federal de Ciência e Tecno-
logia (IFPB), do TOEIC Bridge, um 
teste de proficiência em língua 
Inglesa para pessoas cuja língua 
materna não é o Inglês. O teste 
foi desenvolvido para candidatos 
do nível iniciante até o pré-inter-
mediário, adequado a alunos ou 
qualquer pessoa que use o idio-
ma inglês para estudos, trabalho 
ou viagem. Também proporciona 
uma aferição e pontuação válida e 
confiável aos interessados.

No Programa Gira Mundo, o 
teste TOEIC está sendo utilizado 
para oportunizar a certificação 
dos alunos do Sistema Estadual de 
Ensino, expandindo as oportuni-
dades do estudante ao ingressar 
no mercado de trabalho. Além dis-
so, oportuniza a vivência do aluno 
durante um período de 5 meses 
em um país de língua inglesa. Os 
alunos do Programa Gira Mundo 
são partes de um modelo inovador 
e singular de educação.

Selecionados no Programa Gira 
Mundo finalizam os preparativos

rumo Ao cAnAdá

(AE) - O secretário de Se-
gurança Pública, Mágino Alves, 
disse nessa segunda-feira, 1º, 
que a tecnologia e o empenho 
do serviço de inteligência da 
polícia foram fundamentais 
para identificar os bandidos 
que participaram do seques-
tro de Aparecida Schunck, de 
67 anos, libertada no domingo, 
depois de nove dias em cativei-
ro. Aparecida é sogra do chefe 
da Fórmula 1, Bernie Ecclesto-
ne, de 85 anos. 

 Vitor Oliveira Amorim 
e Davi Vicente foram identifi-
cados e presos graças as ima-

gens de câmeras de segurança 
da rua da casa de Aparecida. 
Os equipamentos filmaram 
os dois, momentos antes de 
invadirem a casa dela, em In-
terlagos, na Zona Sul. Eles se 
passaram por entregadores e, 
como a vítima esperava uma 
encomenda, abriu a porta para 
a dupla.  Os peritos também en-
contraram as digitais dos sus-
peitos no carro usado na fuga, 
que foi abandonado próximo à 
Rodovia Raposo Tavares, na re-
gião do Butantã, na Zona Oeste. 
Por meio das digitais, foi possí-
vel chegar à identidade deles.

Imagens ajudaram a 
desvendar sequestro

sogrA de bernie ecclestone

Por Isadora Peron
(AE) - Procuradores, ad-

vogados e professores de Di-
reito enviaram nessa segunda-
feira, 1, um abaixo-assinado 
ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricar-
do Lewandowski, em apoio à 
decisão da defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva de recorrer a Comitê de 
Direitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU).

A peça foi encaminhada 
ao organismo internacional 
no último dia 18, com críticas 
ao que o ex-presidente consi-
dera “abuso de poder” do juiz 

Sérgio Moro e dos procurado-
res da Operação Lava Jato.

Ao todo, 64 pessoas as-
sinaram o documento, entre 
eles o procurador e ex-minis-
tro da Justiça Eugênio Aragão, 
o ex-presidente da OAB-RJ 
e deputado Wadih Damous 
(PT-RJ) e o ex-integrante do 
Conselho Nacional de Justiça 
Marcelo Neves.

No documento, o grupo 
defende que “algumas ações 
tomadas contra Lula, espe-
cialmente pelo juiz federal 
Sérgio Moro, demonstram 
claramente o viés parcial e 
autoritário das medidas que 
atentaram contra os direi-

tos fundamentais de Lula, de 
seus familiares e até mesmo 
de seus advogados de defesa”.

“Não é sem razão que 
Luiz Inácio Lula da Silva foi 
buscar por meio de Comuni-
cação no âmbito do Protocolo 
Facultativo ao Pacto Interna-
cional sobre os Direitos Civis 
e Políticos (ICCPR), no Escri-
tório do Alto Comissariado 
dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas em Genebra, 
Suíça, a preservação dos di-
reitos fundamentais, dos di-
reitos humanos e do próprio 
Estado Democrático de Direi-
to - que vem sendo assaltado 
pelos inimigos da democracia 

e pelo autoritarismo de agen-
tes do Estado”, diz o texto.

No documento, eles afir-
mam que as “elites e a oligar-
quia” nunca se conformaram 
com “a ascensão da esquerda 
ao poder”, isto é, com a chega-
da de Lula e do PT à Presidên-
cia em 2002.

Segundo o grupo, desde 
então, foi iniciado “uma ver-
dadeira caçada” a Lula “com o 
apoio da grande mídia”. “Em-
bora tenha deixado a presi-
dência da República há cerca 
de seis anos, Luiz Inácio Lula 
da Silva continua sofrendo 
ataques preconceituosos e 
discriminatórios,” diz o texto.

Lewandowski recebeu ontem o documento
juristAs FAzem AbAixo-AssinAdo em FAvor de lulA



A poeta Débora Gil Pantaleão 
lança hoje seu primeiro 
livro de poesia, “Se eu 
tivesse alma”, com selo da 
Editora Benfazeja, de São 
Paulo. A apresentação da 
obra e a sessão de autó-
grafos serão realizadas, 

a partir das 19h, n’A Budega Arte e Café, 
localizada no bairro dos Bancários, em 
João Pessoa. Leitura de poemas e uma 
conversa informal sobre poesia e literatu-
ra completam a programação do evento.

“Se eu tivesse alma” reúne 40 poemas 
e, segundo a autora, se for levado em conta 
a ‘gênese’ da obra não só como o nasci-
mento, mas também como a produção e 
composição dessa geração, dessa criação, 
trata-se de uma coletânea de poemas desse 
seu primeiro momento como poeta, bastan-
te influenciado por leituras de Shakespeare, 
Florbela Espanca, Mário Quintana e Álvares 
de Azevedo, entre outros autores.

O texto introdutório de “Se eu tivesse 
alma” é da poeta e professora Gláucia Vieira 
Machado. Nele, ela destaca que os versos 
de Débora “falam de solidão, queda, fome, 
partida, saudade, mas também da doçura 
dos afetos, dos encontros e dos amores”. E 
conclui dizendo que a força maior do livro 
é o cuidado que a autora tem para com a 
palavra. “Delicadeza de quem lê e pensa por 
amor à poesia”, completa.

Débora é tributária de uma poesia mi-
nimalista, embora também escreva textos 
mais longos, a exemplo de “Poema da avó 
incomum”, de sete estrofes. A disposição 
do texto na página não é sempre gratuita. 
Há momentos em que forma “externa” do 
poema leva em conta o espaço em branco, 
como uma espécie de escultura de palavras, 
como são os casos dos poemas “Fria”, “Ela”, 
“Existe”, “Presa” e “Amor parte II”.

Poema curto às vezes engana o leitor 
incauto. Certo que muitos poetas fazem 
uma poesia pequena e com ela obtêm efei-
tos lúdicos, muitas vezes pela via do humor 
e da ironia; algumas imagens interessantes, 
nascidas de um jogo inteligente de palavras, 
porém evanescentes, sem consistência. A 
poesia de Débora não é assim tão fácil. Exi-
ge sobrevoos, viagens de circum-navegação, 
até ceder o aval de entrada.

Cada indivíduo é muitos e o mundo, 
conjunto de todos, também está dentro de 
cada um. Essa pluralidade de vozes que 
contam o que se é, o que pensam que se é, o 
que se pretende ser e o que imaginam que 
se quer ser, é um dos encantos da poesia 
de Débora. Cada poema é um corredor de 
muitas portas. E toda porta esconde um 
segredo. Para o leitor, a maior surpresa 
talvez seja abrir uma e deparar-se consigo 
mesmo. 

Paixão por literatura, teatro e cinema
Débora Gil Pantaleão nasceu em João 

O juiz Onaldo Queiroga 
lança hoje o seu oitavo 
livro, “Veredas do Eu” 
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Débora Gil Pantaleão revela a singularidade de sua dicção 
poética no livro “Se eu tivesse alma”, que será lançado hoje 

n’A Budega Arte e Café
FOTOS: Dayanna Lins

William Costa 
guipb_jornalista@hotmail.com

Pessoa no dia 13 de junho de 1989. Na in-
fância, morou nas cidades de Ibiara e Con-
ceição, também da Paraíba, depois retornou 
à capital. Recentemente passou dois meses 
em São Paulo (SP), onde teve a oportuni-
dade de fazer um curso de criação literária 
com o escritor Marcelino Freire, pela escola 
paulistana B_arco, desenvolvendo sua 
primeira novela (Causa morte, trabalho em 
fase de edição).

Pós-graduada em Letras pela Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), Débora é 
apaixonada por literatura, teatro e cinema. 
Estreou em livro com a versão e-book de Se 
eu tivesse alma (Cia do eBook, 2015). Atual-
mente, trabalha em dois projetos de poesia: 
Vão remédio para tanta mágoa e Objeto ar. 
É coeditora da revista independente “Ma-
lembe” juntamente com os escritores Carlos 
Nascimento e Guilherme Delgado.

Débora escreve desde criança e confes-
sa que ainda fica surpresa quando sua mãe 
encontra e lhe mostra textos escritos pela 
filha na infância e adolescência. “Alguns 
desses textos cheguei a digitar, imprimir e 
distribuir entre pessoas queridas. Quando 
tenho a oportunidade de reler esses textos 
vejo que são de uma profundeza... É quando 
vejo que minhas inquietações e crises exis-
tenciais sempre existiram”, ressalta.

Os poemas de “Se eu tivesse alma”, 
na opinião da autora, dialogam entre si e 
formam um todo coerente. Como resume 
Gláucia Machado, o livro “é um convite para 
fazer parte de uma história que se conta 
em primeira pessoa, mas que nos apresen-
ta também outras diversas personagens: 
Pedro, Tereza, Pâmella, Ela, Avó, Cúmplice, 
Pai… e nós, que passamos a fazer parte da 
história ao nos aproximarmos dela”.

Débora revela que suas leituras se es-
tendem de textos dramáticos, passando por 
contos, romances, poesia, até textos teóri-
cos. “Tenho lido muito poesia contemporâ-
nea e brasileira, a exemplo de Cris Estevão, 
Luciana Queiroz, Guilherme Delgado, Ícaro 
de França, Alessandra Cantero e Ana Estare-
gui”, elenca. Já na fila de espera estão Paulo 
Henriques Britto, Eduardo Lacerda, Giovani 
Baffo e Heyk Pimenta.

Na estante dos “clássicos” figuram 
Manuel de Barros e na de “revisitados”, 
Florbela Espanca, poeta que será homena-
geada, juntamente com Álvares de Azeve-
do, em o “Vão remédio para tanta mágoa”. 
Débora confessa que está “bem fraca na 

leitura de contos”, mas reabilita-se no ro-
mance. Ela está lendo “Todos nós adorá-
vamos cowboys”, de Carol Bensimon, e “O 
apocalipse dos trabalhadores”, de Valter 
Hugo Mãe.

Débora faz parte de uma geração de 
poetas muito vinculada à universidade. Ela 
admite essa interligação entre a vida aca-
dêmica e a literária. “Em ambos os espaços 
tudo que faço é por amor, em ambos os 
espaços estou a estudar literatura e teoria 
literária e, no mais, minhas pesquisas estão 
a todo tempo influenciando, de um modo 
ou de outro, na minha escrita, seja ela em 
poesia ou em prosa”, sublinha. 

Escritora Débora Gil 
revelou a sua paixão pela 

literatura, o teatro e o 
cinema e faz parte da nova 

geração de poetas 

n Título: Se eu tivesse alma

n Autora: Débora Gil Pantaleão

n Editora: Benfazeja (SP)

n Preço: R$ 30

n Lançamento: Hoje, às 19h

n Local: A Budega Arte e Café

n Endereço: R. Arthur Américo Cantalice, 197, 
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Tio Rufino era curado de cascavel. 
Mas só de cascavel, me explicava ele. 
Para outras cobras a cura não fazia 
efeito. Era preciso ser picado por uma 
cobra, escapar de seu veneno, ser dele 
curado, para ficar imune à peçonha 
mortal de qualquer outra cobra da 
mesma raça. Mas da mesma raça. Por 
exemplo: a cura de cascavel não serve 
pra jararaca. Ele foi curado de cascavel 
quando fazia uma pescaria no Mara-
nhão. Um pajé rezou a picada e o curou.

 Reza de pajé é reza forte. Tive um 
enfarte no Raso da Catarina, Bahia, e o 
pajé dos pankakarés me rezou. Esca-
pei, estou contando a 
história. Por sinal eu 
ia no meu jipe, que 
havia comprado aos 
frades do convento de 
Princesa. Não sei se 
se juntaram as duas 
rezas, a do pajé mais 
as rezas dos frades 
nas suas desobrigas 
Sertão adentro; o fato 
é que estou contando 
a história, acredite se 
quiser.

Lembra-se do 
episódio da cascavel 
que picou o pneu do 
jipe na subida da serra 
de Triunfo? Pibite (era 
assim que o jipe aten-
dia), Pibite ficou cego, 
suas luzes se apagaram. Tio Rufino era 
curado, mas o jipe não era. A cura só 
valia para o Tio. Tanto que a cobra só 
morreu depois que o jipe esfregou a 
bicha pra diante e pra trás. Os curados 
têm o poder de matar a cobra que o 
picar, com o veneno delas, mas no caso 
do jipe não aconteceu isso. 

O jipe ficou cego e a cobra só mor-
reu quando Pibite esfregou, passando 

Um juiz e 
uma juíza, ambos 
casados – mas 
não entre si – 
foram punidos 
disciplinarmente 
pelo Poder Judi-
ciário do Estado 
de Illinois, EUA, 
por manterem 
um romance 
secreto que teve 
repercussões 
jurisdicionais. O 
Tribunal Superior 
daquele Estado 
aplicou ao magistrado uma suspensão por quatro 
meses, sem remuneração. A juíza foi apenas publi-
camente censurada. Segundo a imprensa dos EUA, 
em dezembro de 2010, durante uma conferência 
judicial em Washington, D.C., o juiz e a juíza conver-
saram, atraíram-se e terminaram se envolvendo 
intimamente – o que é mantido até hoje.

A história seria corriqueira, não fora eles terem 
permitido que o romance exercesse interferências 
indevidas nas sessões de julgamento: para manter 
secreto o romance proibido, os dois deixaram de 
lado detalhes como impedimento, suspeição, ética 
e imparcialidade. Em fevereiro de 2011, o marido 
descobriu o relacionamento extraconjungal da mu-
lher e exigiu que ela forçasse o amante a se declarar 
impedido de presidir sete outros casos em que ele 
atuava na corte.

O caso tomou grandes proporções porque o 
marido da juíza é um advogado atuante na corte. 
Especializado em seguros, ele defendia seus clien-
tes em alguns casos perante o juiz amante de sua 
mulher. Este não se declarou impedido e tomou 
várias decisões contra os clientes do advogado. Em 
um dos processos mencionado detalhadamente no 
processo ético-disciplinar, o juiz amante condenou 
surpreendentemente um cliente do advogado a 
pagar indenização de US$ 40.337.

Uma carta anônima informou aos integrantes 
do tribunal sobre o caso extratraconjugal dos dois 
juízes. A presidente da Corte tentou acobertar e 
também teve de se explicar aos seus pares. Em uma 
decisão de 39 páginas, a Corte de Illinois considerou 
“chocante” o caso – “não pelo affair extraconjugal 
em si, mas porque esse affair influenciou a conduta 
do magistrado em sua atuação judicial, preferindo 
esconder o relacionamento, em vez de se declarar 
impedido, como seria exigível nos casos em que o 
advogado era o marido da juíza”.

Realmente, não existe proibição legal, nem aqui, 
nem nos States no sentido de que um juiz ou promo-
tor tenha um caso extraconjugal com um (a) colega 
de trabalho. O problema diz respeito aos efeitos 
éticos e morais dessa atitude.

O Estado em Juízo
“O Estado em Juízo no Novo CPC” é o título de 

publicação recentíssima da Editora Atlas, do Grupo 
GEN (Autor: José dos Santos Carvalho Filho - Publi-
cação: 14/6/2016 - Edição: 1|2016 - Páginas: 360 
- Selo Editorial: Atlas - R$ 108,00). A promulgação 
do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 
16.2.2015), como era de se esperar, tem propiciado 
a renovação de pesquisas e estudos doutrinários so-
bre os diversos institutos de Direito Processual Civil, 
vários deles traduzindo inovações no sistema.

Para colaborar com os debates e estudos, o 
autor, no presente trabalho, centrou seu foco em 
aspecto de grande relevância no processo civil, qual 
seja, o tratamento dispensado à participação do 
Estado na demanda – matéria, aliás, que tem inevi-
tável tangenciamento com o Direito Administrativo. 
O projeto intentou a via da praticidade associada à 
efetividade, recorrendo-se ao método da objetivida-
de com resultado, através do comentário sobre cada 
um dos dispositivos em que haja menção ao Estado 
e, quando possível, sua comparação com o corres-
pondente no Código anterior.

Como o tempo é exíguo para todos os 
operadores de Direito, a obra pretende ser 
um socorro acessível e imediato, permitindo-
lhes a consulta prática para os aspectos de 
interesse dentro do tema.

Em memória de João Pessoa

O curado

Cronicartigo

Vivências 
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Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Um caso entre juízes

A cada ano diminui o número dos paraibanos que compare-
cem à rememoração do acidente fatal que fora vítima o presi-
dente João Pessoa. Este ano da graça de 2016, o Santo Sacrifício 
contou com presenças de políticos. Contando com os adventícios 
a frequência que incluiu os populares, foi a maior registrada nas 
últimas décadas.

A celebração realizou-se na Igreja de Nossa Senhora da 
Misericórdia, templo construído no século XVII, por Duarte da 
Silveira, com recursos próprios, oriundos de suas fazendas de 
criação de gado, no Vale de Mamanguape. Após sua morte e de 
sua esposa os restos mortais do casal foram transladados para 
um jazigo no próprio Santuário que o patriarca edificou, segun-
do documentos escritos pelos batavos.  

Diferente do ato sacramental  houve  au-
sência na Praça João Pessoa, dos que fazem  o 
poder público, desde que, apenas, o historia-
dor Ramalho Leite esteve no logradouro, e 
falou em nome do governador. E a deputada 
Estela Bezerra, ao microfone, esclareceu sobre 
a surpresa de não ser mais o 26 de julho feria-
do estadual. Como há duas datas cívicas (5 de 
agosto e 26 de julho) só poderia permanecer 
uma, com esse previlégio, segundo conveniên-
cias do Comércio em Geral.  E evidenciou o que 
Ricardo Coutinho fez para que, jamais, em seu 
governo, as homenagens ao presidente João 
Pessoa, sofressem solução de continuidade.   

O cerimonial do Palácio, como em anos 
anteriores, mostrou eficiência e carinho com 
os presentes ao ofício religioso pelo  mártir 
que se venerava.

A banda de música presidida pelo maestro Raimundo Cor-
reia, que tem suas raízes em Areia,  para relembrar seu conter-
râneo José Américo iniciou tocando a “banda” de Chico Buarque 
a canção moderna do agrado do ilustre areense. Emocionada 
agradeci aos “santos musgeiros”, repetindo a linguagem de 
criança  usada, pelo ministro, quando corria atrás da charanga 
de Areia, de pés descalços, como qualquer garoto de sua idade.  

A partir de 1930, dos trinta chefes de Estado (governado-
res, vices, interventores), apenas seis,  até esta data,  assistiram 
aos preitos na Praça João Pessoa, ao pé do seu monumento,  uma 
obra-prima do italiano Vicente Cozzo, louvada por Getúlio Var-
gas e quem entende de arte..  

O primeiro na reverência, após o assassínio de João Pessoa 
fora Antenor Navarro seguido de Gratuliano de Brito. Após um 
longo espaço a devoção fora retomada com Ruy Carneiro e Odon 
Bezerra à frente do Governo Estadual, respectivamente.

O tributo reavivou-se com José Américo a partir de 

1951. No 1º ano do seu governo, José Américo, compareceu para 
ouvir contristado o orador que ele escolhera para saudar o povo, 
o deputado Antônio Nominando Diniz (sênior). Com a presença 
facultativa para os estudantes os colégios públicos desfilaram 
diante do monumento e os particulares também assinavam pre-
sença, no dia do luto que era também de exaltação aos feitos do 
ex-presidente. Até o ginásio Coelho Lisboa, de Areia, fez bonito, 
na dupla homenagem ao presidente morto e ao conterrâneo 
vivo governador José Américo de Almeida.

No período de Pedro Gondim a respeitosa encenação 
acontecera quando Antônio Nominando Diniz foi secretário de 
Educação e Cultura da Paraíba, no período iniciado em 1961.

Quebrando a ausência de seis décadas, 
no ano passado (2015) o presidente do TJ, de-
sembargador Marcos Cavalcanti, no exercício 
da governança, compareceu ao evento cristão, 
excepcionalmente na Igreja do Carmo.  No 
uso da palavra afirmou que “o  Palácio da 
Redenção, permanecerá como foi batizado”, 
ante a perspectiva insana de mudarem sua 
designação histórica

É corrente que ao ser o palácio era res-
taurado, por João Pessoa, que o encontrou 
em ruinas, a professora Rita Miranda, uma 
fervorosa admiradora do governante, o ba-
tizou o prédio como Palácio da Redenção, 
interpretando o pensamento dos paraiba-
nos.  Mudar a designação por interesse po-
lítico é tentar negar um momento histórico 
da Paraíba altaneira. Os que defendem o 
nome original, a decisão governamental foi 

recebida com aplausos.          
Na inauguração do monumento escultural, em 1933, esteve 

o presidente Getúlio Vargas e a oração na solenidade coube ao 
ex-secretário geral de João Pessoa e no momento ministro de 
Viação e Obras Públicas, José Américo de Almeida. Ao recordar 
os dias sinistros de 1930, levou a assistência ao pranto. E não 
poderia ser outro o palrador, senão aquele que até hoje é mal-
sinado por sua fidelidade ao inolvidável governante da Paraíba, 
em 1930/32.        

Um elemento que jamais faltou nesses instantes foi o fiel 
amigo de João Pessoa, o “tenente da Gelada”. Era o 1º a chegar, 
de branco, gravata e lenço vermelho e só se ausentava de sua 
sentinela, quando o logradouro ficava vazio, a altas horas da noi-
te, sem se alimentar, pois, nem água tomava.  Nos 3 dias que João 
Pessoa foi velado na Catedral Metropolitana, o tenente passou 
a seu lado dia e noite, e recebeu os pêsames pela constância de 
sua lealdade ao falecido.   

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

por cima pra frente e pra trás. Eu cha-
mo de tio porque ele era casado com 
Tia Carmelita, pai de Celene e Zé Elias. 
Assim, Tio Rufino era meu tio torto. Por 
ele eu tinha toda consideração de tio. 
Era tio afim, como se diz em sociedade. 
Eu lhe tomava a bênção, e ele aben-
çoava, “Deus te faça feliz, te dê muita 
saúde, muita sorte, muito dinheiro, e 
te livre de todo o mal dos maus cami-
nhos.”.

Tio Rufino estava arranchado na 
pensão de Sabino, em Patos. Estava 
dormindo, e a mão esquerda pendeu 
para o lado da cama e ficou descaída. 

Isso chamou a cobra, 
pois os curados têm 
essa força. Ela nem 
balançou o maracá, o 
cascavel, como diziam 
os antigos. Se tivesse 
balançado o chocalho, 
ele teria se acordado. 
Tinha o sono leve, 
sono de cangaceiro, 
pois andou com aque-
la gente (um dia, eu 
conto).  A cobra não 
sabia e picou a mão de 
Tio Rufino.

A dita não ba-
lançou o chocalho, 
mas Pibite buzinou. 
As pessoas ouviram. 
Ele fazia isso nos 
episódios. Era um jipe 

alerta, fiel companheiro; quem estava 
com ele, não estava só. Mas Tio Rufino 
não se acordou, deveria estar muito 
enfadado da viagem, fizera a praça do 
Piancó e chegou já de noite, nem tomou 
banho para dormir. Caiu na cama e apa-
gou. Quer dizer nem apagou ele, pois o 
candeeiro alcoviteiro ficou aceso. 

Ele sentiu a picada, um beliscão, 
quando as presas entraram na mão. 

Abriu os olhos e a dita estava se tor-
cendo ainda abocanhada. Pois o curado 
tem esse poder: a peçonha se volta 
contra a cobra, ela morre na hora. Eu 
não devia estar dizendo o nome da dita, 
pois isso atrai. Foi o que me ensinou 
Tio Rufino. Mas estou longe da serra e 
do vale. Foi preciso uma pessoa abrir 
a boca da dita, com os cabos de duas 
colheres de sopa, para soltar a mão.

A dita ainda estava estremecendo. 
Pibite buzinava, toda hora de perigo ele 
fazia isso. A cobra mordeu e morreu. 
Tio Rufino arrancou-lhe o maracá e 
botou num chaveiro, para mostrar as 
pessoas e ninguém dizer que era men-
tira. Se for mentira, era lá dele. Ele me 
contou essa história muitas vezes, na 
sua varanda do Alto da Conceição, na 
serra de Campina Grande, ali por trás 
do convento dos frades. Sempre com 
cuidado de não dizer o nome da dita.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

Os curados 
têm o poder de 
matar a cobra 
que o picar, 
com o veneno 
delas, mas no 
caso do jipe 
não aconteceu 
isso

FOTOS: Reprodução/Internet
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Ibiapina completa 
210 anos

Em cartaz

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

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Tendo nascido aos 5 de agosto de 1806, no atual Muni-
cípio de Sobral-CE, Ibiapina completa 210 anos neste ano de 
2016. Completa, no presente, porque continua vivo no cora-
ção dos estudiosos, amigos e devotos. A vida desse advogado 
que trocou a tribuna do fórum pelos púlpitos das igrejas do 
interior, em sua ação missionária, traz profundos questiona-
mentos para a Igreja e toda a sociedade. 

Em um continente onde bem mais da metade da popu-
lação é obrigada a viver com um salário insuficiente ou da 
caridade alheia, onde milhares de crianças ainda morrem 
desnutridas, onde educação e saúde, de qualidade, são para 
poucos e a violência contra “os-sem-quase-tudo” é notícia 
diária, a Igreja não tem muito que escolher. Quem quiser 
acompanhá-la terá de ter coragem para empenhar-se nessa 
causa humana e social para chegar a Deus. Ibiapina o fez 
deixando as capitais e tomando a direção do sertão sem fim. 
Quando deixou a política, passou a viver e trabalhar como 
advogado no Recife. Tornando-se padre, poderia ter conti-
nuado a viver na capital pernambucana, como vigário geral 
e professor no Seminário como foi nomeado pela autoridade 
eclesiástica. Ele preferiu o interior de Pernambuco, do Ceará, 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba, chegando até Picos, 
no Piauí. Sua vida foi de muita estrada, a pé ou montado em 
lombo de animal, trabalho e dedicação aos marginalizados.

Padre Ibiapina consagrou-se inteiramente aos pobres, 
enfermos e desvalidos de nossa região, em tempos de pestes 
e secas mortais. As 22 Casas de Caridade por ele fundadas 
destinavam-se a meninas pobres e órfãs. Recebidas desde a 
primeira infância, muitas chegavam pela “Roda dos enjeita-
dos”, e nas Casas recebiam uma formação cristã, aprendiam a 
“ler, escrever e contar”, além de ofícios considerados impor-
tantes para uma mulher do seu tempo.

Vivemos outros tempos e outras são as iniciativas e 
realizações para os desafios atuais. Nada, porém, diminui 
a importância, o valor, o significado da vida e da ação do 
nosso Padre Mestre Ibiapina. Mesmo com o declínio e 
extinção das Casas de Caridade, ele continua sendo um 
referencial, um ponto de luz, enquanto a terra clamar 
pelo flagelo das crianças abandonadas e do aborto, pela 
exploração do trabalho infantil e da prostituição, pela 
violência contra a mulher, pelo tráfico de pessoas... Os 
atuais movimentos em prol da criança, do adolescente e 
da mulher não dão conta de erradicar tantos problemas. 
Ibiapina pode ser considerado precursor de uma infinida-
de de movimentos e organizações que, atualmente, tentam 
minimizar os males que atingem nossas populações margi-
nalizadas, exploradas e empobrecidas. 

Falecido no dia 19 de fevereiro de 1883, aos 77 anos 
de idade, na Casa de Caridade de Santa Fé, entre as cidades 
de Arara e Solânea, ele continua nos inspirando para ter 
atitudes de respeito e amor ao próximo, a agir com justiça e 
misericórdia, a vencer egoísmos e preconceitos. Em processo 
de canonização, Ibiapina já foi declarado Servo de Deus pela 
Igreja, podendo ser cultuado por suas altas virtudes. Seu 
espírito inquieto e realizador nos convida a prosseguir na 
Missão, para que aconteça o milagre da solidariedade, da par-
tilha, da justiça, do perdão, da fraternidade, da caridade como 
o grande sinal do amor de Deus no meio do mundo. O tempo 
de Ibiapina ainda não terminou e ele completa 210 anos 
entre nós! Nossos sinceros parabéns, nossa prece e louvor ao 
grande homem e santo!  

Livro “Veredas do Eu”, do juíz Onaldo 
Queiroga, será lançado hoje na capital

Mídias em destaque

FOTOS: Divulgação
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O mar como testemunha
O Sesc Centro apresenta no próximo dia 17 de agosto, às 19hs, a palestra 

“O mar como testemunha”, com a proposta de discutir de que modo se deram os 
processos de independência da África e a importância dos escritores em narrar uma 
“nova” África, sob a perspectiva de artistas, intelectuais e escritores africanos e 
debater sobre como a literatura brasileira do fim do século XIX teve importância no 
processo de afirmação da língua portuguesa em países africanos.

Identificar as influências e relações possíveis entre literatura brasileira e africana.
Revelar os aspectos sobre o Brasil e a África na explanação de pesquisas e conteú-

dos expressivos sobre a relação entre a cultura e a história nestas duas perspectivas.
Imergir em uma leitura orientada pelos autores consagrados nessas duas 

literaturas, a exemplo Do escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro e do escritor 
angolano Pepetela, nascido na cidade de Benguela em 1941 e que recebeu o Prêmio 
Camões em 1997 e escreve romances e contos. Entre suas obras recentes “O Quase 
Fim do Mundo” considerado uma alegoria pós apocalíptica.

Palestra 

O juiz e  escritor Onaldo Quei-
roga lança hoje, seu oitavo livro 
“Veredas do Eu” uma coletânea de 
crônicas, às 19h, na Fundação Casa 
de José Américo, na Praia do Cabo 
Branco,  com apresentação do advo-
gado Caio Rocha. O pastor Estevam 
Fernandes, que assina o prefácio vai 
apresentar a obra ao público. A edito-
ra é Prazer de ler, com ilustrações de 
Cláudia Massa.

Veredas faz um percurso do 
Sertão ao mar, para onde migrou 
o escritor há muitos anos. Mas são 
veredas do além mar, pois o Eu é 
um universo sem fronteiras, com 
infinitos segredos, mistérios, muros, 
angústias, aflições, egoísmos, invejas, 
mas também de sonhos, amizade, 
solidariedade e amor.

 “O Sertão é meu mundo e fonte 
eterna de inspiração. De suas en-
tranhas eu emergi para viver num 
tempo de muitas mudanças tecnoló-
gicas, de comunicação, de transporte, 
enfim, de evolução que ocorre num 
pequeno espaço de tempo, mas, o que 
não entendo é como o homem apesar 
dessa evolução continua mostrando 
uma face do eu que insiste cultivar a 
barbárie”, comenta.

Segundo Queiroga, o leitor terá a 
oportunidade de encontrar uma va-
riedade de temas na sua escrita sim-
ples que promove observações sobre 
comportamentos da passagem do Eu 
por cidades e suas esquinas.  “Sim, 
também pântanos e desertos, en-
contros e desencontros, esquinas da 
escuridão e da fé, dos mistérios dos 
sonhos, das visões e das sombras, da 
maldade e do amor”.

O escritor disse que convidou o 
pastor Estevam para prefaciar o livro 
e apresentar ao público por admirar 
muito o talento dele. “Admiro muito 
o pastor Estevam. É um homem de 
Deus. Seus escritos também são fon-
tes que me alimentam na construção 
de textos. Ao convidá-lo, sabia que o 
prefácio expressaria a visão de quem 
muito já conhece da vida, seus percal-
ços e alegrias.  

Quanto ao jovem advogado Caio 
Rocha ele resumiu: “A minha família 
Rocha descende do Ceará, da cidade 
de Aracoiaba. Caio é Rocha e também 

O escritor e juiz Onaldo Rocha de Queiroga e a capa da sua mais recente obra literária

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Padre Ernando Luiz Teixeira de Carvalho
Sócio efetivo do IHGP

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Yates. Com Alexander 
Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. 
Sinopse: Releitura da clássica lenda de 
Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é 
criado na selva, e mais tarde tenta se adap-
tar à vida entre os humanos. Na década de 
30, Tarzan, aclimitado à vida em Londres em 
conjunto com sua esposa Jane, é chamado 
para retornar à selva onde passou a maior 
parte da sua vida onde servirá como um 
emissário do Parlamento Britânico. CinEs-
paço3/3D: 14h10, 19h10 (DUB) e 16h40, 
21h40 (LEG). Manaíra9/3D:13h, 18h20 
(DUB) e 15h30, 20h (LEG).  Manaíra10/
3D:19h20 e 22h (LEG). Mangabeira1/3D: 
14h, 16h35, 19h15 e 22h (DUB). Tambiá1: 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). Tambiá6/3D: 
16h25 e 20h35 (DUB).  

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. Clas-
sificação: livre. Direção: Mike Thurmeier 
e Galen T. Chu. Com Diogo Vilela, Márcio 
Garcia, Tadeu Mello. Sinopse: Após uma 
nova trapalhada de Scrat, uma catástrofe 

cósmica ameaça a vida na Terra, obrigando 
Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid a deixarem 
seus lares. Eles encontram o abrigo ideal em 
uma caverna ocupada pelo excêntrico líder 
espiritual Shangri Lhama e seus seguidores. 
CinEspaço2: 13h50 e 15h40 (DUB). Mana-
íra1: 16h20 (DUB). Manaíra5/3D: 12h50, 
15h20, 17h40 e 20h (DUB). Manaíra11: 
13h40 (DUB). Mangabeira5/3D: 13h, 15h30 
e 17h50 (DUB). Tambiá3: 14h10 e 16h10 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classificação: 
livre. Direção: Andrew Stanton e Angus Ma-
cLane. Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Idris Elba. Sinopse: Um ano após ajudar Mar-
lin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem 
um insight e lembra de sua amada família. 
Com saudades, ela decide fazer de tudo 
para reencontrá-los e na desenfreada busca 
esbarra com amigos do passado e vai parar 
nas perigosas mãos de humanos. CinEspa-
ço4:  14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h e 
19h30 (DUB). Manaíra6/3D: 13h20, 15h40, 
18h10 e 20h40 (DUB).  Manaíra11: 16h 
(DUB).  Mangabeira3: 13h30 e 16h (DUB). 

Tambiá3: 18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá4: 
14h25, 16h25 e 18h25 (DUB). 

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 109 min. Clas-
sificção: 12 anos. Direção:  Thea Sharrock. 
Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. 
Sinopse: Will é um garoto rico e bem-su-
cedido, até sofrer um grave acidente que 
o deixa preso a uma cadeira de rodas. Ele 
está profundamente depressivo e contrata 
uma garota do campo para cuidar dele. 
Ela sempre levou uma vida modesta, com 
dificuldades financeiras e problemas no 
trabalho, mas está disposta a provar para 
Will que ainda existem razões para viver.  
Manaíra1: 21h50

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
Documentário. Duração: 72 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: 
O documentário “Meu Nome é Jacque”, conta 
a história da ativista Jacqueline Rocha Côr-
tes, mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Horário das sessões: 18h, 18h30 e 16h.

do Ceará, mas até agora não conse-
guimos identificar algum parentesco. 
É um jovem e talentoso advogado, 
de grande cultura jurídica e que tem 
um afeto enorme pela área literária. 
Queria também uma visão de alguém 
mais jovem sobre o livro. Com isso, fiz 
convite ao amigo Caio, que prontamen-
te aceitou o desafio.

Todos os temas desse novo que 
povoam a cabeça do escritor Queiroga 
tem a ver com seu lado observador. 
“Acredito que sim. Como magistrado 
tenho que julgar muitas demandas, 
são infinitos problemas que chegam à 
mesa para decisão, cada um trazendo 
sofrimentos. Aliado a isso, costumo 
também observar tudo que se passa 
no mundo, e tais aspectos alimentam 
meu lado de observador, viabilizando a 
construção de textos onde relato fatos 
e coloco as minhas posições, no final, 
sempre levando uma mensagem de fé 
e esperança”.

Como juiz, ele dá conta do recado, 
mas sabe que não é tarefa fácil encon-
trar tempo para escrever textos líricos, 
que mexem com a sensibilidade do 
leitor. “Não é fácil mesmo. A vida de 
juiz requer uma dedicação árdua, pois, 
o volume de processos só cresce. Além 
do expediente cumprido no Fórum, 
também trabalhamos em casa. Não 
há hora para construção dos textos. 
Quando estou trabalhando ou em de-
terminado local que não posso digitar, 
então, construo mentalmente o texto e 
quando chego ao computador despejo 
tudo no papel”.

Seguindo a trilha das crônicas 

a gente sente o escritor solitário e 
solidário, com enfoques tocantes. E ele 
confirma: “O escritor é um solitário, no 
aspecto de observação das coisas do 
mundo e quando concentrado nos mo-
mentos de construções de suas ideias”.

Na página 141a crônica “Nunca” o 
autor interage com o leitor ao buscar 
sobre a criação dessa palavra.  “Muitos 
duvidam, mas as palavras têm força. 
Positivas ou negativas, elas podem 
exercer influências significativas. A 
vida é curta, devemos usar as palavras 
como meio de propagação de reflexões 
positivas e de sinalizações das veredas 
da felicidade. O nunca é algo intrigante 
e misterioso. O homem tem o costume 
de afirmar o nunca, ou, num instante 
de prepotência, ou mesmo num mo-
mento de covardia e de ingratidão”.

Onaldo também é compositor. É 
dele a canção “Mel e Fel” musicada por 
Glorinha Gadelha,  gravada pela artista 
paraibana Natalia Bellar.  “Fiquei 
muito feliz com a parceria. Glorinha é 
uma amiga fantástica. Tenho outras em 
parceria com Adilson Medeiros e Tião 
Nascimento, são sambas, valsas, xotes 
e um baião”.

Um sonho que ele alimenta é 
escrever a biografia de Sivuca. “Con-
vite ela (Glorinha Gadelha) já me fez. 
Mas, o compromisso é muito grande, 
impõe dedicação em termos de tempo. 
Contudo, mesmo tendo receio de não 
atender a missão, voltarei a conversar 
a amiga, pois como já disse anterior-
mente, quando se faz algo com amor, 
sempre encontramos tempo para a 
tarefa”.
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Diálogo entre atriz e público
Atriz paraibana Fabíola Ataíde provoca reflexão com seu 
espetáculo “Mensagem para a amante do meu marido”

Orquestra Sinfônica da Paraíba 
encerra inscrições do Coro 
Infantil na próxima quinta-feira 

12

Um repertório eclético - forma-
do por obras populares e eruditas - é 
a característica dos programas que a 
Banda de Música do Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba - que participa do 
evento pela primeira vez - e a Banda 
Marcial da Escola Estadual Profª Olivina 
Olívia Carneiro da Cunha, localizada 
na capital, apresentam em mais uma 
edição do projeto A Banda de Música na 
Academia - UFPB, que é desenvolvido 
pela Universidade Federal da Paraíba, 
em João Pessoa, e acontece hoje, a partir 
das 18h, na Sala de Concertos Radegun-
dis Feitosa, instalada nas dependências 
da própria instituição. A entrada é gra-
tuita para o público. 

“Acho muito importante e muito 
bom esse projeto, por seu caráter peda-
gógico, pois estimula o aluno a estudar 
música, além de mostrar a realidade do 
que vem sendo produzido pelas bandas 
e, ainda, durante o evento, permitir 
que haja o contato entre os músicos e 
seus amigos, familiares, a comunidade 
acadêmica e o público. E, nesse am-
biente acadêmico, os estudantes que 
se apresentam podem se interessar em 
fazer curso profissionalizante na área 
de música da UFPB, a exemplo do que 
aconteceu com um dos integrantes da 
Banda Olivina Olívia, o aluno do 1o ano 
do Ensino Médio Edlincoln Raiff, que 
conseguiu ingressar no curso de exten-
são para percussão e bateria. A maioria 
dos músicos que toca instrumento de 
sopro é oriunda dessas bandas. Eu mes-

oi através de 
um apanha-
do de textos 
que venho 
guardando 
há algum 
tempo e 

uma vontade enorme em cons-
truir um espetáculo que surgiu 
tudo”, contou em entrevista ao 
Jornal A União a atriz Fabíola 
Ataíde que construí, juntamente 
com o professor e diretor Everal-
do Vasconcelos, o monólogo inti-
tulado “Mensagem para a amante 
do meu marido”. Com apresen-
tação marcada para acontecer 
hoje, o diálogo feito entre atriz e 
plateia conta a história de uma 
mulher que descobre a traição 
do marido. A peça será realizada 
no Teatro Lima Penante, às 19h. 
Os interessados em participar 
podem adquirir seus ingressos 
nos valores de R$ 10 inteira e R$ 
5 meia-entrada.

Quem assistir o espetáculo, 
que tem duração de 20 minutos, 
verá que a princípio o texto apre-
sentado por Fabíola não passa 
de um desabafo sobre a traição 
do marido, entretanto, é aí que 
a história tem o seu desenrolar, 
cujo esposa enfurecida envia um 
e-mail à amante, revelando a ela 
tudo o que pensa, com um desfe-
cho inesperado pela plateia.

“Originalmente, o texto é 
uma carta anônima que li em 
uma revista e o guardei. Após se 
passar 10 anos, resolvi tirá-lo da 
gaveta e montar a peça. Inicial-
mente eu seguia o texto a risca , 
mas com o passar do tempo fui 
acrescentando impressões pes-

Lucas Silva 
Especial para A União

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Atriz Fabíola Ataíde retrata a história de uma mulher que descobre a traição do marido em peça questionadora

A banda marcial da Escola Estadual Olivina Olivia é bastante reconhecida na capital

A voz do personagem brooke, um bicho-preguiça gigante é dublada por Ingrid Guimarães

soais e consequentemente as que 
o público me passar ao final do 
espetáculo”, contou a atriz.

Provocando uma reflexão em 
quem assiste, o monólogo chama 
atenção não só das mulheres, 
mas de homens que já passaram 
por situações parecidas. Além 
disso, ele se sobressai provocan-
do questionamentos em possíveis 
traições que já tivemos na vida, 

sejam elas amistosas ou não. 
“A peça aborda não só a trai-

ção em se, mas outros sentidos 
também promovendo a discus-
são em quem já presenciou ou 
passou por determinada situação. 
Fazendo um breve resumo, a 
mulher que escreveu o texto que 
foi publicado na revista, ao qual 
não lembro o nome agora, tinha 7 
anos de casamento e descobriu a 

traição do marido, então imagina 
o  impacto que isso pode causar”, 
refletiu Fabíola Ataíde durante a 
entrevista.

Em cartaz desde o ano pas-
sado, a peça já foi levada ao Rio 
de Janeiro, onde movimentou a 
programação teatral da cidade, 
fazendo com que grandes nomes 
do circuito cultural pudessem 
conferir o espetáculo a exemplo 

Terminam nesta quinta-feira as inscrições para 
audições de novos coristas do Coro Infantil da Paraí-
ba, administrado pela Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB). Podem se inscrever estudantes com idade entre 
8 e 15 anos, das redes pública e privada de ensino.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas 
de maneira presencial na secretaria da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba, que funciona no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa, na rampa 4, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O candidato 
deverá levar uma foto 3x4 e preencher uma ficha com as 
informações pessoais.

As audições para a escolha dos coristas estão 
programadas para acontecer nos dias 9, 11, 16 e 18 
de agosto, a partir das 18h, na sala de ensaios do Coro 
Infantil, localizada na rampa 4 do Espaço Cultural. O 
resultado será divulgado no dia 23 de agosto, na sala de 
ensaio do Coro Infantil.

Sob regência do maestro João Alberto Gurgel, o 
coro aborda as disciplinas de técnica vocal e corporal, 
com o professor auxiliar Daniel Mariano. No último mês 
de junho, o Coro Infantil da Paraíba encerrou as ativida-
des do primeiro semestre de 2016 com uma apresen-
tação na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no 
Espaço Cultural. Sob a regência do maestro titular João 
Alberto Gurgel, as crianças do Coro Infantil levaram ao 
público um repertório eclético, que foi do cancioneiro 
regional à música clássica, passando pelo pop-rock.

Festejando o clima do período junino, o programa 
incluiu um pout pourri em homenagem ao rei do baião 
Luís Gonzaga, além de música popular brasileira, pop 
rock internacional, e clássicos comumente apresentados 
por corais, como Süsses Liebe e Sanctus.

Bandas do Corpo de Bombeiros Militar e da Escola Olivina 
Olívia são as atrações de hoje de projeto musical da UFPB 

mo comecei assim, como trombonista 
na Escola Municipal Tarsila Barbosa da 
Franca, em 1996, e hoje sou maestro”, 
disse para o jornal A União Gilvan Pedro, 
que é o regente da Banda Marcial da 
Escola Estadual Profª Olivina Olívia Car-
neiro da Cunha. 

O maestro Gilvan Pedro antecipou 
que o repertório que a banda mostra 
hoje inclui uma peça clássica internacio-
nal, intitulada ‘Novena’, composta pelo 
norte-americano Jannes Swearingen, 
além de outras canções populares, a 
exemplo de  ‘Lágrima de Chuva’, da 
banda Kid Abelha, e ‘Banquete de 
Signos’, de Zé Ramalho. A apresentação 
será a terceira do grupo no projeto, 
pois, no ano passado, foram duas vezes. 

O repertório que a Banda de 
Música do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba apresentará, hoje, também 
é eclético, incluindo Música Popular 
Brasileira e erudita. “Esse projeto é 

importante, pois instrui o aluno a ler as 
partituras, que é o lado prático do ensi-
no”, ressaltou, também, para A União, o 
major Paz, que é o maestro do grupo. 

O professor Sandoval Moreno, 
idealizador e coordenador do projeto, 
o qual é vinculado ao Departamento 
de Música da Universidade Federal da 
Paraíba, disse que decidiu criar A Banda 
de Música na Academia - UFPB para 
promover a integração das bandas mar-
ciais com o ambiente acadêmico, além 
de divulgar o trabalho que vem sendo 
realizado por grupos com esse tipo de 
formação e, ainda, preservar a tradição 
das bandas marciais, que, conforme 
disse, estão atuando em escolas secun-
daristas localizadas em João Pessoa e 
no interior do Estado. A sua estimativa 
é de que, até o próximo mês de dezem-
bro, quando se encerrará a temporada 
2016, serão realizadas pelo menos 10 
edições do evento. 

da cantora Bibi Ferreira. “A pre-
sença de Bibi foi incrível. Além 
de conferir a peça, ela me deu 
muitas dicas bacanas e como eu 
poderia melhorar a presença de 
palco”, disse Fabíola.

Ainda em entrevista, a atriz 
confessou que, a peça serve de 
total referência dela mesma, 
além de trazer novas experiên-
cias. “É através desse contato que 
tenho com o público e o feedback 
que recebo, logo após encenar o 
monólogo, que vejo quais ele-
mentos posso adicionar e sentir 
o que as pessoas estão sentindo”, 
concluiu.

Nascida em 29 de agosto 
de 1982, em João Pessoa, Para-
íba, Fabíola desde sua infância 
demonstrou interesse pelas 
artes, participando de cursos de 
teatro e aulas de canto, dando 
continuidade posteriormente na 
adolescência, apresentando-se 
em festivais escolares.

Após formar-se em Comu-
nicação Social na Universidade 
Federal da Paraíba, decide inves-
tir profissionalmente na música, 
cantando em várias orquestras 
de baile em sua cidade, adquirin-
do, assim, experiência e versati-
lidade ao interpretar canções, e 
destacando-se principalmente na 
maneira em que interage com o 
público, que se identificou rapi-
damente com o estilo original da 
cantora e atriz. 

n Monólogo Mensagem para a amante do 

meu marido

n Quando: hoje

n Onde: Teatro Lima Penante 

n Horário: 19h

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

n Audições para Coro Infantil da Paraíba
n Inscrições gratuitas: até 4 de agosto (quinta-feira)
n Audições: 9, 11, 16 e 18 de agosto, às 18h
n Faixa etária: 8 a 15 anos
Como se inscrever: presencialmente, na secretaria da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba, que funciona no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, 
rampa 4, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Serviço

Serviço

“F
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Impeachment: parecer será lido hoje

Com o encerramento 
nessa segunda-feira do re-
cesso branco no Congresso 
Nacional, o Senado inicia a 
semana com o processo de 
impeachment da presiden-
te afastada Dilma Rousseff 
como uma das prioridades. 
Ontem, foi o último dia para 
que o relator da Comissão 
Especial do Impeachment, 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), apresentasse a 
conclusão de seu relatório 
que dirá se a denúncia por 
crime de responsabilidade 
contra Dilma é procedente ou 
não e se ela deve ser levada a 
julgamento final. A leitura do 
parecer na comissão e a vista 
coletiva estão marcadas para 
esta terça-feira.

O cronograma da comis-
são prevê que a discussão do 
parecer seja feita na quarta-
feira (3) e a votação na quin-
ta-feira (4). Se for aprovado 
na comissão, o texto seguirá 
para o plenário, onde deve-
rá ser lido na sexta-feira (5) 

Como prevê o cronograma,
a discussão do relatório 
está marcada para amanhã

afastamEnto Da PrEsiDEntE
13

Yara Aquino
Da Agência Brasil

e votado na terça-feira, 9 de 
agosto. Esse rito será presidi-
do pelo presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski.

É necessária maioria 
simples de votos para que o 
processo prossiga para sua 
última etapa. O julgamento 
do impeachment, que decidi-

rá se Dilma será ou não afas-
tada definitivamente, deve 
acontecer no fim de agosto. 
De acordo com o STF, o julga-
mento final começará no dia 

FOTO: Se sadfasdfasdB

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil 

29 de agosto e tem previsão 
para durar uma semana.

Com a leitura do relató-
rio de Anastasia, nesta ter-
ça-feira (2), os partidos que 
apoiam a presidente afastada 
Dilma Rousseff devem apre-
sentar voto em separado em 
defesa do mandato da petista. 
O instrumento é apresentado 
quando algum parlamentar 
não concorda com o conteúdo 
do relatório oficial.

Pauta do plenário
Na primeira semana 

após o recesso parlamentar, 
o Senado deve votar o proje-
to que aumenta os salários da 
Defensoria Pública da União. 
Também constam da pauta 
do plenário a discussão de 
novos benefícios trabalhistas 
e sociais para agentes comu-
nitários de Saúde e a análise 
da proibição do aumento das 
despesas de pessoal no últi-
mo ano do mandato.

Um projeto em regime de 
urgência na pauta do plenário 
é o que fixa o limite global para 
o montante da dívida consoli-
dada da União. O texto atende 
a uma determinação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal de fi-
xar limites que devem ser im-
plementados em 15 anos.

Os parlamentares do 
Congresso retornam os 
trabalhos hoje, mas o re-
lator da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), se-
nador Wellington Fagun-
des (PR-MS), está em Bra-
sília negociando sobre as 
emendas e destaques ao 
seu parecer, que tem pre-
visão de ser votado nesta 
terça-feira na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) 
do Congresso Nacional.

Segundo Fagundes, 
que chegou ao Senado na 
tarde de ontem), a pre-
visão é que se a LDO for 
aprovada pela CMO ama-
nhã à tarde, seguindo o 
cronograma previsto, o 
projeto poderá ser coloca-
do em votação, também no 
plenário do Congresso, na 
noite de terça-feira.

“Quem disse isso foi o 
presidente [Renan Calhei-
ros (PMDB-AL)] antes de 
sairmos para o recesso. Ele 
disse que assim que a LDO 
fosse aprovada pela comis-
são, ele pautaria imediata-
mente na sessão do Con-
gresso”, disse.

No entanto, não há 
ainda certeza sequer de 
que o projeto terá condi-
ção de ser apreciado na 
comissão na tarde desta 
terça-feira (2). Uma ses-
são extraordinária delibe-
rativa foi convocada para 
o plenário da Câmara dos 
Deputados para amanhã 
de manhã para votar o pro-

Votação da LDO no Congresso 
pode ocorrer nesta terça-feira

aPós fim Do rECEsso

jeto que trata da renegocia-
ção da dívida dos estados e 
do Distrito Federal com a 
União. O tema é polêmico e 
a discussão sobre ele pode 
se prolongar, prejudicando 
o início da reunião da CMO 
à tarde.

Negociações
Fagundes reconhece 

que cada parlamentar que 
apresentou destaque à CMO 
para que sua emenda seja 
apreciada terá direito de 
discuti-lo, o que tende a es-
tender os debates sobre seu 
parecer. “Como acabamos 
de voltar do recesso, ainda 
não deu para sentir o clima. 
Mas todos que estão nos li-
gando com demandas nós 

estamos tentando negociar, 
na medida do possível”.

Outro fator pode com-
plicar a conclusão das vota-
ções sobre a LDO nesta ter-
ça-feira. Mesmo que o texto 
seja aprovado na comissão 
e siga para o plenário, os 
parlamentares terão que 
apreciar 15 vetos presiden-
ciais e quatro projetos antes 
de votar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2016.

Se não houver opor-
tunidade para que ela seja 
apreciada nesta terça, ca-
berá ao presidente do Con-
gresso, Renan Calheiros, 
convocar a próxima sessão 
conjunta da Câmara e do 
Senado para que o texto 
seja votado.

J

O publicitário João 
Santana teve liberda-
de provisória conce-
dida ontem  pela Jus-
tiça Federal. A esposa 
dele, Mônica Moura, 
já havia recebido o 
benefício em despa-
cho publicado nessa 
segunda-feira de ma-
nhã pelo juiz federal 
Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curi-
tiba.

O texto da deci-
são que autoriza a 
soltura de Santana 
faz uma breve refe-
rência ao despacho 
referente a Mônica. 
O publicitário será 
solto sob as mesmas 
condições que a es-
posa: proibição de 
deixar o País, proibi-
ção de manter con-
tato com pessoas 
envolvidas na Opera-
ção Lava Jato, com-
parecimento a todos 
os autos do processo, 
e fiança correspon-
dente aos valores já 
bloqueados nas con-
tas-correntes de San-
tana - que totalizam 
R$ 2.756.426,95.

Além das con-
dições acima, tanto 
João Santana quan-
to Mônica estão 
proibidos pela Justi-

ça de atuar de qual-
quer campanha elei-
toral no Brasil até 
nova deliberação.

A concessão de 
liberdade provisória 
a Santana já havia 
sido prevista no des-
pacho de Moro em 
que concedeu soltu-
ra a Mônica. O ad-
vogado do casal, Fá-
bio Tofic Simantob, 
entrou com petição 
para que o publicitá-
rio também recebes-
se o benefício.

João Santana e 
Mônica Moura fo-
ram presos na 23ª 
fase da Operação 
Lava Jato, em feve-
reiro. Mesmo com a 
liberdade provisó-
ria, ambos seguem 
na condição de réus 
do processo crimi-
nal decorrente dessa 
fase da operação.

Moro liberta João 
Santana e Mônica

oPEraÇÃo LaVa Jato

Daniel Isaia 
Da Agência Brasil 

MPF denuncia 
o ex-ministro 
Paulo Bernardo 
por corrupção

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil 

O Ministério Público 
Federal (MPF) denunciou 
nessa segunda-feira (1º) à 
Justiça o ex-ministro Pau-
lo Bernardo pelos crimes 
de organização criminosa, 
corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. Paulo Ber-
nardo é acusado de receber 
recursos de um esquema 
de fraudes no contrato para 
gestão de empréstimos 
consignados no Ministério 
do Planejamento. Se a Jus-
tiça receber a denúncia, o 
ex-ministro torna-se réu e 
responderá a processo.

Além do ex-ministro, 
outras 19 pessoas foram 
denunciadas pelo MPF. Elas 
são acusadas de montar 
uma organização crimino-
sa no Ministério do Plane-
jamento entres os anos de 
2009 e 2015.

No dia 23 de junho, Paulo 
Bernardo foi preso por sus-
peita de ter recebido R$ 7,1 
milhões de propina em um 
esquema envolvendo uma 
empresa de software, a 
Consist, que administrava 
contratos de crédito con-
signado para funcionários 
públicos. De acordo com as 
investigações, agentes pú-
blicos e políticos recebiam 
pagamentos ilegais a partir 
do contrato feito com a em-
presa. Os serviços da em-
presa eram custeados por 
uma cobrança de cerca de 
R$ 1 de cada um dos fun-
cionários públicos que ade-
riam a essa modalidade de 
crédito. O inquérito aponta 
que, desse montante, 70% 
era desviado para empre-
sas de fachada. A partir dos 
contratos falsos, os recur-
sos chegavam aos destina-
tários finais, entre eles o 
ex-ministro.

Segundo o Ministério 
Público Federal (MPF) e a 
Polícia Federal, Bernardo 
teve despesas pessoais e de 
campanhas eleitorais pagas 
pelo esquema de corrup-
ção. Paulo Bernardo foi sol-
to no dia 29 de junho, após 
determinação do ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Dias Toffoli.

Verônica Sterman, ad-
vogada de Bernardo, acre-
dita que a Justiça reconhe-
cerá a improcedência das 
acusações. “O ex-ministro 
Paulo Bernardo reitera 
que não participou ou teve 
qualquer ingerência na ce-
lebração ou manutenção 
do acordo de cooperação 
técnica assinado autono-
mamente entre a Secreta-
ria de Recursos Humanos 
do MPOG [Ministério do 
Planejamento] e as asso-
ciações de Bancos e Previ-
dência (ABBC e SINAPP). 
Também reitera que não 
se beneficiou de qualquer 
quantia da Consist, quer 
direta ou indiretamente”, 
informa nota da defesa.

Mesmo com 
a liberdade 
provisória, o 
casal segue 
na condição 
de réu do 
processo 
criminal

FOTOS: Antônio Cruz/Agência Brasil

O relator Antonio Anastasia já concluiu o seu relatório sobre o impeachment de Dilma

O relator Wellington Fagundes negocia emendas da LDO



FOTO: Reprodução/Internet

De olho na Rio 2016, Receita inaugura 
reconhecimento facial em aeroportos

Por Idiana Tomazelli
Agência Estado

Deixaram a praia, às margens da baía de 
Guanabara, no final da tarde, em companhia dos 
filhos, a quem foram mostrar as águas que, na 
Olimpíada, abrigarão várias modalidades esportivas. 
Do piquenique restaram, sobre a areia, três garrafas 
pet vazias, duas latas de salsichas, a sacola plástica dos 
pães e dois maços de cigarros amarrotados.

A limpeza da praia só seria feita na manhã do dia 
seguinte. Naquela noite, a maré, ao subir, expandiu 
suas línguas sobre a areia e engoliu todo o lixo ali 
espalhado.

No fundo das águas, o filhote de boto imaginou 
que o maço de cigarros fosse um bolinho de carne 
e se adiantou a seus pares para abocanhá-lo. Pouco 
depois, boiou sufocado. Foi velado por um enxame de 
moscas.

Do iate de turistas, a baía recebeu cento e 
duas guimbas de cigarros, doze tocos de charutos, 
dezessete sacos plásticos, doze pet, cinco garrafas de 
cachaça e uma de uísque; e ainda uma toalha rasgada 
e uma lata de querosene vazia.

A garoupa faminta nadou rápido rumo ao 
plástico, convencida de se tratar de uma deliciosa 
cabomba, forrageira aquática. Sentiu-se entalada, 
e por mais que volteasse no fundo das águas, não 
conseguiu vomitar. Pouco depois seu corpo emergiu 
para o velório das moscas.

Desolado, papai boto comentou com a mamãe 
garoupa:

― Como tudo mudou! Nunca pensei que essa 
gente da cidade fosse sujar tanto o nosso aquário 
natural.

― Também fico indignada – observou a garoupa.   
― Durante séculos os tupinambás e os termiminós 
dependeram dessas águas para se alimentar e 
navegar, sem jamais envenená-las. Até porque nunca 
acreditaram no lendário Rio de Janeiro...

― Também os pescadores souberam preservar 
o seu meio de vida – completou o boto. ― Acontece 
que os modernos não se relacionam diretamente 
com a natureza. Eu soube que usam sapatos para 
pisar a terra. Não pescam, compram na peixaria. Não 
remam, entram em barcas motorizadas para cruzar 
as nossas águas.

― Que nada, seu boto. Não vê este teto arqueado 
que estenderam sobre as nossas cabeças? É a tal 
da ponte Rio-Niterói. A usar uma embarcação, a 
maioria prefere ir por ali de moto, carro, ônibus ou 
caminhão.

― E como fedem os combustíveis dessas 
embarcações! Muito mais que peixe morto!

― Tenho a impressão de que todo o lixão de 
Gramacho foi removido para as águas da baía – disse a 
garoupa.

― Agora essa gente pode pescar de tudo aqui: 
pneus, eletrodomésticos, latas etc. Exceto peixes.

― O curioso – comentou a garoupa - é que todos 
reclamam das autoridades, culpadas por não cuidar 
de limpar a baía para a Olimpíada. Mas ninguém se 
pergunta: e quem sujou tanto? Quem atirou tanta 
porcaria aqui dentro?

― Que eu saiba – falou o boto - lá em cima eles 
não espalham lixo no quarto de dormir nem atiram 
garrafas pets na privada.

― E por que fazem isso aqui no mar?
― Ora, comadre, porque mar, para a maioria, 

só serve para refrescar quem vem à praia. São tão 
ignorantes que não percebem a relação entre águas 
despoluídas e a qualidade dos peixes que chegam às 
suas mesas.

― Bem – concluiu a garoupa – pelos menos 
assim nos vingamos. Eles contaminam as nossas 
águas e se alimentam de peixes que eles mesmos 
envenenaram.

A Vingança dos Peixes

NACIONAL
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O sistema mira passageiros 
que saem ou entram no 
país em voos internacionais

Da Agência Brasil 

Os metroviários do Rio de Janeiro 
fizeram uma manifestação, na manhã de 
hoje (1º), no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim/Galeão. Eles aproveitaram a 
chegada de turistas para os Jogos Olím-
picos para protestar por reajuste salarial 
de 10% e manutenção do plano de saúde, 
entre outras reivindicações. Os trabalha-
dores estão em estado de greve desde a 
última quarta-feira (27).

Segundo o diretor do Sindicato dos 
Metroviários do Estado do Rio de Janeiro 
(Simerj), Laerte da Silva, o ato foi voltado 
para trazer visibilidade à luta dos funcio-
nários. Silva disse que a empresa – Me-
trôRio – vem se mostrando intransigente 
durante as negociações das pautas.

“Nós somos trabalhadores que, às 
vezes, ninguém vê, que operam as linhas, 
fazendo reparos durante a madrugada, 
entre outros serviços. Então, precisá-
vamos trazer à tona esses nossos pro-
blemas. Panfletamos no aeroporto para 
aproveitar as chegadas das delegações 
para a Olimpíada, trazendo maior visibi-
lidade para nossa luta”, afirmou.

Segundo o diretor, os metroviários 
estão negociando com a concessionária 
MetrôRio desde maio, mas ainda não che-
garam a nenhum acordo. “Chegaram a co-
gitar um reajuste de 5%, mas isso beira a 
surrealidade É muito aquém das nossas 
necessidades básicas. Existe ainda o de-
sejo da empresa de trocar o plano de saú-
de por um de qualidade muito inferior. 
Não aceitaremos essas medidas deles”, 

disse. Silva afirmou que, na tarde de hoje, 
haverá uma nova rodada de negociações 
entre trabalhadores e empresa. Caso não 
haja acordo, a greve será decretada em 
assembleia a ser realizada na próxima 
quarta (3).

“A gente espera algo que seja mini-
mamente viável neste encontro de hoje. 
Caso contrário, instalaremos a greve por 
tempo indeterminado”. Um pequeno gru-
po de trabalhadores do sistema aeroviá-
rio também aproveitou a ocasião para re-
clamar das empresas aéreas. Eles alegam 
demissão em massa de mecânicos.

Em nota, o MetrôRio informou que 
apresentou em reunião com represen-
tantes do sindicato, realizada na tarde 
da última quinta-feira (28), proposta de 
reposição do índice anual de 9,83% do 
INPC. Essa proposta deverá ser levada 
para a apreciação de todos os emprega-
dos na reunião de hoje. A concessioná-
ria afirmou estar empenhada para que 
a negociação salarial em curso seja con-
cluída de forma satisfatória para os tra-
balhadores, conforme ocorreu nos anos 
anteriores.

O metrô do Rio de Janeiro é parte 
importante do sistema de transportes 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016. O metrô permite que os torcedo-
res cheguem diretamente ao polo olím-
pico de Copacabana, na Zona Sul, ao 
Sambódromo e ao Estádio do Maracanã. 
Além disso, conecta-se com os sistemas 
de trem e BRT que levam ao Estádio 
Olímpico do Engenhão e aos polos de 
Deodoro e da Barra.

Metroviários aproveitam chegada 
de turistas e protestam no Galeão

NO RIO DE JANEIRO
Contra Lei do 
Abuso, juízes 
fazem protestos 
em São Paulo 

Contra a Lei do Abuso, ma-
gistrados federais, estaduais e 
da Justiça do Trabalho, além de 
promotores de Justiça, procura-
dores da República, delegados 
de Polícia Federal e auditores 
de contas protestaram nessa 
segunda-feira, 1,  às 14 horas, 
no Fórum Pedro Lessa, sede da 
Justiça Federal em São Paulo, na 
Avenida Paulista.

O ato público mira o proje-
to de lei que altera a Lei do Abu-
so de Autoridade (280/2016) e 
também contra os cortes orça-
mentários no Judiciário.  O pro-
jeto, denominado ‘Lei do Abuso’, 
tem apoio declarado do senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
alvo da Operação Lava Jato.

Na avaliação dos juízes, o 
texto ‘ofende a independência 
judicial e coloca em risco a li-
berdade do magistrado para 
interpretar as Leis e o Direito’.  
As entidades reunidas no ato 
também afirmam que os re-
centes cortes orçamentários 
‘prejudicam a prestação juris-
dicional, a arrecadação fiscal e 
o reconhecimento de direitos 
previdenciários e trabalhistas’.

A manifestação foi orga-
nizada pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Aju-
fe), Associação dos Juízes Fe-
derais de São Paulo (Ajufesp) 
e Associação dos Juízes Fe-
derais de Mato Grosso do Sul 
(Ajufems).

Brasília - A Receita Fede-
ral inaugurou nessa segunda-
feira, 1, uma ferramenta que 
vai permitir identificar pelos 
traços do rosto, em questão de 
segundos, potenciais ameaças 
ao País, como foragidos e sus-
peitos de contrabando e tráfico 
de drogas. O sistema de reco-
nhecimento facial já está em 
operação em 14 aeroportos 
brasileiros e mira passageiros 
que embarcam ou desembar-
cam em voos internacionais. A 
proximidade dos Jogos Olím-
picos fez com que o órgão co-
locasse o pé no acelerador para 
colocar o projeto em operação 
a tempo de contribuir com a 
segurança do evento.

Ao todo, 32 máquinas de 
reconhecimento facial estão 
em funcionamento desde a 
noite de domingo, 31, e já está 
nos planos da Receita ampliar 
a capacidade de atuação. Entre 
os focos daqui para frente está 
a extensão do sistema a todos 
os aeroportos internacionais 
(por enquanto, só aqueles com 
voos regulares foram contem-
plados) e também à Ponte de 
Amizade, que separa o Brasil 
e o Paraguai. Algumas adapta-
ções, porém, são necessárias 
para ampliar a capacidade de 
processamento.

O reconhecimento facial 
identifica pessoas listadas não 
só pela Receita Federal, mas 
também pela Polícia Federal 
(PF) e pela Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin), como 

potenciais ameaças. Para isso, 
são cruzadas informações do 
passaporte, CPF, imposto de 
renda e dados de órgãos de in-
teligência nacionais e interna-
cionais - inclusive o FBI, a polí-
cia federal norte-americana.

“Isso vai permitir uma 
atuação mais efetiva contra 
contrabando, tráfico de drogas, 
etc. Essa proteção é séria. Não é 
para arrecadar tributos, é para 
proteger a sociedade. Será uma 
atuação ampliada com outros 
órgãos para a utilização da fer-
ramenta, como a PF e a Abin”, 
explicou José Carlos de Araú-
jo, subsecretário substituto de 
Aduana e Relações Internacio-
nais a Receita Federal.

O processo de checagem 
começa no embarque do pas-
sageiro, seja no Brasil ou no 
exterior. Quando a pessoa vem 
de fora do País, a Receita terá 
acesso aos dados durante o 
voo, para que possa analisar 

perfis e padrões. Com isso, 
determinados passageiros 
previamente selecionados são 
identificados com o uso da 
nova tecnologia, que é capaz 
de superar disfarces, como bi-
godes falsos ou perucas.

“Teremos informações de 
outras instituições, dados co-
letados de companhias aéreas 
para ter dados de pessoas que 
estão em voo. A informação 
vem adiantada para ter reco-
nhecimento físico”, explicou 
Cláudia Maria de Andrade, 
coordenadora-geral de Tecno-
logia da Informação da Receita. 
“Teremos identificação rápida 
de pessoas na sua entrada, de 
forma reservada, discreta “

O perfil de risco pode ser 
traçado a partir de frequência 
de voos ao exterior, hábito de 
não declarar valores ou suspei-
ta de crime. Com a ferramenta, 
os órgãos de fiscalização que-
rem coibir práticas de contra-

bando, tráfico de drogas e aju-
dar a capturar foragidos.

Quando uma pessoa com 
perfil de risco é detectada pela 
câmera, um sinal vermelho 
aparece na tela, juntamente 
com as informações de cadas-
tro e foto de arquivo. Mesmo 
que o passageiro esteja usando 
um passaporte falso, ele será 
identificado. “O reconhecimen-
to facial vai além da identifica-
ção de nome. Vai pegar traços 
do rosto”, disse Araújo.

Até o momento, já con-
tam com o equipamento de 
reconhecimento facial os 
aeroportos de Porto Alegre, 
Curitiba, Guarulhos, Viraco-
pos (Campinas), Florianópo-
lis, Foz do Iguaçu, Galeão (Rio 
de Janeiro), Manaus, Fortale-
za, Confins (Belo Horizonte), 
São Gonçalo do Amarante 
(Natal), Recife, Brasília e Sal-
vador. Ao todo, o projeto cus-
tou R$ 7,5 milhões. 

32 máquinas de reconhecimento facial estão em funcionamento desde a noite de domingo, 31  de julho
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Desemprego na União Europeia  
atinge nível mais baixo desde 2009
Entre os jovens abaixo
de 25 anos, a taxa de 
desemprego é de 18,6%

A taxa de desemprego 
entre os 28 países da União 
Europeia (UE), fixada em 
8,6%, atingiu seu nível mais 
baixo desde a primavera 
de 2009, segundo o Euros-
tat, escritório de estatística 
da UE. Entre os jovens com 
menos de 25 anos, a taxa de 
desemprego é de 18,6%, re-
presentando mais de 4 mi-
lhões de desempregados.

Em maio deste ano, as 
taxas mais baixas (entre 
jovens) foram observadas 
em Malta (6,9%), Alema-
nha (7,2%) e República 
Checa (10,1%). As taxas de 
desemprego mais elevadas 
foram registradas na Gré-
cia (50,4%, em março de 
2016), Espanha (43,9%) e 
Itália (36,9%). Em compa-
ração com maio do ano pas-
sado, houve uma diminui-
ção de 503 mil jovens sem 
ocupação.

O nível de desemprego 
total, que é medido entre 
pessoas de todas as ida-
des, teve índice mais baixo 
registrado na República 
Checa (4%) e mais alto na 
Grécia (24%), seguida por 
Espanha, Croácia e Chipre. 
Portugal está na quinta po-
sição entre os países com 
maiores índices de desem-
prego, com 11,6%.

O Eurostat estima que 
mais de 21 milhões de ho-
mens e mulheres estavam 
desempregados em maio 
de 2016 na União Europeia. 
Na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, 
houve redução de mais de 2 
milhões de desempregados.

De acordo com a son-
dagem do Eurobarômetro, 
estudo requisitado pelo Par-
lamento Europeu, três en-
tre quatro europeus pedem 
mais intervenção da União 
Europeia na luta contra a 
falta de postos de trabalho.

Diante disto, o presi-
dente da Comissão Parla-

mentar do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, Thomas 
Händel, pediu aos líderes 
da União que “reúnam es-
forços para garantir investi-
mento e alta qualidade para 
a sustentabilidade laboral”.

O Eurobarômetro indi-
ca que a luta contra o de-
semprego vem em segundo 
lugar na lista de priorida-
des dos europeus, logo após 
o terrorismo. Conforme os 
dados, 77% dos quase 28 
mil entrevistados querem 
mais intervenção da União 
Europeia no combate ao de-
semprego, enquanto 69% 
sente que os esforços da UE 
não são suficientes na luta 
contra o desemprego.

Em uma tentativa de 
combater o problema, os 
eurodeputados aprovaram, 
em fevereiro deste ano, 
uma medida que reformu-
la a rede de empregos, de 
modo a facilitar a procura 
de ofertas no mercado de 
trabalho em toda a União 
Europeia.

Brasil
A iniciativa tem por ob-

jetivo apoiar os jovens que 
não estejam estudando e 
que não tenham empre-
go ou formação. Em julho, 
aprovaram uma resolução 
que visa à atualização a lon-
go prazo do plano de finan-
ciamento da UE para lidar 
com o desemprego, parti-
cularmente na faixa etária 
jovem.

No Brasil, segundo da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulga-
dos semana passada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
a taxa de desemprego fi-
cou em 11,3% no trimestre 
encerrado em junho deste 
ano. A taxa é superior aos 
10,9% observados em mar-
ço deste ano e aos 8,3% do 
trimestre encerrado em ju-
nho de 2015.

Segundo a pesquisa, o 
contingente de desocupa-
dos chegou a 11,6 milhões 
de pessoas, 4,5% (ou 497 
mil pessoas) a mais do que 
no trimestre anterior.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Foto: MFA Rússia

A ex-ministra de Defesa 
japonesa, Yuriko Koike, foi 
eleita nesse fim de semana 
como nova governadora de 
Tóquio. Aos 64 anos, ela será 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo. Um de seus maiores 
desafios será liderar os pre-
parativos para os Jogos Olím-
picos de 2020. Ainda que 
seja membro do governista 
Partido Liberal Democráti-
co, Koike não era a candidata 
oficial.

O governo de Tóquio 
apoiava o ex-ministro do In-
terior Hiroya Masuda na cor-
rida eleitoral. No programa 
da candidata, que concorreu 
de forma independente, ela 
defende uma maior transpa-
rência da gestão do dinheiro 
público, uma revisão do orça-
mento dos Jogos Olímpicos e 
a redução de seu próprio sa-

lário. “Dirigirei a política de 
Tóquio de uma maneira sem 
precedentes, será a Tóquio 
nunca vista antes”, disse.

“Quero uma Tóquio 
onde cada um possa brilhar, 
das crianças aos idosos e as 
pessoas com deficiência, com 
o objetivo de que a vida de 
todos seja melhor”, concluiu. 
Além de ter sido a primeira 
mulher a assumir a pasta da 
Defesa no Japão, Koike tam-
bém já havia atuado como 
ministra do Ambiente. Seu 
antecessor, Yoichi Masuzoe, 
renunciou no mês passado 
devido a seu envolvimento 
em um escândalo de uso im-
próprio de dinheiro público.

A capital japonesa gera 
cerca de um quinto do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
nacional e o governador da 
cidade administra um orça-
mento anual superior ao de 
vários países.

Tóquio elege 1ª mulher 
como nova governadora

FAto HIStÓRICo 

Da Ansa Brasil 

Da Agência Brasil

Da Ansa Brasil 

O grupo terrorista Es-
tado Islâmico divulgou no 
domingo (31), um vídeo de 
cerca de nove minutos, em 
que ameaça fazer ataques na 
Rússia. A autenticidade das 
imagens não foi confirmada.

“Escute, Putin. Nós vamos 
para a Rússia e vamos matar 
todos vocês em suas casas. 
Oh, irmãos. Conduzam a jihad 
[guerra santa] e matem-os e 
combatam-os”, diz um jihadis-
ta com o rosto coberto.

O link do vídeo está circu-
lando em grupos pró-Estado 
Islâmico, na rede de conver-
sas Telegram. Além da fala, 
as imagens mostram homens 
armados atacando veículos 

blindados e tendas no deserto.
Segundo o texto mos-

trado no vídeo, a ação teria 
ocorrido em Akashat, na pro-
víncia iraquiana de Ambar. 
Em entrevista nessa segun-
da-feira, o governo de Mos-
cou diminuiu a relevância 
da ameaça. “Provavelmente, 
não devemos exagerar na im-
portância dessas filmagens. 
Certamente, visto que a luta 
se amplia e eles estão encur-
ralados, os terroristas usa-
ram a tática da intimidação”, 
disse o porta-voz do Kremlin, 
Dimitri Peskov.

Ainda de acordo com 
o representante, “ameaças” 
como essas imagens “não 
podem influenciar, de ma-
neira alguma, a linha seguida 

pela Rússia e pelo presidente 
[Vladimir] Putin na luta con-
tra o terrorismo, que conti-
nua em todas as direções”.

Recentemente, a Rússia e 
os Estados Unidos - que lutam 
contra o Estado Islâmico, mas 
de maneira separada - come-
çaram as conversas para atin-
gir maior nível de cooperação 
nos ataques às bases tanto 
dos extremistas do grupo 
quanto contra outras organi-
zações consideradas terroris-
tas que atuam na área.

Helicóptero abatido
O ministério russo da 

Defesa confirmou ontem 
que um helicóptero MI-8 foi 
abatido na província de Idlib, 
na Síria. A informação foi 

confirmada ao jornal Rússia 
Today. Apesar de confirmar 
o incidente, o órgão afirmou 
que não sabe o que ocorreu 
com as cinco pessoas que es-
tavam a bordo da aeronave: 
três tripulantes e dois ofi-
ciais do Centro de Reconci-
liação da Rússia na Síria.

 “No dia 1º de agosto, 
um helicóptero de transpor-
te russo MI-8 foi abatido com 
fogo proveniente da terra, 
enquanto dirigia-se à base 
de Hmeymim após ter for-
necido ajuda humanitária à 
cidade de Aleppo. Todos os 
recursos disponíveis estão 
sendo empregados para des-
cobrir o que ocorreu com os 
militares russos”, diz em nota 
o ministério.

Grupo terrorista Estado Islâmico 
ameaça realizar atentados na Rússia

Chanceleres buscam saída para o Mercosul 

MENSAGEM EM VÍDEo

CRISE NA PRESIDÊNCIA Do BLoCo

Diante do impasse so-
bre a presidência pro tem-
pore do Mercosul, deixada 
pelo Uruguai na última sex-
ta-feira (29), sem a transfe-
rência oficial do comando 
para a Venezuela, o minis-
tro de Relações Exteriores 
do Paraguai, Eladio Loi-
zaga, disse ontem que seu 
país, a Argentina e o Brasil 
estão em contato perma-
nente em busca de uma saí-
da para a grave crise insti-
tucional do bloco.

“Estamos em contato 
permanente para ver como 
podemos avançar. A Argen-
tina apresentou um proje-

to e estamos trabalhando 
para encontrar o caminho 
que nos leve à normaliza-
ção da presidência do Mer-
cosul”, disse Loizaga em en-
trevista coletiva.

O chanceler paraguaio 
reiterou que seu país se 
opõe a que a Venezuela 
assuma a presidência do 
bloco de integração regio-
nal porque Caracas deve 
cumprir certos requisitos 
e normas internas, além 
do protocolo de direitos 
humanos, que, segundo 
ele, não são respeitados no 
país presidido por Nicolás 
Maduro.

Na sexta, o Uruguai 
deu por encerrada sua ges-

tão no comando do Merco-
sul, após mandato de seis 
meses, mas não anunciou 
a transferência para a Ve-
nezuela, próximo país na 
linha sucessória, que obe-
dece ordem alfabética.

Para o Uruguai, não há 
argumentos jurídicos que 
impeçam a transferência 
da presidência temporária 
do bloco para a Venezuela, 
mas Brasil e Paraguai se 
opõem por causa da situa-
ção política do país boliva-
riano.

O chanceler uruguaio, 
Rodolfo Nin Novoa, reco-
nheceu este fim de semana 
que a situação do Mercosul 
é grave e que “é preciso 

esperar que a Venezuela 
convoque alguma reunião” 
para saber como os demais 
sócios do bloco reagirão.

Apesar de não infor-
mar publicamente que as-
sumiu a presidência pro 
tempore do Mercosul, a 
Venezuela considera o caso 
encerrado. Em sua agência 
oficial, a Agência Venezue-
lana de Notícias, o gover-
no de Maduro informa que 
recebeu cumprimentos do 
presidente da Bolívia, Evo 
Morales, pela  chegada ao 
comando do bloco regional.

Os governos do Brasil e 
da Argentina ainda não se 
manifestaram oficialmente 
sobre a questão.

O vídeo de nove minutos é endereçado ao presidente russo Vladimir Putin, que minimizou a relevância da ameaça do grupo terrrorista
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Amem completa 45 
anos de erradicação 
da mendicância

Falta formação de comunicadores nas universidades
Gênero, raça e etnia

17

A combinação entre 
educação e comunicação 
como ferramenta para com-
bater o racismo e promover 
a cultura negra foi tema do 
debate no Festival Afrola-
tinas. A coordenadora do 
Projeto RS Negro, Sátira 
Machado, afirmou que, ape-
sar da educação brasileira 
registrar algum avanço no 
ensino da cultura negra nos 
últimos anos, há uma lacu-
na na formação dos comu-
nicadores nas faculdades e 
universidades em relação 
às questões de raça. O Lati-
nidades se encerrou nesse 
domingo, em Brasília.

 “Existe uma lacuna na 
formação dos comunica-
dores e comunicadoras na 
relação de gênero, raça e 
etnia. Acho que o quê acon-
tece muitas vezes é que os 
professores também não ti-
veram essa formação, então, 
eles não entendem porque é 
importante abordar a histó-
ria africana, afro-brasileira, a 
cultura, a diversidade”, disse 
Sátira Machado. E comple-
tou “você não abordar es-
sas questões é invisibilizar 
a igualdade e manter um 
status quo de não negros, 
de negros, de indígenas, de 
ciganos”. Segundo ela, a co-
municação é estratégica para 
adquirir e garantir direitos.

Um exemplo de integra-
ção entre a valorização da 
história e cultura negra e a 
educação é o projeto de afro-
alfabetização Adeola – Prin-
cesas e Guerreiras que foi 
apresentado aos participan-
tes do Afrolatinas. Pelo pro-
jeto, duas jovens de Soroca-
ba (SP) fazem apresentações 
em escolas representando 

princesas guerreiras africa-
nas e usam histórias basea-
das em contos africanos para 
abordar o protagonismo fe-
minino, a representatividade 
negra, a ancestralidade e a 
desconstrução de preconcei-
tos formadores do racismo.

Uma das coordena-
doras do projeto, Denise 
Teófilo, conta que é ime-
diata a reação das crianças 
e o encantamento com as 
princesas negras. “Temos 
tantas princesas brancas 
numa amostragem que não 
nos representa e perceber 
o olhar das crianças para a 
princesa negra é muito im-
pactante. Elas perceberem 
que a princesa é negra e é 
guerreira, que toca o berim-
bau, é do povo Bantu”.

Na programação do Fes-
tival Latinidades estão pre-
vistos debates, conferências, 
lançamentos de livros, ofici-
nas, cinema, feiras e shows, 
além de outras atividades. A 
programação completa está 
disponível no site www.afro-
latinas.com.br. Organizado 
pelo Instituto Afrolatinas, o 
evento deste ano tem a par-
ceria da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) no Brasil 
e patrocínio do governo do 
Distrito Federal.

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil 

O preço do feijão subiu 20% 
nos preços nos últimos dois me-
ses, mas para o alívio de comer-
ciantes e consumidores, esse 
valor obteve uma baixa conside-
rável de 10%. O comerciante do 
Mercado Central, Josiberto Frei-
re da Silva, informou que todos 
os tipos de feijão baixaram de 
preço. Ele especificou o feijão ca-
rioquinha, que no início do ano 
o quilo custava R$ 14 e hoje é en-
contrado a R$ 10, o extra. A fava 
e o feijão macassa continuam 
com o preço mais alto, chegando 
em torno de R$ 20 o primeiro e 
R$ 8 o segundo.  

O comerciante da feira de 
Oitizeiro, José Coelho de Lemos, 
disse que houve uma baixa de 5% 
no preço do feijão na última se-
mana do mês passado, mas que 
rapidamente ele aumentou, po-
rém não tanto quanto o valor ini-
cial. “Hoje o preço do feijão está 
razoável, mas nesta semana eu 
ainda não sei se o preço vai conti-
nuar ou aumentar, porque geral-
mente a gente só sabe a partir de 
terça em diante, que é a data que 
eu faço as compras”, destacou.

Wallace de Sousa Freitas, ge-
rente de lojas do Supermercado 
Bem Mais, informou que mesmo 

com o aumento dos preços eles 
procuram deixá-los o mais baixo 
possível para não afetar a movi-
mentação. Ele disse que a fava e 
o feijão carioca obtiveram um au-
mento. A fava, que antes custava 
R$ 18,99, agora está sendo ven-
dida por R$ 24,99, enquanto que 
o macassa varia de acordo com 
a marca, mas a média é R$ 4,49. 
“Quando o preço de algum tipo 
de feijão está caro, as pessoas ge-
ralmente migram para outro, mas 
quem gosta muito do carioca, por 
exemplo, que teve um aumen-
to, mesmo assim eles continuam 
comprando”, relatou.

De acordo com o Dieese, em 
junho, o preço do feijão cario-
quinha aumentou em 46,35%, 
seguido da batata, 9,46%, e do 
leite integral, 9,43%. O clima in-
fluenciou na qualidade do grão 
e, com isso, o preço no varejo 
subiu desde o início do ano, ain-
da segundo o Dieese. A cultura 
do feijão também perdeu espa-

ço para a soja e houve diminui-
ção da área plantada. Em junho, 
os aumentos foram maiores e o 
Brasil passou a importar feijão 
na tentativa de suprir a deman-
da. No entanto, quase nenhum 
outro país produz feijão cario-
quinha. Por fim, a safra irriga-
da, que começa em julho, pode 
começar a normalizar a oferta.

Preço teve baixa de 10% em JP

Aumento de 46,35% devido ao clima, diz o Diesse

consumo do feijão

foTo: Evandro Pereira

Quilo do feijão apresentou alta de 20% nos últimos dois meses e o feijão tipo carioquinha já é encontrado a R$ 10,00

n fava - R$ 20 (tanto branco quanto rajada)
n feijão macassa - R$ 8 (Macassa vermelho) 
R$ 5 (Macassa branco)
n feijão Preto - R$ 8 
n feijão mulatinho - R$ 12
n feijão carioquinha - R$ 10 
n feijão Gordo - R$ 12 

Preços

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba di-
vulgou nesta segunda-feira 
(01), o gabarito dos exames 
para seleção a vagas de es-
tágios em nível superior na 
instituição. Confira o gaba-
rito no site do TCE.

O processo seletivo, 
para o qual se inscreveram 
4,5 mil candidatos, foi mar-
cado por absoluta norma-
lidade e aconteceu sábado 
último (30), no Centro Uni-
versitário de João Pessoa – 
Unipê. Envolveram-se, em 
sua organização, cerca de 
300 pessoas.

“É importante destacar 
e reconhecer todo o trabalho 
feito pelas equipes responsá-
veis por esse processo seleti-
vo desde o início, da prepara-
ção à realização dos exames. 
Nossos parabéns à comissão 
organizadora, aos fiscais, o 
corpo jurídico, a comunica-
ção, policiais, seguranças e 
todo pessoal de apoio que, 
juntos, cumpriram essa mis-
são com dedicação e êxito”, 
observou o conselheiro pre-

sidente do Tribunal, Arthur 
Cunha Lima. As provas foram 
nas áreas de Direito, Enge-
nharia Civil, Administração, 
Ciências Contábeis e Atuariais, 
Ciências da Computação e 
Afins, Arquivologia e Bibliote-
conomia.

Além da oportunidade 
para complementação do 
ensino e da aprendizagem o 
estudante-estagiário dispo-
rá de bolsa de estudo men-
sal no valor de R$ 946,00, 
já incluído o auxílio-trans-
porte, para cumprimento da 
carga horária mínima de 20 
horas semanais.

A convocação dos apro-
vados ocorrerá por ordem 
de classificação e conforme 
disponibilidades decor-
rentes do desligamento de 
ocupantes anteriores, ou 
da abertura de vagas novas 
reservadas, para todos os 
casos, em índice de 10%, a 
pessoas com deficiências. 
Depois disso, o estagiário 
atuará mediante cumpri-
mento da carga horária mí-
nima de 20 horas semanais.

TCE divulga o gabarito 
dos exames para seleção

esTÁGios em nÍVeL suPeRioR

Professores 
não tiveram 
formação e 
desconhecem 
a importância 
de abordar a 
história africana

José Maria Tomazela
Agência Estado

Após ter zombado de um 
paciente nas redes sociais por 
ele ter falado errado as pala-
vras “pneumonia” e “raio X”, o 
médico plantonista Guilherme 
Capel Pasqua, de Serra Negra, 
no interior de São Paulo, foi 
neste fim de semana à casa do 
mecânico José Mauro de Oli-
veira Lima, de 42 anos, para 
pedir desculpas. “Eu errei, me 
arrependi e me sinto mal com 
isso”, postou o médico na mes-
ma página da rede social em 
que havia escrito “Não exis-

te peleumonia e nem raôxis”. 
“Este pedido de desculpas vai 
a todos os brasileiros que se 
ofenderam com a brincadei-
ra da ‘peleumonia’. O sr. José 
Mauro hoje tornou-se meu 
amigo”, informou na posta-
gem. Após a brincadeira, Pas-
qua foi demitido do Hospital 
Santa Rosa de Lima, onde dava 
plantões. Mesmo assim, se dis-
pôs a ajudar a organização não 
governamental Reviver, que 
apoia a instituição, oferecen-
do-se para realizar plantões 
voluntários, nos quais o di-
nheiro arrecadado seria desti-
nado ao hospital. O mecânico 

contou ter ficado surpreso 
com a visita do médico. “Foi 
inesperado, mas gostei da ati-
tude dele de vir pedir descul-
pas. Eu o desculpei, pois é uma 
pessoa boa que teve um mo-
mento errado”, afirmou. “Ele 
é muito jovem e vai aprender 
com o tempo, não vou guardar 
mágoa disso.”

Lima disse que conside-
ra Pasqua um bom médico 
que teve uma atitude errada. 
“Ele atende muito bem, minha 
esposa acha que é um bom 
médico. Espero que volte a 
trabalhar no hospital.” Segun-
do o paciente, o médico disse 

que vai cuidar dele até que se 
recupere totalmente da pneu-
monia. A direção do Hospital 
Santa Rosa de Lima, onde Pas-
qua dava plantões por meio 
de uma empresa terceirizada, 
informou nessa segunda-feira, 
1º, que ele não deve prestar 
mais serviços à instituição.

“Foi bom ele se retratar, 
mas, infelizmente, por conta 
do ocorrido, ele foi desligado 
do nosso quadro de colabora-
dores. Espero que não faltem 
opções de trabalho para ele em 
outros locais”, disse o advogado 
Leandro Tomazi, do departa-
mento jurídico do hospital. 

Médico pede desculpas em rede social 
APÓs ZomBAR de PAcienTe
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Amem completa 45 anos amanhã
Missa, corte de bolo de 
aniversário e lanche para 
os idosos marcam a data

Tocha da Vergonha 
faz protesto no RJ

PRF prende uma 
pessoa por hora

casa que discrimina 
faz acordo em SP 

Gisele vai participar 
da olimpíada

Ator volta atrás e 
diz que não é gay

Enquanto a Tocha Olímpica 
Rio 2016 chegou hoje (30) à cidade 
serrana de Nova Friburgo, passando 
por Teresópolis, Guapimirim e Ca-
choeiras de Macacu, movimentos 
sociais promoveram, na Baixada 
Fluminense, outro revezamento 
contra a violência na região, cha-
mado de revezamento da Tocha 
Olímpica da Vergonha. Preta e sem 
fogo para simbolizar o luto e com 
manchas vermelhas imitando san-
gue no lugar das cores da bandeira 
nacional, a tocha é para lembrar as 
vítimas da violência na Baixada Flu-
minense. A tocha passou por nove 
municípios.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apresentou ontem o resultado dos 
primeiros 15 dias da Operação Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. A instituição 
registrou a prisão de uma pessoa por 
hora nesse período, totalizando 365 
detenções pelos mais diversos crimes, 
como tráfico de drogas, porte ilegal de 
armas, roubo de carros. 71 mil veículos 
foram fiscalizados. Cerca de 3,2 tone-
ladas de maconha, 539 kg de cocaína 
e 1,5kg de crack foram apreendidos, e 
17 armas e 1.158 munições foram en-
contradas nas fiscalizações.  A opera-
ção conta com 2.500 profissionais, com 
policiais do Rio de Janeiro e convocados 
de outros estados.

O Ministério Público de São 
Paulo (MP-SP) e a casa noturna Villa 
Mix assinaram um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), em que o 
estabelecimento se compromete a 
não fazer seleção arbitrária de seus 
frequentadores. Segundo inquérito, 
ex-funcionários da casa relataram 
que eram orientados a selecionar 
clientes por critérios de raça, posição 
social e padrão estético. Os clientes 
que enviarem, antecipadamente, os 
nomes para serem incluídos em uma 
lista de reserva vão entrar na casa 
por ordem de chegada. A Villa Mix 
ainda terá de reafirmar, no e-mailen-
viado como resposta aos frequenta-
dores, que repudia discriminação.

Gisele Bündchen, 36 anos, 
chegou na manhã desta segunda-
feira, 1º, ao Brasil para participar 
da abertura da Olimpíada, no Rio 
de Janeiro. A modelo desembar-
cou no aeroporto internacional de 
Guarulhos com os filhos Benjamin, 
6 anos, e Vívian, 3 anos, e dois 
seguranças. Tom Brady, marido de 
Gisele e pai das crianças, não esta-
va acompanhando a família desta 
vez. Logo em seguida, Gisele e os 
filhos pegaram um jatinho para o 
Rio de Janeiro, onde a modelo des-
filará na abertura dos jogos. No 
Rio, a übermodel está hospedada 
no Hotel Fasano.

O ator Tyley Posey, prota-
gonista da série Teen Wolf, deci-
diu sair do armário em um vídeo 
publicado no Snapchat na última 
sexta-feira, mas parece ter se 
arrependido da publicação pois 
desmentiu logo em seguida. No 
vídeo, ele aparece andando por 
uma rua de Nova York que se cha-
ma ‘Gay Street’. Ao filmar a placa, 
ele diz: “Este sou eu. Nunca me 
senti tão vivo... Eu sou gay!”, 
disse. Tyler sempre se mostrou 
aliado da comunidade LGBT e dei-
xou os fãs surpresos e também 
irritados com a declaração. 

FoTo: Reprodução internet

A Amem – Associação 
Metropolitana de Erradica-
ção da Mendicância estará 
comemorando 45 anos de 
fundação amanhã e uma  
Missa de Ação de Graças co-
memora o aniversário da 
instituição, celebrada pelo 
monsenhor Robson Bezerra 
de Mello, às 15h no abrigo, 
localizado na BR-230 KM 11. 
Após o ato litúrgico haverá 
um lanche para os idosos e 
convidados aonde será ser-
vido um bolo de aniversário 
doado pela cake designer 
Maria Helena Moura.

Entidade sem fins lu-
crativos, a Associação Me-
tropolitana de Erradicação 
da Mendicância existe há 
45 anos e é mais conhecida 
como AMEM, que tem por 
finalidade amparar o ido-
so carente que necessite de 
assistência de terceiros por 
não ter família, ou alguém 
que lhe dispense os cuida-
dos necessários, dando-lhe 
moradia, assistência médica, 
alimentação adequada, de 
forma que tenha uma quali-
dade de vida melhor nos úl-
timos anos de sua existência. 
A entidade abriga esses ido-
sos numa granja na Reserva 
Florestal do Instituto Chico 
Mendes, localizada na BR-
230, KM 11 (estrada de Ca-
bedelo).

Atualmente, a AMEM 
mantém 40 idosos carentes 
alguns dos quais estavam 
abandonados pela família, ou 
mesmo sendo explorados pe-
los filhos que são resgatados 

Governo inscreve artesão para 
Feira Brasil Original em SP

Três cidades paraibanas vão 
receber Mostra Sonora Brasil

Amem mantém 40 idosos carentes, alguns dos quais foram abandonados pelas famílias

pelo Ministério Público. Há 
outros, porém, que possuem 
família, mas que não tinham 
como mantê-los com a assis-
tência adequada.

A manutenção da ins-
tituição é feita através de 
doações de pessoas físicas 
e dois convênios, sendo um 
com o Fundo de Pobreza do 
Governo do Estado da Pa-
raíba, e outro com o Minis-
tério da Previdência através 
do Fundo Municipal da Pre-
feitura de Cabedelo. Esses 
convênios, no entanto,  só 
permitem adquirir alimen-
tos e remédios, e as demais 
despesas como folha de 
pessoal, manutenção das 

instalações, contas de água, 
telefone, impostos, entre 
outros itens, são consegui-
dos através de doações de 
particulares e também por 
meio de 70% das aposenta-
dorias dos idosos, medida 
que a legislação permite re-
ter na instituição. 

A receita está sempre 
abaixo das despesas, pois 
só com folha de pessoal e 
impostos, a instituição gas-
ta perto de R$ 25 mil men-
sais, daí a necessidade de 
sempre buscar apoio da so-
ciedade através de eventos 
filantrópicos como desfiles 
de moda e feijoadas soli-
dárias para poder cobrir 

os gastos na manutenção 
da casa. A instituição, atual-
mente, é dirigida pela jorna-
lista Goretti Zenaide, que é a 
presidente, e pela psicóloga 
Janeide Duarte Kumamoto, 
que é a vice presidente, elei-
tas através de votos dos só-
cios da entidade para um pe-
ríodo de três anos, podendo 
ser renovado, o que já vem 
sendo feito por três manda-
tos seguidos.

Quem quiser ajudar com 
doações financeiras, elas 
só podem ser feitas através 
da conta do Banco do Bra-
sil, agência 011-6 conta nº 
224.468-3 e a direção lem-
bra que não existem cobra-

dores. para tal ato. A institui-
ção realizou no ano de 2014, 
quando completou 43 anos 
de fundação, um sonho an-
tigo, que foi a instalação de 
uma lavanderia industrial. O 
projeto levou um ano para se 
concretizar, desde a compra 
das máquinas de lavar, de se-
car e de passar, bem como a 
construção do ambiente ade-
quado para a instalação dos 
equipamentos. 

Com a ajuda de muitas 
pessoas de bem, foi possível 
essa inauguração da Lavan-
deria Industrial Dra. Verô-
nica Gonçalves, uma home-
nagem que foi feita a nossa 
diretora administrativa já fa-
lecida, mas que muito contri-
buiu para o desenvolvimento 
da instituição. A inauguração 
foi com uma missa celebrada 
por Dom Aldo Pagotto com 
presenças dos familiares de 
Verônica Gonçalves, filha do 
escritor Evaldo Gonçalves.

Muitos grupos consti-
tuídos de pessoas do bem 
visitam a AMEM, levando 
lanches e apresentações mu-
sicais, teatrais e, também, 
proporcionam momentos 
religiosos. Para isso, existe 
uma agenda e os interessa-
dos devem contatar a entida-
de através do telefone (83) 
3245-2761. A direção da ins-
tituição promove sempre ati-
vidades recreativas com os 
idosos, a exemplo de um pas-
seio que, com apoio do Proje-
to Acolher do Governo do Es-
tado, realizou à Estação Cabo 
Branco, no Altiplano, que 
encantou a todos pela beleza 
do prédio e a paisagem vista 
do seu terraço panorâmico, 
e também ao Parque Arruda 
Câmara.

O Governo do Estado está 
dando oportunidade para ar-
tesãos paraibanos exporem 
seus produtos  da 1ª Feira 
Brasil Original, que acontece 
de 20 a 23 de outubro deste 
ano, no Centro de Convenções 
em São Paulo SP. As inscrições 
para os interessados começa-
ram ontem, através de edital 
divulgado pela Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico no Diário Oficial 
do dia 29 do mês passado com 
o objetivo selecionar artesãos. 

As inscrições que se en-
cerram no 12 de setembro 
podem ser feitas das seguin-
tes formas: presencialmente, 
no Programa de Artesanato 
da Paraíba, no Museu Casa 

do Artista Popular Janete 
Costa, na Praça da Indepen-
dência, 56- Centro de João 
Pessoa, segunda a sexta, das 
09h às 16h; Pelos Correios, 
via Sedex, com aviso de re-
cebimento (A.R.), devendo a 
correspondência ser posta-
da até o dia 12 de setembro, 
com a ficha de inscrição e 
os documentos exigidos em 
envelope individual devida-
mente identificado com o 
nome completo do remeten-
te e destinado ao Programa 
de Artesanato da Paraíba.

E ainda por e-mail, com 
envio da ficha de inscrição 
e dos documentos exigidos 
para o endereço inscricao-
pap@gmail, até as 23h59 de 
12/09/2016, com o seguinte 
assunto: Feira Brasil Original/
Edital 003/2016 e no cor-

po do e-mail informar nome 
completo do interessado. Se-
rão selecionados artesãos das 
seguintes tipologias: Madei-
ra; Tecelagem; Brinquedo Po-
pular; Cerâmica; Metal; Fibra; 
Fios; Couro; Gastronomia; 
Algodão Colorido; Artesanato 
indígena, Osso. O edital ale-
tar que os alimentos levados 
deverão estar devidamente 
embalados e constar o Alvará 
Sanitário emitido pelo Estado 
da Paraíba.

Podem se inscrever e 
participar da seleção o arte-
são individual, entidades re-
presentativas (associações, 
cooperativas etc.) e o artesão 
microempreendedor indivi-
dual (MEI). Outras informa-
ções o interessado deverá 
procurar o Museu Casa do 
Artista Popular.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.comO Ministério da Saúde pu-

blicou portaria que libera cer-
ca de R$ 2,5 milhões referente 
ao Piso Fixo de Vigilância em 
Saúde (PFVS); da Assistência 
Financeira Complementar 
(AFC) e ao Incentivo Financei-
ro (IF) para o Estado da Para-
íba. No total, foram liberados 
R$ 114 milhões para todos os 
estados. É uma transferência 
direta do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) aos Fundos Mu-
nicipais e Estaduais de Saúde.

O total de R$ 2,5 milhões 
está dividido em: R$ 1,7 mi-
lhão de PFVS; R$ 757 mil de 
Assistência Financeira Com-
plementar (AFC) da União e 
R$ 39,8 mil referente ao in-
centivo financeiro (IF) para 
fortalecimento de políticas 
referentes à atuação dos 786 
Agentes de Combate às Ende-
mias do Estado. 

Tanto o AFC quanto o IF 
são recursos  para o cumpri-
mento do piso salarial profis-
sional nacional dos Agentes de 
Combate às Endemias (ACE), 
de acordo com o monitora-
mento do mês de maio do Ca-
dastro Nacional de Estabeleci-
mento de Saúde (CNES).

Todos esses recursos 
referem-se à competência 
financeira do mês de junho 
deste ano. Do total de R$ 114 
milhões enviados a todo o 
País, R$ 79 milhões são refe-
rentes ao PFVS; R$ 33,6 mi-
lhões de Assistência Finan-
ceira Complementar (AFC) 

da União e R$ 1,7 milhão re-
ferente ao incentivo financei-
ro (IF). Todas as Secretarias 
Municipais e Estaduais de 
Saúde recebem o Piso Fixo. 
Porém, para receber a AFC e 
o IF para fins de pagamento 
do piso salarial dos ACEs, o 
município precisa cadastrar 
os seus agentes no Cadas-
tro Nacional e cumprir as 
exigências legais, de acordo 
com uma série de portarias 
ministeriais.

Piso salarial
A AFC e o IF destinam-se 

exclusivamente ao pagamen-
to do piso salarial nacional 
dos Agentes de Combate a 
Endemias (ACE), fundamen-
tais para o desenvolvimento 
de ações de prevenção e con-
trole da dengue, leishmanio-
se, chikungunya, entre outras 
doenças endêmicas no País.

A Assistência Financeira 
Complementar (AFC), repas-
sada pela União, correspon-
de a 95% do valor do piso 
salarial dos ACE, que atual-
mente é de R$ 1.014,00. 

Até então, não existia 
incentivo específico para o 
pagamento de ACE. Os recur-
sos do Piso Fixo de Vigilância 
em Saúde, repassados a to-
dos os estados e municípios, 
destinados ao financiamento 
das ações de vigilância em 
saúde, podem inclusive ser 
utilizados para o pagamento 
de pessoal.

Liberado R$ 2,5 mi para 
ação de vigilância na PB

AGEnTE dE comBATE A EndEmiA

O maior projeto de circu-
lação musical do País realiza 
na Paraíba a sua 19ª edição, 
a Mostra Sonora Brasil acon-
tece entre os dias 6 e 10 de 
agosto em João Pessoa, Cam-
pina Grande e Guarabira.  Com 
o tema Violas Brasileiras, o 
público tem a oportunidade 
de prestigiar artistas de cada 
região do País que vão trazer 
em seu repertório canções 
que retratam um pouco de sua 

cultura, trazendo a viola como 
instrumento principal. As 
apresentações são gratuitas 
e iniciam às 20h.  Os artistas 
convidados para representar 
os quatro estilos são os mú-
sicos: Sidnei Duarte, Rodolfo 
Vidal, Maurício Ribeiro, Paulo 
Freire, Levi Ramiro, Fernando 
Deghi, Marcus Ferrer, Adelmo 
Arcoverde, Raullino Silva e 
Cássio Nobre. Em João Pessoa 
os concertos acontecem nos 

dias 6, 7, 8 e 9 de agosto na 
Usina Cultiral Energisa, localiza-
da na Rua João Bernardo de Al-
buquerque, 243, Tambiá. Já em 
Campina Grande, as apresenta-
ções serão nos dias 6, 7, 8 e 9 de 
agosto no Teatro do SescCentro 
que fica na Rua Jiló Guedes, 650. 
Na cidade de Guarabira, a uni-
dade do Sesc que se localiza na 
Rua Cel. José Maurício da Costa, 
290, São José, recebe a mostra 
nos dias 8 e 10.
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Acordo com banco já pode ser feito pela internet

Mediação Digital
Michèlle Canes 
Repórter da Agência Brasil

A partir dessa segunda-
feira, casos envolvendo ban-
cos públicos e privados pode-
rão ser incluídos no Sistema 
de Mediação Digital. Segundo 
o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), as instituições ban-
cárias já aderiram ao sistema, 
criado em maio deste ano. 
A ferramenta tem o objeti-
vo permitir que sejam feitos 
acordos entre consumidores, 
instituições e empresas que 
estão distantes fisicamente, 
de maneira virtual.

Segundo informações 
do CNJ o sistema é público 
e gratuito. Para ter acesso, 
basta entrar no site do pró-
prio CNJ. Com o Sistema de 
Mediação, a pessoa que teve 
algum problema e que ainda 
não levou o caso para a Jus-
tiça pode tentar um acordo 
com o banco para solucionar 
o conflito existente.

Para fazer uso da ferra-
menta, a pessoa precisa en-
trar no site, buscar o banco 
com o qual pretende dialogar 
e relatar o caso. O banco terá 
20 dias corridos para respon-
der e o contato com o con-
sumidor pode ser feito tanto 
pelo sistema quanto por tele-
fone. Caso o conflito não seja 
solucionado, será feita uma 
mediação presencial entre as 
partes. De acordo com o con-
selho, os maiores bancos já 
aderiram à iniciativa e caso 
a instituição procurada pelo 
consumidor não esteja cadas-
trada, ao informar o nome do 
banco no sistema, a institui-
ção será informada e convi-
dada a aderir.

Inicialmente, o CNJ está 
priorizando as questões que 
ainda não foram levadas à 
Justiça e a ideia é que, ainda 
este ano, as ações que já estão 
em andamento possam ser 
solucionadas por meio do Sis-
tema de Mediação Digital.

Leite: preço do
produtor sobe 13%

Queda de importação 
faz balança disparar  

Faturamento da 
indústria cresce 2%

Mercado prevê o 
PIB em em 3,24%

Analistas projetam 
dólar a R$ 3,30

A menor oferta de leite neste 
ano fez o preço ao produtor subir 
12,9% em julho ante junho e 30,7% 
em relação ao mesmo mês de 2015. 
Conforme o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea), 
da Esalq/USP, o valor médio bruto 
pago ao produtor (frete e impostos) 
foi de R$ 1,4994/litro. O resultado 
considera o volume captado em Goiás, 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo e 
Bahia. A perspectiva é de que os 
preços continuem subindo.

O recorde no saldo da balança 
comercial de janeiro a julho deste ano 
ocorreu por uma combinação entre 
a queda nas importações, devido à 
contração da economia, e a compe-
titividade do Brasil na exportação 
de produtos básicos com cotação in-
ternacional, cujos preços começam a 
dar sinais de estabilização. De janeiro 
a julho deste ano, a balança ficou po-
sitiva em US$ 28,2 bilhões, melhor 
resultado para o período desde 2006. 
O diretor de Estatística e Apoio à Ex-
portação do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Herlon 
Brandão, disse que a conjuntura que 
permitiu o superávit atual é diferente 
da que havia então.

O faturamento da indús-
tria cresceu 2% em junho na 
comparação com maio, na série 
livre de influências sazonais, 
informou ontem a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). A 
elevação ocorre após três que-
das consecutivas. Segundo a 
CNI, no mesmo período, as horas 
trabalhadas na produção subi-
ram 0,2% e o nível de utilização 
da capacidade instalada teve 
alta de 0,3 ponto percentual, 
chegando a 77,4%. Os dados 
estão nos Indicadores Indus-
triais de junho da confederação.

Instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) esperam um encolhimento 
um pouco menor da economia em 
2016. A estimativa para a queda 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no País, passou de 
3,27% para 3,24%. Para 2017, 
a projeção de crescimento segue 
em 1,1% há duas semanas con-
secutivas. As projeções fazem 
parte de pesquisa feita todas as 
semanas pelo BC sobre os princi-
pais indicadores da economia. Ela 
é divulgada às segundas-feiras.

No primeiro relatório Focus 
após a divulgação da ata do encontro 
mais recente do Comitê de Política 
Monetária (Copom), o documento 
trouxe mudança nas previsões para 
o patamar da Selic (a taxa básica de 
juros) no fim deste ano. A mediana 
das projeções do mercado financeiro 
para a taxa mudou de 13,25% para 
13,50% ao ano. Há um mês, estava 
em 13,25% ao ano. Para o fim de 
2017, o mercado seguiu projetando, 
pela quinta semana consecutiva, 
uma Selic a 11,00% ao ano. 

 Na reta final para dar 
funcionalidade às obras do 
Projeto de Integração do 
Rio São Francisco, o Minis-
tério da Integração Nacio-
nal solicitou ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) a licen-
ça de operação para o em-
preendimento. O pedido, 
uma das últimas etapas de 
uma obra, foi formaliza-
do na sexta-feira (29). Nos 
próximos meses, o Ibama 
analisará a execução dos 
serviços e o cumprimento 
das condicionantes am-
bientais do projeto, que le-
vará água a 12 milhões de 
pessoas em 390 municípios 
nos estados de Pernam-
buco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

 As águas que vão abas-
tecer parte da população 
no Semiárido brasileiro 
já estarão em reservató-
rios no primeiro trimestre 
de 2017. A conclusão das 
obras físicas nos dois eixos 
do empreendimento - Nor-

te e Leste - está prevista 
para dezembro deste ano. 
Para isso, o Governo Fede-
ral ampliou o repasse finan-
ceiro mensal às empresas 
executoras do Projeto São 
Francisco, hoje com 88,4% 
de avanço das obras e mais 
de nove mil trabalhadores 
em campo.

O empreendimento tam-
bém possui 38 programas 
ambientais com diretrizes 
aprovadas pelo Ibama e em 
avançado estágio de execu-
ção. Somados, representam 
um total de investimentos de 
aproximadamente R$ 1 bi-
lhão, incluído no orçamento 
global do projeto. 

As ações contemplam o 
monitoramento e a preserva-
ção da fauna e da flora da caa-
tinga, resgates arqueológicos 
e o reassentamento de famí-
lias que viviam na faixa das 
obras e passaram a morar em 
vilas produtivas rurais, além 
de outros projetos que bene-
ficiam populações tradicio-
nais e municípios próximos 
às estruturas.

Integração pede licença 
de operação ao Ibama

PROJETO DO RIO SÃO FRANCISCO

A Secretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor (Procon-
JP) realizou a primeira pesquisa de pre-
ços de presentes para o Dia dos Pais, 
comemorado no segundo domingo de 
agosto. Este levantamento traz preços 
para vários tipos de ferramentas, seja 
em unidades ou kit/jogos,opção de 
presente para os pais que gostam de 
realizar pequenos serviços domésticos 
ou, ainda, para uso profissional.

A pesquisa, que foi realizada em 
seis estabelecimentos comerciais da 
capital, levantou valores de 95 itens, 
constatando variações que vão de 
3,38% a 120,09%. Amenor variação foi 
encontrada na furadeira Skil 13mm ½ 
reversível, com preços entre R$ 282,81 
(Nordiff – Centro) e R$ 292,37 (LDF – 
Tancredo Neves), diferença de R$ 9,56. 
A maior variação, 120,09%, ficou com 
a serra mármore Skil 2 carvões 1200w, 
com preços entre R$ 219,00 e R$ 
482,00, diferença de R$ 263,00.

O levantamento foi realizado nos 
dias 25 e 26 de julho e constatou que 
o maior preço, R$ 1.678,41, ficou com 
a lavadora de alta pressão 4000, (Nor-
diff - Centro). O menor preço, R$ 13,00, 
foi encontrado no jogo de ferramentas 
6 peças Tramontina (Nordiff - Centro).

Variações 
As grandes variações ficaram com a 

esmerilhadeira Bosch GWS 7-115 1800W, 

95,46, com preços entre 267,89 (LDF – 
Av. Tancredo Neves) e R$ 523,62 (Nor-
diff – Centro), diferença de R$ 255,73; 
furadeira Bosch GSB 16RE Professional 
com maleta, 86,07%, com preços entre 
R$ 322,00 (Carajás – Geisel) e R$ 599,13 
(O Mestre – Torre); furadeira SkillIm-
pact 3/8 10mm 580W, 68,95%, com pre-
ços entre R$ 129,91 (Carajás – Geisel) e 
R$ 219,48 (Nordiff – Centro), diferença 
de R$ 89,57; e parafuseira Skill dobrável 
4,8V + 51 acessórios, 59,71%, com pre-
ços entre R$ 129,00 (Carajás – Geisel) e 
R$ 206,02 (Nordiff – Centro), diferença 
de R$ 77,02.

Considerando as variações encon-
tradas pela pesquisa, o secretário-ad-
junto do Procon-JP, Ricardo Holanda, 
orienta ao consumidor que faça avalia-
ção dos valores de uma mesma marca 
antes de ir às compras. “Sabemos que 
os filhos querem presentear seus pais 
e um dos produtos procurados são as 
ferramentas, usadas para os serviços 
domésticos. Como alguns produtos 
têm preços altos, vale à pena conferir a 
pesquisa antes de adquirir esse tipo de 
presente”, alertou.

A pesquisa foi realizada no Hi-
per Bompreço (Bessa), LDF Material 
de Construção (Tancredo Neves – B. 
dos Ipês), Lojão da Econômica (Jo-
sefa Taveira - Mangabeira), Carajás 
(Ernesto Geisel), Nordiff (Centro) e O 
Mestre (Torre). 

Ferramentas: diferença no preço 
chega a R$ 263 em João Pessoa

PRESENTE PARA DIA DOS PAIS

 O Governo Federal au-
torizou, por meio de Medida 
Provisória, a abertura de cré-
dito extraordinário no valor 
de R$ 789.947.044,00 para as 
ações emergenciais coorde-
nadas pela Secretaria Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil 
(Sedec) do Ministério da Inte-
gração Nacional. 

Os recursos vão garantir 
o atendimento às demandas 
de socorro, assistência, res-
tabelecimento de serviços 
essenciais e recuperação de 
áreas atingidas por desastres. 
A MP foi publicada na edição 
dessa segunda-feira (1º) do 
Diário Oficial da União.

Mais de R$ 260 milhões 
serão alocados em ações para 
mitigar os efeitos da estiagem 
na região Semiárida e garan-
tir o abastecimento de água 
à população. Os aportes irão 
contemplar a construção 
de adutoras, perfuração e 
instalação de poços e o for-
necimento de água por car-
ro-pipa. Também serão des-
tinados recursos à aquisição 
de equipamentos, a exemplo 
de dessalinizadores e bom-
bas hidráulicas. Os projetos 
foram definidos como prio-
ridade pelos governos dos 
estados beneficiados, dentre 
eles, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Ser-
gipe. O Ministério da Defesa, 
por meio do Exército Brasi-
leiro, também receberá apor-
te financeiro para perfurar e 
instalar poços. O objetivo é 
otimizar a Operação Carro-Pi-
pa federal ao reduzir a distân-
cia entre a coleta de água e o 
abastecimento de comunida-
des afetadas pela seca.

O crédito orçamentário 
para as ações de resposta em 
caso de desastres naturais é 
de aproximadamente R$ 390 
milhões. Já os investimentos 
em reconstrução giram em 
torno de R$ 137 milhões.

Governo Federal autoriza o 
aporte de R$ 789,9 milhões 

AÇÕES EMERGêNCIAIS NO NORDESTE

Associações de defesa 
dos consumidores protoco-
laram nessa segunda-feira, 
1o - primeiro dia de trabalho 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) após o recesso -, um 
pedido para que o julgamento 
dos chamados planos econô-
micos volte à pauta da Corte 
ainda em agosto. 

O julgamento, que des-
perta atenção da equipe eco-
nômica do governo e do siste-
ma financeiro, está travado no 
STF desde maio de 2014 por 
falta de quórum. Isso porque 
quatro dos 11 ministros che-
garam a se declarar impedidos 
de debater o tema. Em março, 

no entanto, a ministra Cármen 
Lúcia - que se encontrava im-
pedida de votar - afirmou que 
poderia participar do julga-
mento, já que seu pai desistiu 
de uma ação na Justiça Federal 
sobre o tema. Com oito minis-
tros aptos a participarem do 
julgamento, o caso pode voltar 
à pauta da Corte. 

Nessa segunda-feira, o 
Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (Idec), a 
Associação de Proteção dos 
Direitos dos Cidadãos (APDC) 
e a Associação Civil dos Con-
sumidores protocolaram uma 
petição para pedir urgência na 
análise do caso. 

Associações solicitam 
julgamento neste mês 

PLANOS ECONÔMICOS

Preço de ferramentas para pequenos serviços tem variação de 3,38% a 120,09%

FOTO: Reprodução/Internet



Fotógrafo Giordano 
Gemóglio, sras. Maria salete 
Mendes de Oliveira, Germana 
Eulália Lins de Lucena, Janete 
soares Nuto e Nerita Rolim, 
arquiteta Rossana Honorato, 
conselheiro José Marques 
Mariz, desembargador José 
Ricardo Porto, professo-
ra Loriana Omezzali, ex-
secretário de Estado Tarcísio 
Telino de Lacerda, jornalista 
Alarico Correia Neto, médicos 
José Nonato spinelli e Wania 
Pereira Freire.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

    A presidente da ABIH Paraíba, Manuelina Hardman comemora o resultado do 
Rodoshow promovido pela entidade com apoio da PBtur, na região Centro-Oeste do País. A 
região tem apresentado um crescimento de turistas que visitam a Paraíba.

FOTO: Waxom

Para o álbum de família: Alice e Silvio Neto, Mateus Bezerra e Maria Luiza, Salete e o aniversariante 
de hoje, desembargador José Ricardo Porto, Jéssica e Ricardo José

Estimados amigos: Gonzaga Rodrigues autografa seu livro “Café Alvear” para Walter Santos no 
último sábado na LIvraria do Luiz, em relançamento na Galeria Augusto dos Anjos

FOTOS: Goretti Zenaide

Ana Maia Correia, Tereza Duarte e Alarico Correia Neto, ele 
está hoje aniversariando

Homenagem
EM comemo-

ração ao aniversário 
da cidade, a Galeria 
Gamela está com 
uma exposição com 
pinturas, desenhos, 
gravuras e objetos 
de arte que home-
nageiam João Pes-
soa. Os trabalhos 
são assinados por 
Miguel dos santos, 
Flávio Tavares, Cris-
tina strapação, Fred 
svendsen, Elpídio 
Dantas, Hermano 
José, entre outros.

AUTOR de várias obras como “Esquinas da Vida”, “Baião em 
Crônicas”, “Por Amor ao Forró”, “Monólogo do Meu Tempo”, o juiz 
da 5a Vara Cível de João Pessoa, e que ora ocupa o cargo de juiz 
auxiliar da Presidência do TJPB,  Onaldo Rocha Queiroga lança seu 
nono livro “Veredas do Eu”, às 19h na Fundação Casa de José Américo.

O livro reúne crônicas, com apresentação do advogado 
Caio Rocha e prefácio do pastor Estevam Fernandes, que fará 
a apresentação durante seu lançamento.

Veredas do Eu

Dois Pontos

  Show dos melhores foi o que 
assistimos na última sexta-feira na 
Usina Cultural Energisa, produzido 
por Rivaldo Dias com os grandes 
saxofonistas Costinha e Marcelo 
Martins.
  Música instrumental da 
melhor qualidade que ainda 
teve as participações de Leo 
Meira na guitarra, Gledson Meira 
na bateria, Ledo Ivo no baixo e 
Uaná Barreto que deu show nos 
teclados.

Foto: Goretti Zenaide

Coletânea
A FUNESC divul-

gou os nomes para a 
coletânea “Music From 
Paraíba”, onde do total 
inscrito de 147 proje-
tos,  50 foram esco-
lhidos pela Curadoria 
do evento formada por 
Arthur Pessoa, Rayan 
Lins e Rosildo Oliveira.

A capa do CD terá 
assinatura do ilustra-
dor Daniel Vicenti.

   O último  Encontro da Paz, promovido pela Associação das Esposas dos Magistrados 
e Magistradas da Paraíba constou de palestras do pastor Estevam Fernandes, Primeira Igreja 
Batista de João Pessoa e o juiz Carlos Neves da Franca. O evento foi na sede da entidade 
localizada no térreo do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Momento feliz de Mateus Monteiro, Ana Fabíola Lima, a pequena aniversariante Luna, Leila Geis Melo e 
Ribamar Oliveira Monteiro no play station do Shopping Tambiá

Em Serraria

A CIDADE de serraria, 
no Brejo paraibano, está 
sediando até domingo a 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio.

Durante esta semana, 
os visitantes e a população 
local irão vivenciar a cultura 
e a gastronomia na Praça 
Antônio Bento, com diversas 
atividades, além de partici-
par da IV Trilha do Frio e da 
VI Cavalgada da Fé.

Brasil S/A
NO PRÓXIMO sábado 

haverá o pré-lançamento 
do filme “Brasil s/A” às 18h 
no Cine Banguê do Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

Vencedor de cinco 
prêmios no 47o Festival de 
Brasil e selecionado para 
o 65o Berlinale (Festival 
Internacional de Cinema 
de Berlim), o filme tem 
direção do pernambuca-
no Marcelo Pedroso, com 
trilha sonora idealizada por 
Mateus Alves.

O filme foi concebido 
na época em que o Brasil 
alcançou a posição de sexta 
economia mundial no gover-
no Dilma Rousseff em 2011.

   A estilista mineira Patricia Bonaldi desenvolveu uma coleção especial para a grife 
infantil Lilica Ripilica, apresentada no último sábado em São Paulo. Os modelos trazem o 
romantismo e estilo único de Patrícia onde ela fez uma viagem pelo mundo dos sonhos.

“O que fizeste para a 
mulher isso ela pode 
esquecer, mas nunca 
esquecerá aquilo que para 
ela não fizeste”

“Alguns homens você 
precisa de anos de Rivotril 
para esquecer. Outros, 
um dia de vermífugo 
já resolve”

ANDRÉ MAUROIS TATI BERNARDI
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O CORAL infantil Coração Jolie, formado por 26 crianças 
refugiadas que vivem no Brasil, mantido pela ONG IKMR (I know 
My Rights), com apoio da ONU, fez apresentação na cerimônia 
oficial da Trégua Olímpica, realizada ontem na Vila dos Atletas 
dos Jogos Rio 2016.

A tradição da Trégua Olímpica remonta o século IX AC, 
na Grécia Antiga, assinado entre três reis para permitir que 
atletas e suas famílias pudessem assistir os Jogos Olímpicos 
e voltar com segurança para seus locais de origem.

Trégua Olímpica

Ezilda Rocha e Roziane Coelho farão no dia 29 o encontro do 
Clube Amigas Para Sempre na Blu´nelle da Av. Epitácio Pessoa

Turismo

EMPRESÁRIOS e cola-
boradores de quinze pou-
sadas da Costa do Conde 
estão sendo capacitados no 
Programa de Qualificação 
para Meios de Hospedagem 
do Litoral sul. A capacitação, 
promovida pelo sebrae e a 
Associação de Turismo Cos-
ta do Conde, com apoio da 
Prefeitura, começou ontem 
e vai até outubro, distribuída 
em três módulos.

Exposição
O PROJETO Arte 

na Empresa está com 
a mostra “Bio * Pre-
ciosidade”, dos artis-
tas plásticos Márcio 
Ueoka, de Curitiba e 
Talita Asami, do Japão, 
ambos radicados na 
Paraíba. A mostra está 
no hall da Energisa e 
fica até outubro.
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Corinthians é o novo líder 
do Brasileiro com vitória 
sobre o Internacional

BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo perde para o lanterna

FotoS: Divulgação

Time continua no G4 e 
técnico diz que equipe jogou 
muito bem contra o Cuiabá
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A terceira derrota do Botafogo fora de 
casa não chegou a ser surpresa para mim. 
O leitor que me acompanha deve ter lido a 
minha última coluna, quando eu pergunta-
va, qual seria o Botafogo que iria entrar em 
campo, o bem escalado e que joga ofensiva-
mente para vencer, ou o que joga com medo 
de qualquer adversário, fora de casa, escala-
do com muitos volantes e zagueiros? A res-
posta a minha pergunta veio logo cedo, antes 
da bola rolar, quando vi a substituição do 
meia ofensivo Marcinho, pelo volante Sapé.

Não precisa ser nenhum expert, para 
saber que o Botafogo, até agora, nunca foi 
treinado nem escalado para vencer fora de 
casa, e por isso, o máximo que consegue é 
empatar. Dos 6 jogos que jogou na casa do 
adversário, perdeu 3 e empatou 3, sendo 
alguns deles contra equipes medíocres, da 
zona de rebaixamento. O mais revoltante é 
tentar explicar o que não tem explicação, e 

as desculpas são as mesmas. Criamos muitas 
oportunidades, e não soubemos concluir, 
e quem não faz leva. Ou, pior ainda, dizer 
que alguns lanternas, que jogamos contra e 
que todo mundo já derrotou, dentro ou fora 
de casa, são grandes equipes, com grandes 
jogadores, e por isso perdemos. Coitado do 
torcedor que é obrigado a ouvir isso.

Temos que ser honestos com os torce-
dores. Perdemos sempre quando jogamos 
fora de casa, porque não jogamos para 
vencer, porque somos um time totalmente 
diferente do que o que joga no Almeidão, 
sem nenhuma ousadia, e sempre escalado 
errado para começar, e buscando sair do 
prejuízo com uma escalação e um posiciona-
mento melhor na segunda etapa. Como em 
futebol tudo é possível, podemos até ganhar 
alguma partida assim, mas a probabilidade 
é mínima. A tendência é sempre perder, ou 
no máximo empatar. Assim como o outro 

Botafogo, que quando joga dentro de casa, 
dificilmente perde pontos. Pode até perder 
um jogo, porque não existe time imbatível, 
mas se for um acidente, porque joga sempre 
para ganhar.

E nessa caminhada, as outras equipes 
vão encostando a cada rodada, e a gordura 
que deveríamos ter acumulado nestes jogos 
contra os lanternas da competição, não 
conseguimos. Oxalá que não precisemos dela 
lá na frente, quando por um acaso perca-
mos dentro de casa uma partida. Ou muda 
a forma de jogar fora de casa, ou o Botafogo 
poderá pagar caro no final desta fase de 
classificação da Série C.

Campinense
Assim como a derrota do Botafogo, a 

classificação do Campinense para a terceira 
fase do Campeonato Brasileiro da Série D, 
também não foi surpresa para mim. Apesar 

das dificuldades de enfrentar o bom time 
do Globo, em Ceará Mirim, a Raposa é mais 
time, tem mais camisa e certamente isto 
pesa na hora de um mata-mata. O Rubro-Ne-
gro não jogou bem no domingo, mas jogou o 
suficiente para conseguir o resultado que lhe 
interessaria.

Agora, o adversário do Campinense será 
outro bom time, o Itabaiana de Sergipe.  O 
clube sergipano fez uma melhor campanha 
do que o Rubro-Negro, até aqui, e por isso, 
vai jogar com a vantagem de decidir a vaga 
em casa. Serão dois jogos muito difíceis para 
o Campinense, mas acho que o time tem 
condições de avançar mais. Os novos contra-
tados já deverão estar todos regularizados, 
e à disposição do técnico Paulo Moroni. Isso 
faz uma diferença. Só resta a Raposa fazer 
agora um excelente dever de casa, para 
decidir a vaga com tranquilidade, na casa do 
adversário.

Quem tem medo de perder, não vence

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Os jogadores do Campinense se 
reapresentam hoje, às 16 horas, no 
CT da Raposa, após o empate em 
zero a zero com Globo-RN, no últi-
mo domingo, em Ceará Mirim, que 
garantiu a classificação da Raposa 
para a terceira fase do Brasileiro da 
Série D. Agora, o Rubro-Negro vai se 
preparar para voos mais altos, rumo 
a quarta fase da competição. O próxi-
mo adversário do Campinense será o 
Itabaiana de Sergipe, que eliminou o 
Uniclinic do Ceará.

Para o técnico Paulo Moroni, a 
equipe não fez uma bela exibição, 
mas foi competente e demonstrou 
muito empenho e raça. “A parte 
ofensiva não funcionou bem, mas 
soubemos neutralizar e desestabi-
lizar a equipe adversária. Jogamos 
de forma inteligente, e consegui-
mos o resultado que nós precisáva-

Empate contra o Globo-RN leva 
Campinense às oitavas de final

SÉRIE D

mos. Agora a tendência da equipe é 
melhorar, porque os reforços já está 
regularizados e devidamente entro-
sados com o restante da equipe”, 
disse o treinador. A partir de hoje, 
o Campinense começa a pensar no 
Itabaiana de Sergipe, adversário das 
oitavas de final. (IM)

Na Arena Pantanal, no Mato Grosso, 
a torcida do Belo se fez presente e 

não gostou do desempenho

Em Ceará Mirim, a Raposa se classificou

A delegação do Botafogo 
retornou ontem no início da 
tarde de Mato Grosso, onde 
jogou no último domingo con-
tra o Cuiabá, e perdeu por 2 a 
0, em partida válida pela 11ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. Mesmo com 
a derrota para o lanterna da 
competição, o Belo se mantém 
no G4, com 18 pontos, mas ver 
hoje outros clubes diminuí-
rem a diferença e encostarem 
para brigar pelo topo da tabe-
la. A reapresentação do elenco 
será hoje, dando início as pre-
parações para a próxima roda-
da. O adversário será o ABC, 
no domingo, às 16 horas, em 
Natal. Esta foi a terceira derro-
ta do Botafogo, que ainda não 
conseguiu vencer nenhum ad-
versário fora de casa, em seis 
jogos disputados.

Para o técnico Itamar 
Schulle, o Botafogo fez uma 
boa atuação em Cuiabá e 

poderia ter saído com uma 
vitória. “Nosso time cresceu 
durante a partida, e conse-
guimos criar várias oportu-
nidade de gol, mas infeliz-
mente perdemos as chances 
e no futebol, quem não faz 
acaba tomando, e nós demos 
algumas falhas na defesa”, 
disse o treinador. 

Indagado sobre o fato 
de ter perdido para a equi-
pe lanterna da competição, 
o técnico reagiu com natura-
lidade, e justificou a derrota, 
elogiando o adversário. “Nós 
vínhamos dizendo que o 
Cuiabá tinha grandes jogado-
res, e que o fato de estar atra-
vessando um mal momento 
na competição, não tornaria 
o jogo mais fácil pra gente”, 
disse o treinador.

O meia Pedro Castro, 
que foi eleito o melhor jo-
gador da partida, disse que 
foi uma tarde em que tudo 
deu errado para o Belo. “Nós 
criamos muitas chances para 
empatar, e até virar a partida, 
mas desperdiçamos todas e 
acabamos castigados. Agora 
é seguir trabalhando e tentar 

uma vitória contra o ABC, no 
próximo domingo, em Natal. 

Sorteio Copa do Brasil
Hoje, as atenções dos 

botafoguenses estão todas 
voltadas para o sorteio que 
vai  definir quem será o pró-
ximo adversário do Belo da 
Copa do Brasil, as datas e os 
locais dos jogos das oitavas 
de final. O sorteio será às 11 
horas, na sede da CBF, no Rio 
de Janeiro. O presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues, já 
está na Cidade Maravilhosa, 
desde ontem. Além de assis-
tir ao sorteio, ele foi reivin-
dicar a antecipação de cotas 
financeiras para o Botafogo.

De acordo com o regula-
mento do sorteio, o Botafogo 
vai estar no pote 2, e jogará 
contra uma equipe do Pote 1, 
que é composto pelos clubes 
que estavam na Libertadores, 
e os melhores do Ranking Na-
cional de Clubes. Os possíveis 
adversários do Botafogo são 
os seguintes: Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras, Santos, Grê-
mio, Internacional, Atlético e 
Cruzeiro. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Polo brasileiro vence a China 
antes de entrar na Vila Olímpica
Hoje, a seleção faz
seu último amistoso
e enfrenta a Hungria

A Seleção Brasileira 
de Polo Aquático Feminino 
derrotou a China por 12 a 
9. A partida aconteceu na 
manhã do último domin-
go, , no clube Paineiras do 
Morumby e é a segunda das 
três partidas amistosas que 
antecedem os Jogos do Rio. 
A próxima será em Bauru, 
hoje, contra a Hungria, na 
inauguração da nova arena 
da ABDA (Associação Bau-
ruense de Desportos Aquá-
ticos). Na quarta-feira, , o 
time brasileiro entra na 
Vila Olímpica.

Esta é a primeira vi-
tória do time brasileiro 
depois de perder em amis-
tosos na Espanha para as 
donas da casa por 11 a 3 e 
para a China por 11 a 6. Na 
última sexta-feira, a China 
voltou a vencer as brasi-
leiras, mas já por uma di-
ferença menor de gols (13 
a 11). Na manhã de domin-
go, os gols vieram de Diana 
(4), Izabella (2), Amanda 
(2), Zablith, Mariana Rogê 
Viviane e Lucianne.

O segundo jogo amis-
toso com o Brasil começou 
parelho, com o primei-
ro quarto empatado, mas 
já na metade do segundo 
quarto o Brasil conseguiu 
abrir uma diferença de 
dois gols, aumentou para 
três e se manteve assim até 
o final. As brasileiras cres-
cem a cada partida e po-
dem surpreender, pois, ao 
contrário do polo aquático 
masculino, o cenário dos 
times que estão no topo 
varia muito a cada compe-
tição.

A China tem um vi-
ce-campeonato mundial 
no currículo, conquista-
do na edição do Mundial 
dos Esportes Aquáticos de 
Xangai, em 2011, e estará 
em sua terceira partici-
pação olímpica. A equipe 
estreou em casa nos Jogos 
de Pequim 2008 e também 
disputou em Londres, em 
2012. Em ambas as oca-
siões terminou em segun-
do lugar e desta vez o time 
treinado pelo brasileiro Ri-
cardo Azevedo, o Rochinha, 
ambiciona o pódio.

No Rio de Janeiro, o 
Brasil começa os Jogos 
Olímpicos jogando no Gru-
po A junto com Itália, Rús-
sia e Austrália. A China está 
no Grupo B, com Hungria, 
Espanha e Estados Unidos.
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Os atletas brasileiros, que haviam perdido para a Espanha também em amistoso, se recuperaram e ganharam no último domingo da forte equipe da China, que também estará nos Jogos Olímpicos

Yane será a porta bandeira do País nos Jogos
Uma mulher que vale 

por cinco. Yane Marques, 
atleta do pentatlo moderno, 
levará, na próxima sexta-fei-
ra, será a porta bandeira bra-
sileira na cerimônia de aber-
tura dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, que será 
realizada no Maracanã. Em 
votação pública encerrada 
na noite do último domingo, 
ela recebeu 49% dos votos, e 
ficou na frente dos campeões 
olímpicos Serginho (40%), 
do vôlei, e Robert Scheidt 
(11%), da vela. Ao todo, fo-
ram 961.562 votos compu-
tados. A pentatleta, nascida 

em Afogados da Ingazeira,  é 
a segunda mulher da história 
a ser porta-bandeira do Bra-
sil, depois de Sandra Pires, 
do vôlei de praia, em Sydney 
2000. 

“Foram algumas sur-
presas, primeiro a indica-
ção, agora esse resultado. 
Não esperava não, concor-
rer com duas feras, que eu 
admiro demais. É só alegria. 
Representa muito para mim, 
carregar a bandeira é uma si-
tuação honrosa, no meu País, 
País sede, todo mundo me 
assistindo. Quero ser uma 
porta-bandeira muito alegre 

e porta-voz do sentimento 
que os brasileiros, através do 
esporte, vão se unir”, disse 
Yane Marques.

A pernambucana de 28 
anos tem no currículo uma 
medalha de bronze olímpi-
ca, conquistada nos Jogos de 
Londres 2012, além de dois 
ouros (2007, no Rio, e 2015, 
em Toronto) e uma prata 
(Guadalajara, México, em 
2011) em Jogos Pan-Ame-
ricanos. Nos Campeonatos 
Mundiais, são dois pódios: 
prata em 2013, em Taiwan, e 
bronze em 2015, em Berlim, 
na Alemanha. Em termos na-

cionais, tem 11 prêmios de 
melhor atleta do País no pen-
tatlo moderno, conquistados 
ininterruptamente desde 
2005. 

O esporte de Yane é 
pouco conhecido no país. 
O pentatlo moderno é uma 
união de cinco modalidades: 
esgrima, natação, hipismo, 
atletismo e tiro esportivo. No 
mesmo dia, o mesmo atleta 
compete e vai somando pon-
tos referentes às suas atua-
ções em cada prova. A última 
etapa é uma prova combina-
da de corrida e tiro esporti-
vo. 

RECONHECIMENTO

Recordes de mulheres nas Olimpíadas 2016
A Olimpíada do Rio de 

Janeiro bateu um recorde: 
45% dos atletas inscritos são 
mulheres. É a maior partici-
pação feminina da história 
dos Jogos. São 5.183 atletas 
do sexo feminino, contra 
6275 homens. Há quatro 
anos, em Londres, foram 
4.655 mulheres, 44,2% do 
total. Aquela marca já era a 
maior em todas as edições.

Mesmo assim, as mu-
lheres ainda estão atrás dos 
homens em um evento que 
começou exclusivamente 
masculino. Elas são maio-

ria apenas em 53 das 207 
delegações que competirão 
no Rio. Apenas 25% do to-
tal. A delegação do Brasil, 
mesmo tendo uma mulher, 
a pentatleta Yane Marques, 
é um exemplo disso: o Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
registra 259 homens e 209 
mulheres.

A maior disparidade na 
“guerra dos sexos” está na 
delegação do Iraque. São 26 
homens inscritos e nenhuma 
mulher. Em Londres, foram 
três representantes do sexo 
feminino. “As mulheres pra-

ticam normalmente o espor-
te em nosso País. Não temos 
nenhum tipo de restrição. 
Infelizmente, elas não con-
seguiram a classificação para 
o Rio de Janeiro. Espero que 
tenhamos mulheres na equi-
pe em Tóquio-2020”, disse ao 
UOL Esporte Jazair Hassan 
Raheef, secretário-geral do 
Comitê Olímpico Iraquiano.

Mônaco, Nauru, Tuvalu, 
Nauru e Vanuatu também 
não mandaram mulheres 
para os Jogos. Mas há um 
dado significativo: principais 
potências do esporte mun-

dial e rivais na briga pela 
primeira posição do quadro 
de medalhas em 2016, Es-
tados Unidos e China terão 
mais representantes do sexo 
feminino. Na delegação dos 
Estados Unidos são 300 mu-
lheres contra 261 homens. 
No time da China, 252 contra 
155.

O contraste é o Butão: é 
a única nação sem represen-
tação masculina. O minúscu-
lo País asiático de 742.737 
habitantes tem duas mulhe-
res, e nenhum homem, com-
petindo no Rio de Janeiro.

PARTICIPAÇÃO FEMININA

Medalha de bronze nas Olimpíadas de 2012, em Londres, a pernambucana ganhou votação popular para a condução da bandeira do Brasil

Delatores do uso 
de doping na 
Rússia sofrem 
fortes ameaças

Atletas olímpicos 
recebidos sob 
protesto no 
Rio de Janeiro

A atleta russa Yulia Stepa-
nova e seu marido, Vitaly Ste-
panov, estão sofrendo ameaças 
após terem revelado o escân-
dalo de doping que afetava o 
País. Responsável por fornecer 
documentos que comprova-
ram o esquema de fraude, Yulia 
acabou ficando fora dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 
por já ter sido flagrada em um 
exame antidoping.

Desde que revelaram o 
esquema, Yulia e Vitaly pas-
saram a morar nos Estados 
Unidos, em um local não reve-
lado, por temerem sofrer ata-
ques na Rússia. Em entrevista 
ao jornal espanhol “Marca”, 
ambos revelaram já terem so-
frido ameaças desde que re-
velaram o esquema que frau-
dava o controle antidoping. 
“Enviaram um poema ao meu 
filho em que dizia que seus 
pais deveriam ser enforcados. 
Provavelmente foi algum es-
portista russo. A maioria vem 
pelas redes sociais”, declarou 
o casal.

Os atletas olímpicos que 
desembarcaram no Rio de Janei-
ro ontem foram recepcionados 
por um protesto de metroviá-
rios e aeroviário no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim.

Desde a manhã, dezenas 
de manifestantes exibiram fai-
xas sobre um “estado de greve” 
dos metroviários. Já os aeroviá-
rios reclamaram de demissões 
de mecânicos.

O diretor do sindicato dos 
aeroviários, Marcelo Schmidt, 
explicou a reclamação. “As com-
panhias já estão fazendo isso. 
Azul e Passaredo já retiraram 
os mecânicos de checagem de 
aeronave. A Gol já comunicou 
que vai fazer o mesmo. No Bra-
sil inteiro, temos algo em torno 
de 10 mil mecânicos”, disse.

“Houve uma audiência 
pública no Rio de Janeiro, no 
dia 27. As companhias aéreas 
compareceram, mas não deram 
posição oficial. Nós começamos 
esse protesto hoje e queremos 
uma posição oficial”, comple-
tou.

FOTOS: Divulgação
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Corinthians vence o Internacional e 
é o novo líder do Brasileiro Série A
Derrota do Palmeiras para 
o Botafogo favoreu o 
Timão na 17a Rodada

Após oito rodadas na 
liderança do Brasileirão, o 
Palmeiras deixou a ponta da 
tabela no último domingo, na 
17ª. Para piorar a situação ain-
da viu o Corinthians assumir a 
primeira colocação, seguido 
do Santos como vice-líder. En-
quanto isso, o Flamengo segue 
na cola, o Botafogo deixou o Z4 
e o Cruzeiro continua em crise 
após a estreia do técnico Mano 
Menezes.

Corre atrás Verdão!
Pela tarde, o Corinthians 

fez sua parte e jogou a res-
ponsabilidade para o Verdão. 
O time alvinegro visitou o In-
ternacional no Beira Rio e fez 
mais uma atuação sem muito 
brilho, mas conseguiu uma 
vitória por 1 a 0, chegou aos 
33 pontos e é o novo líder da 
competição. O Inter, por sua 
vez, segue em queda livre na 
tabela e agora é o 13º coloca-
do, com 21 pontos.

Assim, o Palmeiras en-
trou em campo precisando 
de apenas um empate para 
se manter na liderança. Mas 
o Botafogo fez valer o mando 
de campo no Luso Brasileiro e 
venceu a partida por 2 a 1, dei-
xando a zona de rebaixamento 
e assumindo a 14ª colocação, 
com 20 pontos. O time paulis-

ta estacionou nos 32 e foi joga-
do para a terceira colocação.

Além de ser ultrapas-
sado pelo Corinthians, o 
Palmeiras foi ultrapassado 
pelo Santos. O time santista 
venceu o Cruzeiro por 2 a 0, 
na Vila Belmiro, chegou aos 
32 pontos, ultrapassou o 
rival na tabela e agora está 
na vice-liderança. A estreia 
do técnico Mano Menezes 

no time mineiro não surtiu 
efeito e a equipe continua 
na vice-lanterna, com 15 
pontos.

Lá vem o Mengão
Quem também caiu na 

tabela foi Grêmio, que trocou 
a terceira colocação pela quar-
ta ao empatar sem gols com 
o lanterna América-MG, que 
tem apenas nove pontos. O 
resultado foi bom para o Fla-

mengo, que venceu o Coritiba 
por 2 a 0 e encostou no G4. 
Agora, o Rubro-Negro é quar-
to colocado, com 30 pontos, 
a um do Tricolor gaúcho, que 
tem 31. O Coxa é o 17º, com 
18.

Pela manhã, a Ponte Preta 
perdeu por 3 a 0 para o Flumi-
nense e segue na oitava posi-
ção, com 24 pontos. Assim, foi 
alcançada pelo Tricolor, que 

O Internacional não suportou a pressão corintiana e perdeu por 1 a 0 em pleno Rio Grande do Sul

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Corinthians-SP 33 17 10 3 4 27 12 15 

20 Santos-SP 32 17 10 2 5 32 16 16 

30 Palmeiras-SP 32 17 10 2 5 32 18 14 

40 Grêmio-RS 31 17 9 4 4 26 19 7 

50 Flamengo-RJ 30 17 9 3 5 22 19 3 

60 Atlético-MG-MG 29 17 8 5 4 28 23 5 

70 Atlético-PR 27 17 8 3 6 18 17 1 

80 Ponte Preta-SP 24 17 7 3 7 20 28 -8 

90 Fluminense-RJ 24 17 6 6 5 18 16 2 

100 São Paulo-SP 23 17 6 5 6 18 17 1 

110 Chapecoense-SC 23 17 5 8 4 25 29 -4 

120 Sport-PE 21 17 6 3 8 27 27 0 

130 Internacional-RS 21 17 6 3 8 17 17 0 

140 Botafogo-RJ 20 17 5 5 7 23 27 -4 

150 Figueirense-SC 20 17 4 8 5 15 19 -4 

160 Vitória-BA 19 17 4 7 6 20 25 -5 

170 Coritiba-PR 18 17 4 6 7 17 22 -5 

180 Santa Cruz-PE 17 17 5 2 10 19 24 -5 

190 Cruzeiro-MG 15 17 4 3 10 19 29 -10 

200 América-MG 9 17 2 3 12 10 29 -19 

Resultados da 17ª rodada
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Figueirense-SC 1x0 Vitória-BA
Sport-PE 2x0 Atlético-PR
Atlético-MG 3x0 Santa Cruz-PE
Fluminense-RJ 3x0 Ponte Preta
São Paulo 2x2 Chapecoense-SC

Santos 2x0 Cruzeiro-MG
Internacional-RS 0x1 Corinthians
Coritiba-PR 0x2 Flamengo-RJ
Botafogo-RJ 3x1 Palmeiras
América-MG 0x0 Grêmio-RS

subiu três posições e assu-
miu a nona colocação, com a 
mesma pontuação da Macaca. 
Logo abaixo estão São Paulo 

e Chapecoense, décimo e 11º 
colocados, com 23 pontos. Os 
dois se enfrentaram e ficaram 
em um empate por 2 a 2.

O goleiro Fernan-
do Prass desembarcou 
na manhã do último 
domingo no Aeropor-
to de Congonhas, em 
São Paulo, após seu 
corte da Seleção Bra-
sileira que disputará 
os Jogos Olímpicos do 
Rio-2016, por uma fra-
tura no cotovelo. Aba-
tido, o atleta declarou 
que o foco agora é em 
sua recuperação.

“É pensar em re-
cuperar, pensar no 
Palmeiras. Volto para 
casa agora. Graças a 
Deus tenho esse clube 
que me acolheu muito 
bem. Provavelmente 
vai ser uma recupera-
ção um pouco longa. 
Não é pensar em pra-
zo, mas em recuperar 
bem”, disse Prass.

A lesão do joga-
dor de 38 anos acon-
teceu dias antes do 
amistoso da seleção 
olímpica contra o Ja-
pão, que aconteceu 
no último sábado (30), 
com vitória brasileira 
por 2 a 0.

A CBF já solicitou 
à Fifa a inscrição de 
um goleiro com mais 
de 23 anos para subs-
tituir Prass nos Jogos 
Olímpicos.

A seleção olimpi-
ca do Brasil tenta em 
feito inédito, que é a 
conquista de uma me-
dalha. Todos os esfor-
çõs estão sendo con-
centrados para que 
o Brasil supere todos 
os obstáculos enfren-
tados rumo ao pódio 
olímpico.

Prass fora da seleção

Goleiro disse que pensamento agora é somente Palmeiras

Série D já tem 12 times classificados
As oitavas de final do 

Campeonato Brasileiro da 
Série D têm 12 times clas-
sificados e seis confrontos 
definidos. Isso ficou defini-
do, nesse domingo, quan-
do a maioria dos favoritos 
confirmou sua vaga. Dois 
times tinham leve vanta-
gem, inclusive por atuar 
em casa, e foram elimina-
dos: a Caldense, de Poços 
de Caldas, e o Uniclinic, do 
Ceará.

Rivais de paulistas
De manhã, a Interna-

cional segurou o 0 a 0 com 
o Caxias e terminou com 
quatro pontos porque ven-
ceu fora por 2 a 1. Agora 
pega o Ituano (com vanta-
gem) que eliminou o Linen-
se, num duelo paulista.

O J. Malucelli, em casa, 

fez 2 a 1 no Espírito Santo 
e também fechou com seis 
pontos, porque já tinha 
vencido fora por 1 a 0. Ago-
ra vai enfrentar o São Ben-
to de Sorocaba (SP) que 
vai definir em casa por ter 
melhor saldo de gols que o 
time paranaense: 7 a 6.

Picos vence de novo
Com a melhor campa-

nha da primeira fase, o Al-
tos do Piauí venceu o Amé-
rica-PE por 2 a 0 e fechou a 
fase com seis pontos, por-
que na ida tinha ganho por 
2 a 1. É o único time com 
100% de aproveitamento, 
totalizando oito vitórias.

Agora o Picos, em van-
tagem, pega o CSA que fez 3 
a 0 no Parnahyba e também 
ficou com seis pontos por 
ter vencido fora por 2 a 1.

Voltaço x Zebra
Em casa, o Volta Redon-

da bateu o URT por 2 a 0 e 
ficou com quatro pontos, 
tendo empatado fora por 1 a 
1. Agora enfrenta o Anápolis 
que eliminou a Caldense, em 
Poços de Caldas, ao empatar 
por 1 a 1 e levar a vaga nos 
pênaltis, por 7 a 6. O time mi-
neiro tinha leve favoritismo, 
mesmo porque tinha empa-
tado em Goiás por 1 a 1.

O Campinense segurou 
fora o empate sem gols com 
o Globo-RN e terminou com 
quatro pontos após ter ven-
cido em casa, por 2 a 1, de vi-
rada. Agora pega o Itabaiana 
que foi até o Ceará e eliminou 
o Uniclinic ao vencer por 3 a 
1 e ficar com quatro pontos. 
Em casa tinha empatado por 
sem gols. O detalhe deste 
jogo é que o time de Sergipe 

abriu 3 a 0 e sofreu dois gols 
na parte final do jogo.

Flu tá dentro
O Fluminense de Feira 

de Santana (BA) confirmou 
sua força e fez 2 a 0 sobre o 
Sete de Dourados, no Mato 
Grosso, terminando com seis 
pontos. Em casa tinha batido 
o Sete por 2 a 0, portanto, fez 
o mesmo placar duas vezes.O 
seu adversário vai ser o Cei-
lândia, que sábado despa-
chou o Aparecidense.

Mandantes vencem
Ainda pela primeira fase 

aconteceram dois jogos com 
vitórias dos mandantes. O 
Moto Club-MA ganhou do 
Águia de Marabá (PA), por 
1 a 0, enquanto o Juazeiren-
se-BA fez 2 a 1 no São Rai-
mundo-PA.

OITAVAS DE FINAL

O Internacional, de Lages, segurou o empate sem gols contra o Caxias e se garantiu na próxima fase do Brasileiro da Quarta Divisão

FOTOS: Divulgação



Comissão Organizadora 
chega hoje para definir 
encerramento do evento

Circuito final será em João Pessoa
 VOLEIBOL MASTER NORDESTE

FotoS: Divulgação
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A Comissão Organiza-
dora do Circuito Nordeste de 
Voleibol Master 2016, estará 
hoje em João Pessoa, obser-
vando a cidade e as praças 
esportivas, no sentido de 
definir o evento de encer-
ramento da competição na 
atual temporada, que deverá 
ocorrer na capital paraibana. 
Os integrantes vêm para re-
afirmar e esclarecer alguns 
detalhes sobre o Circuito 
junto a Federação Paraiba-
na de Voleibol e à equipe 
PB Master, atual campeã, 
representando a Paraíba no 
feminino, juntamente com 
a Equipe Paraíba Master, no 
masculino.

O Circuito é um projeto 
que resgata atletas a partir 
de 35 anos numa grande con-
fraternização esportiva, con-
forme Hermes Oliveira, um 
dos idealizadores do projeto. 
“A competição também tem 
fórum social, onde as equi-
pes contribuem com cestas 
básicas para serem doadas 
as entidades carentes”, disse 
Hermes.

O evento tem uma for-
ma de disputa composta de 
6 etapas, sendo a última na 
cidade de João Pessoa, onde 
o PB Máster, tem a respon-
sabilidade de organizar o 
evento, assim como algumas 
equipes em suas respectivas 
cidades, conforme regula-
mento da competição. “In-
felizmente por uma questão 
de logística, o Circuito acon-

tece em média num interva-
lo de 2 em 2 meses, durante 
um final de semana (datas 
pré-estabelecidas) e por isso 
limitamos em no máximo 8 
equipes de cada naipe (mas-
culino e feminino)”, alegou 
Hermes Oliveira, acrescen-
tando que “o sucesso tem 
sido tanto, que muitas equi-
pes já nos procuraram afim 
de participar, mas estamos 
estudando uma forma de 
abraçar um número maior 
de equipes”, concluiu.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Hermes Oliveira afirmou que esta será a sexta e última etapa

A equipe da PB Master é a atual campeã do Nordeste do Voleibol Master, categoria feminina, e busca o bicampeonato na edição 2016, cuja final será na capital paraibana

Kaio Márcio agradece apoio de paraibanos
O  nadador paraibano 

Kaio Márcio Almeida voltou 
ontem a agradecer a popu-
lação do seu Estado, e a di-
reção da Fiat Minas, em Belo 
Horizonte. por acreditarem 
no seu esforço que o levou 
a mais uma olimpíada, desta 
feita, a do Rio de Janeiro, a 
quarta em sua história. “Fal-
tam 5 dias para começar os 
Jogos Olímpicos! Muito obri-
gado a todos os que de algu-
ma forma contribuíram na 

minha formação como pes-
soa é atleta, pois hoje vivo 
um sonho e está sendo rea-
lizado graças a Deus e a to-
das as pessoas maravilhosas 
que me apoiaram durante 
estes 4 jogos”, disse o atleta, 
diretamente da Vila Olímpi-
ca, no Rio de Janeiro.

Kaio Márcio é uma das 
esperanças brasileiras no 
desporto aquático, nos Jogos 
Olímpicos 2016. Ele vai na-
dar a prova de 200m borbo-

leta e ver, a cada dia, seu so-
nho ser realizado, já que para 
coroar sua trajetória vitorio-
sa, basta apenas a conquista 
de uma medalha olímpica. 
“Tenho trabalhado muito 
para isto acontecer. Não será 
fácil, mas, para Deus nada é 
impossível”, garantiu o atleta.

A classificação de Kaio 
Márcio para os Jogos Olím-
picos veio com muito sacri-
fício, pois o paraibano pas-
sou por sérias dificuldades 

de contusões, inclusive, foi 
obrigado a fazer uma cirur-
gia em um dos seus braços, 
o que afetou no seu desem-
penho dentro das piscinas. 
Mesmo assim, o nadador 
não “jogou a toália” e tro-
cou João Pessoa por Belo 
Horizonte, quando assinou 
contrato com a Fiat Minas. 
Lá, treinou assiduamente no 
parque aquático, para con-
quistar a vaga na sua quarta 
olimpíada. (ML)

JOGOS OLÍMPICOS 2016

Nadador vai para sua quarta olimpíada e disse que sonho de conquistar medalha está cada vez mais perto de ser realizado

A equipe do João 
Pessoa Espectros ven-
ceu com o placar de 
43 a 0 o Vitória FA, na 
segunda rodada da 
Superliga Nacional de 
Futebol Americano, 
Campeonato Brasilei-
ro da modalidade, que 
aconteceu na tarde do 
último domingo, em 
Salvador (BA). Após 
superar a derrota de 
estreia para o Clube 
Ceará Caçadores, com 
grande pontuação, o 
próximo compromis-
so do time paraibano 
será domingo (7), no 
Estádio Almeidão, con-
tra a equipe do Recife 
Pirates.

Apesar de enfren-
tar imprevistos e viajar 
sem alguns titulares e 
reservas, nessa segun-
da rodada de disputa 
do campeonato, o Es-
pectro, atual campeão 
nordestino e brasileiro, 
fez jus aos títulos que 

possui. “Entramos em 
campo focados, mes-
mo com imprevisto e 
ausência de alguns jo-
gadores que não pude-
rem viajar. Treinamos 
bastante para superar 
a derrota do primeiro 
jogo e deu tudo cer-
to”, disse o presidente 
do Clube de João Pes-
soa, Diego Martins.

Depois do placar 
disparado contra o ad-
versário baiano, o de-
safio agora será vencer 
o rival de Pernambuco, 
em casa. “Com esse re-
sultado positivo contra 
o Vitória, estamos nos 
preparando para rece-
ber a equipe do Recife 
Pirates. As expectativas 
são boas, tanto de jogo 
quanto de público, 
mesmo com a presença 
de dois americanos no 
time adversário, sabe-
mos que a possibilida-
de de vitória é grande. 
E esperamos colocar 
uma média de 2500 
pessoas no estádio”, 
afirmou Diego.

Espectros dá volta por 
cima e vence o Vitória

FUTEBOL AMERICANO

Adrizzia Silva
Especial para A União

Time de João Pessoa venceu adversário em solo baiano
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DPN : DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA - CNPJ Nº 09.141.763/0001-27
TORNA PUBLICO QUE A SUDEMA  -  SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTAL,EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1832/2016 EM JOÃO PESSOA,28 DE 
JULHO DE 2016- PRAZO 1825 DIAS.PARA A ATIVIDADE DE : COMERCIO VAREJISTA DE COM-
BUSTÍVEIS  E LUBRIFICANTES EM GERAL - (GASOLINA - ÁLCOOL -  DIESEL ,NA( O ) - AV. 
TANCREDO NEVES Nº 95 BAIRRO DOS IPÊS MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA - UF PB PROCESSO 
: 2016-003344/TEC/LO-2268

ALBERTO ITALO MILFONT CARTAXO, CPF Nº 035.266.174-73, TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU À SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, COM SEDE NA RUA NATÁLIA GOMES DE ANDRADE SILVA, S/N, 
LOTEAMENTO PARQUE DO SOL 1, LOTE 119, QUADRA 535, GRAMAME, JOÃO PESSOA/PB.

MARIA DO ROSÁRIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF Nº 082.108.704-59, TORNA PÚBLICO QUE 
FOI EMITIDA PELA SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
315/2016 PARA FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO SITUADO NA RUA MARIA ROSA PADILHA, 
S/N, BESSA, JOÃO PESSOA/PB.

MARIA DO ROSÁRIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF Nº 082.108.704-59, TORNA PÚBLICO QUE 
FOI EMITIDA PELA SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
315/2016 PARA FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO SITUADO NA RUA MARIA ROSA PADILHA, 
S/N, BESSA, JOÃO PESSOA/PB.

Deck Goumet Restaurante, CNPJ 9.031.227.0001-79,  torna público que requereu à  SEMAM- 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação referente ao empreendimento de Cafeteria e 
Restaurante situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº438, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB.

GISELIA MARIA ARAÚJO DE MESQUITA, CPF: nº 262.666.874-53 TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU  À SEMAPA ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,  PESCA E AQUICULTURA ) Á LICENÇA DE  
INSTALAÇÃO Nº 0258/2016-PROCESSO: 2016.00952 PARA OBRA  LOCALIZADO NA AVENIDA 
RODRIGUES DE CARVALHO, QD.01, LT.06, LOT.JARDIM ATLÂNTICO-CAMBOINHA, CABEDELO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 02 de Agosto 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00049/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. Justificativa: Razões de interesse público. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Primeiro 
de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. 

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 01 de Agosto de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, através 

de sua comissão de licitação, julgamento dos envelopes de habilitação. As empresas: DANTAS 
CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   ME – CNPJ nº 12.510.313/0001  79 e 
JOSEFA NAUBIA ALVES DE BRITO MARQUES ASSESSORIA – ME – CNPJ  nº 19.357.199/0001-
38, apresentaram suas documentações em conformidade com as exigências contidas no Edital da 
Tomada de Preços nº 00005/2016, pelo que, encontram-se Habilitadas. Caso não haja nenhuma 
contestação a este resultado, fica designada, desde já, o dia 10 de Agosto de 2016, às 09:00 horas, 
na sala de licitações, para abertura dos envelopes de propostas de preços.

Ibiara-PB, 01 de Agosto de 2016
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA 

Presidente da CPL

Conclusão é resultado de 
pesquisa feita com espécies 
nativas da Caatinga

Água de reúso na irrigação melhora 
fertilidade do Semiárido, diz o Insa

Irrigar o solo com 
água de reúso aumenta a 
matéria orgânica, contri-
buindo para a recuperação 
de áreas degradadas des-
tinadas ao plantio. É o que 
revela pesquisa realizada 
no Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), unidade 
de pesquisa do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
em Campina Grande (PB). 
O estudo foi feito em uma 
área de 3,6 mil metros 
quadrados na qual foram 
plantadas espécies nati-
vas da Caatinga. Após 17 
meses de irrigação com 
água residuária, análises 
dos nutrientes revelaram 
um aumento de 800% de 
matéria orgânica no solo.

Além disso, segun-
do a pesquisa, realizada 
entre outubro de 2012 e 
maio de 2014, o teor de 

fósforo (P) cresceu de 2.33 
gramas por quilograma 
para 19.12 gramas. Houve 
ainda substancial aumen-
to de nitrogênio, cálcio e 
magnésio e redução dos 
níveis de alumínio.

A pesquisadora Va-
nessa Gomes, do Núcleo 
de Ciências do Solo e Mi-
neralogia do Insa, afirma  
que o aumento desses nu-
trientes e a diminuição no 
teor de alumínio beneficia 
o solo,  contribuindo para 
a recuperação das áreas 
degradadas destinadas ao 
plantio. O estudo resultou 
em dissertação de mestra-
do na Universidade Fede-
ral da Paraíba.

“A irrigação com água 
residuária exerce a função 
de adubo líquido, tornan-
do o uso do esgoto domés-
tico viável para melhorar 
a fertilidade do solo em 
zonas semiáridas e dimi-
nuir o estresse hídrico da 
região”, conclui a pesqui-
sadora.
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O “Doutores do Sorriso”, 
programa do curso de Odontolo-
gia da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), está completan-
do 12 anos de existência. O gru-
po, que nasceu de um projeto de 
extensão coordenado pela pro-
fessora Rilva Suely, realiza ações 
voltadas para a prevenção da 
saúde bucal. Vestidos de palha-
ços, fazendo paródias de forma 
engraçada ou incorporando per-
sonagens, o grupo utiliza o lúdi-
co para mostrar como as crianças, 
adolescentes e adultos podem ter 
um sorriso belo e saudável.

A professora Rilva Suely con-
ta que o “Doutores do Sorriso” 
nasceu em Campina Grande, 
como projeto de extensão do cur-
so de Odontologia, mas devido 
ao sucesso do trabalho se trans-
formou em programa e chegou 
também ao Campus VIII, em Ara-
runa. O primeiro aluno bolsista 
do programa, aliás, Pierre Andra-
de Pereira de Oliveira, é o atual 
coordenador adjunto do curso de 
Odontologia de Araruna.

Como forma de marcar os 12 
anos de existência, o grupo está 
realizando uma campanha bene-
ficente voltada para o Lar Sagra-
da Face, abrigo de idosos na zona 
rural de Lagoa Seca. A instituição, 

fundada há 45 anos, por Frei Ma-
tias, religioso franciscano já fale-
cido, e administrada pela Diocese 
de Campina Grande, passa por di-
ficuldades e corre risco de fecha-
mento. O lar tem 22 funcionários 
para cuidar de 16 idosos, sendo 
que 11 deles são cadeirantes.

O “Doutores do Sorriso” 
abraçou a causa e está arreca-
dando alimentos, fraldas, leite e 
doações para a instituição. Recen-
temente eles fizeram uma ação 
social no Terminal de Integração, 
em Campina Grande. As próxi-
mas ações serão programadas 
em uma reunião marcada para a 
próxima quarta-feira (3), no cur-
so de Odontologia. A professora 
Rilva Suely adiantou que o grupo 
agendará uma visita à instituição, 
onde fará uma ação lúdica e edu-
cativa.

“Os alunos vão repassar in-
formações sobre como cuidar 
bem dos dentes e das dentaduras. 
Lá muitos idosos usam dentadu-
ras e precisam saber a forma cor-
reta de escová-las para não criar 
bactérias”, explicou a professora. 
A equipe também fará uma cam-
panha interna de higienização, 
buscando arrecadar escovas de 
dentes, cremes dental e outros 
produtos.

Em 12 anos de existência, o 
“Doutores do Sorriso” tem como 
objetivo promover saúde de for-
ma lúdica e inovadora. Segunda 
a professora Rilva, a promoção 
da Saúde representa um processo 
que engloba as várias ações dire-
cionadas ao fortalecimento das 
capacidades e habilidades dos 
indivíduos sobre os determinan-
tes da saúde. O programa tem 
executado ações e atividades de 
promoção, prevenção e educação 
em saúde geral e bucal, nas esco-
las e creches de vários municípios 
paraibanos. As ações são realiza-
das nas mais diversas localidades, 
desde escolas, feiras de saúde, 
ações globais e outros eventos.

As atividades lúdicas são de-
senvolvidas com o auxílio de ál-
bum seriado, peças teatrais e pa-
ródias de músicas com o intuito 
de conscientizar de forma efetiva 
o público envolvido. Ao longo de 
12 anos, mais de 300 alunos pas-
saram pelo projeto. Atualmente, 
25 estudantes estão envolvidos 
na iniciativa e a próxima seleção 
será realizada em breve. Para fa-
zer parte do “Doutores do Sor-
riso”, os estudantes passam por 
uma capacitação realizada den-
tro do curso de Odontologia e 
que abrange a formação cidadã.

Doutores do Sorriso faz 12 anos
CAMPANHA BENEFICIENTE PARA IDOSOS

FOTO: Divulgação/UEPB

Membros da entidade estão arrecadando alimentos, fraldas, leite e doações para os idosos do Lar Sagrada Face, em Campina Grande

O Banco Central autori-
zou a realização de operações 
de crédito de custeio agrícola, 
com valores acima de R$ 300 
mil, sem que seja necessária a 
contratação por meio do Pro-
grama de Garantia da Ativida-
de Agropecuária (Proagro).

A decisão, atendendo a 
um pedido do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União (DOU), nessa segunda-
feira (1º).

A portaria altera normas 
do Proagro referentes à obri-
gatoriedade de enquadra-
mento ao limite de cobertura 
e à remuneração de serviços 
de comprovação de perdas. 

Aprovada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), a 
medida vale para agriculto-
res familiares ou para a agri-
cultura empresarial, na safra 
2016/2017. Somente as ope-
rações de crédito de custeio 
abaixo de R$ 300 mil estarão 
sujeitas a essa exigência de 
adesão ao Proagro.

Crédito rural
Outra resolução apro-

vada pela CMN (portaria nº 
4.507) autoriza as institui-
ções financeiras a renego-
ciarem as operações de cré-
dito rural, realizadas pelo 
Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI), contra-
tadas até 31 de dezembro do 
ano passado. 

Os encargos financeiros 
dessa renegociação passa-
ram a vigorar pela Taxa de 
Juro de Longo Prazo (TJLP), 
acrescidas de 4,6% ao ano. 
O prazo de reembolso será 
estabelecido pelo Banco Na-
cional do Desenvolvimento 
(BNDES). Já o prazo para a 
formalização do pedido de 
renegociação pelo produtor 
rural ficou a critério da insti-
tuição financeira.

BC elimina exigência 
acima de R$ 300 mil

FINANCIAMENTO DO PROAGRO

Medida 
vale para a 
agricultores 
familiares ou  
agricultura 
empresarial

Entidades sindicais, po-
líticas e da sociedade civil da 
Paraíba vão lançar no próximo 
dia 11, na UFPB, a Frente Es-
tadual Escola Sem Mordaça. A 
iniciativa é fruto de uma pro-
posta nacional que tem como 
objetivo denunciar os perigos 
do Projeto de Lei 867/2015 
que tramita na Câmara dos 
Deputados e cria o Programa 
Escola Sem Partido. A criação 

da Frente foi deliberada em 
reunião que aconteceu na úl-
tima quinta-feira em Campina 
Grande e reuniu representan-
tes de 9 entidades paraibanas. 
Ficou definido que a Adufpb 
(Sindicato dos Professores da 
UFPB) será responsável pela 
organização do lançamento, 
que deve contar com a parti-
cipação de palestrante e com 
falas das entidades envolvidas. 

Entidades vão lançar 
Frente Estadual no dia 11

ESCOLA SEM MORDAÇA



CPF/CNPJ....: 022273743/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.199,83
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041079
Responsavel.: MARIA NELITA DE BRITO MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 022727786/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.344,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041572
Responsavel.: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO 
COUTINHO
CPF/CNPJ....: 004108753/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042231
Responsavel.: ZENILDA MARINHO PACHECO ME
CPF/CNPJ....: 007684601/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            672,79
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036746
Responsavel.: MICHELI AMORIM DE FIGUEIREDO 0
CPF/CNPJ....: 021428374/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037654
Responsavel.: EMPRESA DE PREMOLDADOS
CPF/CNPJ....: 009138462/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041132
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ....: 541607904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.238,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041316
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  02/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCA-
COES EIRE
CPF/CNPJ....: 002349757/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             53,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043395
Responsavel.: ANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 029950494-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041958
Responsavel.: ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011966764-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            665,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041687
Responsavel.: DAISA SOUZA GERONIMO DA COS-
TA ME
CPF/CNPJ....: 020791333/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042174
Responsavel.: EVA CAETANO DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 027680004-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,34
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041838
Responsavel.: GUILHERME MANOEL GOMES DE 
LIMA 2760
CPF/CNPJ....: 021463915/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043409
Responsavel.: GUILHERME MANOEL GOMES DE 
LIMA 2760
CPF/CNPJ....: 021463915/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,57
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043410
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do 

Município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) 
= 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0004.1053 - ELEMENTO DE DESPESA: 
44905199 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00055/2016 - 26.07.16 - L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME - R$ 406.733,26.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Show Artístico da BANDA FARRA DE RICO e da BANDA FARRA DAS 

AMIGAS com duração de 02 horas/show, que se apresentarão nos dias 29 e 30 de Julho de 2016, 
respectivamente, por ocasião das festividades de SANTANA/2016, neste município de Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) = 
20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.0008.2020 - ELEMENTO DE DES-
PESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00051/2016 - 15.07.16 - BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2016
OBJETO: Contratação de Show Artístico da BANDA ENCANTU’S, com duração de 02 horas/

show, que se apresentará no dia 31 de Julho de 2016, por ocasião das festividades de SANTA-
NA/2016, neste município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) = 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 
13.392.0008.2020 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00050/2016 - 15.07.16 - BANDA ENCANTU’S 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 25.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2016. OBJETO: Aquisição de Gás Liquefeito de 

Petróleo - GLP, destinados ao atendimento das Secretarias da Administração do Município de Cuitegi/
PB, para o exercício de 2016. ABERTURA: 21/07/2016 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação 
Deserta. GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR – Prefeito - DATA: 22/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Locação de veículos 
destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: FABRICIA OLIVEIRA FRANÇA - R$ 17.500,00; 
GERSON ARAUJO DOS SANTOS - R$ 6.750,00.

Cuitegi - PB, 22 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados ao atendimento das Secretarias da Administração do 
Município de Cuitegi/PB, para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 22 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Contratação de 
Engenheiro Civil, para assumir a condição de responsável técnico desta Edilidade junto ao CREA/
PB para prestação de serviços junto a Prefeitura Municipal de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO CAVALCANTE MOURA - R$ 11.000,00.

Cuitegi - PB, 22 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
que objetiva: Contratação de Show Artístico da BANDA ENCANTU’S, com duração de 02 horas/show, 
que se apresentará no dia 31 de Julho de 2016, por ocasião das festividades de SANTANA/2016, 
neste município de Cuitegi/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: BANDA ENCANTU’S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 25.000,00.

Cuitegi - PB, 15 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016, 
que objetiva: Contratação de Show Artístico da BANDA FARRA DE RICO e da BANDA FARRA DAS 
AMIGAS com duração de 02 horas/show, que se apresentarão nos dias 29 e 30 de Julho de 2016, 
respectivamente, por ocasião das festividades de SANTANA/2016, neste município de Cuitegi/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BALADA PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA - R$ 40.000,00.

Cuitegi - PB, 15 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2016

OBJETO: Fornecimento parcelado de armações oculares e confecção de lentes corretivas, 
destinadas a pessoas carentes do município de São Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 11/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 29 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS 
EDITAL Nº 01/2016

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS-PB, TORNA PÚBLICO QUE ESTARÃO 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DO SEU QUADRO DE PESSOAL. O CONCURSO CONTARÁ COM A ASSESSORIA, 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ-FUNVAPI, O QUAL SERÁ 
REALIZADO EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO PERTINENTE E COM AS NORMAS DO 
EDITAL. INSCRIÇÕES: PELA INTERNET, NO SÍTIO ELETRÔNICO www.funvapi.com.br, A SABER: 
INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DA TAXA: DAS 8:00H DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 ATÉ ÀS 
23H59MIN DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016; PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA, NOS TERMOS 
DO SUBITEM 4.14 e 4.15 DO EDITAL, DE 08 A 11/8/2016. CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE 
INSCRIÇÃO: A PARTIR DE 12/09/2016, PELO SÍTIO ELETRÔNICO www.funvapi.com.br. SISTE-
MA DO CONCURSO PÚBLICO/DATAS: PROVA ESCRITA OBJETIVA (ITEM 06 DO EDITAL): DIA 
25/09/2016; PROVA DE TÍTULOS (ITEM 7.12 DO EDITAL). RESULTADO FINAL: ATÉ 13/10/2016.  
RESULTADO DEFINITIVO: ATÉ 11/11/2016. O EDITAL, NA ÍNTEGRA, E OS RESULTADOS DO 
CONCURSO SERÃO DIVULGADOS NO SÍTIO ELETRÔNICO www.funvapi.com.br E NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS-PB

 VIEIRÓPOLIS-PB., 29 DE JULHO DE 2016
 ANTÔNIO CÉSAR BRAGA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço eventual, por empreitada/ tarefa, para execução 
de serviços de manutenção de estradas vicinais como operador de Máquina Enchedeira, nos termos 
do Art. 6°, II, “d” da Lei 8.666/93. Data e Local: 15 de Agosto de 2016 às 08:30 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00035/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 
serviços de traslado funeral, destinado ao município de Aparecida. Data e Local: 15 de Agosto de 
2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - 
Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha 
de fabricação, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a 
Prefeitura Municipal. Data e Local: 15 de Agosto de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00037/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço eventual, por empreitada/ tarefa, para execu-
ção de serviços de barreiros, barragem subterrânea e escavação de piçarra para manutenção de 
estradas vicinais como operador de Máquina Retroescavadeira, nos termos do Art. 6°, II, “d” da Lei 
8.666/93. Data e Local: 16 de Agosto de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00038/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças originais e genuínas para veículos leves da marca RENAULT, da frota da 
Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 16 de Agosto de 2016 às 09:30 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00039/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais elétricos, com fornecimento 
parcelado, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do município. 
Data e Local: 16 de Agosto de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0246.0036/2016 - LEILÃO Nº 0001/2016

¬LEILÃO PÚBLICO Nº 0001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.868.937/0001-95, com sede na Rua Dom Adauto, nº 11 - Cen-
tro - Serra Redonda, PB - CEP 58.385-000. Representada pelo seu prefeito, o Senhor MANOEL 
MARCELO DE ANDRADE, faz saber a quem possa interessar que no dia 18 de Agosto de 2016 
(quinta feira), a partir das 10h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, 
igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei federal nº 8.666/93 e 
as cláusulas e condições do edital, através do Senhor RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público 
Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões situada a Avenida Litorânea, 
nº 724, Ponta de Campina, na cidade de CABEDELO/PB. Fone: (83) 99943-5000 e 99686-8336. 
Site: www.arremateleiloes.com.br, www.serraredonda.pb.gov.br.  

E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, 
do dia 18 de Agosto de 2016, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA – PB, no en-
dereço acima citado. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Serra Redonda - PB e com o 
Leiloeiro Oficial. – Serra Redonda PB, 01 de agosto de 2016. MANOEL MARCELO DE ANDRADE 
- Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2016, que objetiva: Contratação dos 
serviços de internet via rádio para diversos pontos do Município de Água Branca/PB.; ADJUDICO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: LENI GOMES OBERLARENDER - ME - 
RECICL@NET - INFO & CIA - R$ 8.475,00; M A INFORMÁTICA - R$ 5.750,00.

Água Branca - PB, 29 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de oxigênio medicinal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 01 de Agosto de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 15:00 horas do dia 12 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 01 de Agosto de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste AVISO, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
021/2016, no dia 15 (quinze) de Agosto de 2016, ás 09h00min(nove horas), que tem como objetivo 
a Aquisição de Móveis,  Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a atender as necessi-
dades  das diversas Secretarias Municipais do município de São José de Piranhas-PB, descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência do Edital do Certame.Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL) ou ainda pelos meios virtuais dispo-
níveis, e ou dúvidas pelo telefone 0xx(83) 3552/1061.

São José de Piranhas-PB, 29 de julho de 2016.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.009/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor 
Preço Por Item para Locação de Tendas modelo CHAPÉU DE BRUXA, para atender as demandas 
das ações das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no 
orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 
12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: 
licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 29 de Julho 2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.010/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 14:00 horas do dia 15 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR 
PREÇO POR ITEM (EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE) para Aquisição de material de Higienização e Limpeza para atender as 
necessidades do Centro Público de Emprego Trabalho e Renda, conforme Convênio TEM/SPPE/
CODEFAT/128/2012 – CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012. Recursos: previstos no orçamento 
vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 
14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.
semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 29 de Julho 2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.011/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS, AQUISIÇÃO E CARTUCHOS E REFIL DE TINTA 
PARA IMPRESSORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, 
TRABALHO E RENDA, CONFORME CONVÊNIO TEM/SPPE/CODEFAT/128/2012 – CONVÊNIO 
NO SICONV 77784/2012. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina 
Grande - PB, 29 de Julho 2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Aquisição de Climatizadores. Data de abertura: 
17/08/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 29 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Data 
de abertura: 17/08/2016 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 29 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTONIO LTDA – CNPJ/CPF Nº      09.146.028/0001-06. 
Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1637/2016 em João Pessoa, 12 de julho de 2016 - Prazo 730 dias. Para a 
atividade de Comércio de combustíveis: (Gasolina, álcool, óleo diesel). Venda de óleo lubrificante. 
Na (o) RUA ENG. CARLOS PIRES DE SÁ – Nº 406 Município: CAJZEIRAS – UF: PB. Processo: 
2015-007315/TEC/LO-1085.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 019/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
BORRACHARIA. Data de abertura: 17/08/2016 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, 
à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 29 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Material Médico hospitalar para as unidades de saúde, e secretaria/fundo municipal de saúde do 
município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 29 de Julho de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000034/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000034/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a contratação dos serviços de impressão e encadernação, cuja abertura será no dia 
15.08.2016, às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 29 de julho de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 11:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio localizado na Rua Antonio 
Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 29 de Julho de 2016.
WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos serviços de internet via rádio para diversos pontos do Município de 

Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; 05.000 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 
- 40% - MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL MDE; 07.000 - MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
-3390.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: LENI GOMES OBERLA-

RENDER - ME - RECICL@NET - INFO & CIA - R$ 8.475,00;  M A INFORMÁTICA - R$ 5.750,00.
Água Branca - PB, 01 de Agosto de 2016. 

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

LENI GOMES OBERLARENDER - ME - RECICL@NET - INFO & CIA
JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES

CPF: 042.093.184-85
M A INFORMÁTICA

AURICLÉCIO VIRGINO DA SILVA
CPF: 031.139.614-32

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2016, que objetiva: Contratação dos 
serviços de internet via rádio para diversos pontos do Município de Água Branca/PB.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: LENI GOMES OBERLARENDER - ME - 
RECICL@NET - INFO & CIA - R$ 8.475,00; M A INFORMÁTICA - R$ 5.750,00.

Água Branca - PB, 29 de Julho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00033/2016, para Aquisição de uma motocicleta 0km, destinado a Secretaria de 
Saúde do município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: CAVALCANTI & PRIMO 
VEICULOS LTDA - CNPJ Nº 08.791.659/0001-68, vencedora com o valor global de R$ 12.300,00 
(doze mil e trezentos reais), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 01 de Agosto de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00005/2016, e ADJUDICO o seu objetivo a realização de concurso 
público, a empresa EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL LTD EPP, cadastrada no CNPJ nº 
07.479.030/0001-71, que apresentou proposta com o valor global de R$ 33.600,00 (trinta e três 
mil e seiscentos reais).  

Olho D´agua - PB, 29 de Julho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 13:00 horas do dia 11 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 
veículos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. 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, 29 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 11 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. 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, 29 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

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 11 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de 
serviços de transportes 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, 29 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - 

Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECURSOS ORDI-
NÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS) 
- 20.200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1002.2005 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E 339039 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.
361.0008.2014/12.361.0008.2025 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 339036 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cuitegi e: CT Nº 00052/2016 - 22.07.16 - FABRICIA OLIVEIRA FRANÇA - R$ 17.500,00 E CT Nº 
00053/2016 - 22.07.16 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS - R$ 6.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Engenheiro Civil, para assumir a condição de responsável técnico desta 

Edilidade junto ao CREA/PB para prestação de serviços junto a Prefeitura Municipal de Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 20.700 - 
SECRETARIA DE SAERVIÇOS URBANOS - 15.451.1002.2027 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E 339039 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00054/2016 - 22.07.16 - ANTONIO 
CAVALCANTE MOURA - R$ 11.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos Serviços de Locação, Montagem e Desmontagem de SONORIZA-

ÇÃO e ILUMINAÇÃO, PALCO, GRUPO GERADOR, FECHAMENTO, TENDAS E BANHEIROS 
QUÍMICOS, destinados a Tradicional Festa de Santana/2016, que acontecerá nos dias 29, 30 
e 31 de Julho de 2016 nesta cidade assim como outros Eventos promovidos pelo Município de 
Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
= 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.0008.2020 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 5 
(cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00056/2016 
- 28.07.16 - ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 16.350,00; CT Nº 00057/2016 - 28.07.16 - RO-
BERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - R$ 4.490,00 e CT Nº 00058/2016 - 28.07.16 - W.R 
PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 3.210,00.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 2 de agosto de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N º 025/2016

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 licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, Exclusiva para ME/EPP, no dia 12 de 
Agosto de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: Sistema de registro de preços, para contratação 
de empresa especializada em exames psiquiátricos, destinados a atender as necessidades da 
secretaria de saúde municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 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, 01 de Agosto de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONCORRÊNCIA Nº 005/2013

5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2014 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux e 
RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP. Aditivo: Prorrogado por mais 60 dias, passando 
a vigorar até 10/09/2016, Totalizando 900 dias. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
Art. 57, § 1º, I e IV, Cláusula Oitava do contrato da Concorrência nº 005/2013. Assinatura: 08/07/2016.

Bayeux/PB, 08 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço  nº 001/2016, tipo 
Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para 
serviços de engenharia para Reforma do Prédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa 
Rita, Município de Santa Rita/PB. A sessão pública será realizada dia 24/08/2016 às 14:30 horas. 
Local: Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça - Auditório 
“Proc. Edigardo Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. 
Acesso ao Edital no horário das 12:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira de 
07:00 às 13:00 horas no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras 
informações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

 João Pessoa, 01 de agosto de 2016.                                          
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO Nº. 19.015/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.065/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTI-
COS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR A UPA DE CRUZ DAS ARMAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito, nomeada pela Portaria nº 363/2016 do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado deflagrou-se fracassado por desclassificação das empresas por descumprimento do 
item 9.7.1, alínea “a” do edital, os lotes 04, 05 e 06, fracassado pelo valor por estarem acima da 
cotação os lotes 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 12, e Deserto os lotes 10 e 11. Consultas com a Pregoeira 
e a sua equipe de apoio no horário de 08:00h às 14:00h, no telefone/Fax: (83) 3214-7937, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 01 de agosto de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-032/2016
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, através de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 1.763/2011, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que foi realizada correção no Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 04-032/2016, assim 
como se segue:

Onde se lê: “sob o número da licitação 637688.” 
Leia-se: “sob o número da licitação 639581.”
Maiores informações por meio eletrônico através do E-mail: licitacaojp@gmail.com ou pelo 

Telefone: 3218-9005.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016

Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto
Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2016

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 16 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de ferramentas e equi-
pamentos, destinados a manutenção das Escolas e Creches do Município de Cabedelo.. 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, 01de Agosto de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2016

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 16 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA DE MEDIÇÃO 
EM BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. 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, 02 de Agosto de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
de Engenharia Civil para a execução de Reforma e Adequação das Instalações da Secretaria de 
Saúde do Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Agosto de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI-
PEDOS METODO TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS (RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 
CRIZANTO FELIX DE MOURA, JOSÉ DIAS NETO, AV. DA PAZ, RUA PROJETADA - CRECHE 
ANTIGA, RUA 7 DE SETEMBRO, AV. DO CEMITÉRIO, RUA EDUARDO CARLOS PEREIRA, 
RUA PROJETADA - PRÓX. A CAGEPA E ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CANTINHO), 
PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS CANTEIROS (AV. DA PAZ, AV. TAB. ANTÕNIO 
JOAQUIM LISBOA E CANTEIROS DA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Agosto de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
GABINETE DA PREFEITA

C O N V O C A Ç Ã O
A Prefeita Constitucional do Município de Borborema/PB, CONVOCAR a empresa SOCONSTROI 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 03.446.956/0001-00, vencedora do Processo 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2015, para no prazo máximo de 05 (cinco), dias 
da continuidade aos serviços do Processo acima citado, caso contrário terá seu contrato rescindido 
conforme previsto no Art. 78, incisos I e V e art. 79, inciso I da Lei 8.666/93.

Borborema, 01 de agosto de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

          
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 1003/2015. PARTES: STTP 
/ PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL-ME. OBJETO CONTRATUAL:  PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNI-
CIPAL – “PROJETO SEGURANÇA VIÁRIA ESCOLAR”. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCICIO A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 
2016, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57 II, § 1º 
DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL. DATA 
DA ASSINARTURA: 29/07/2016.

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00005/2016, e ADJUDICO o seu objetivo a realização de concurso 
público, a empresa EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL LTD EPP, cadastrada no CNPJ nº 
07.479.030/0001-71, que apresentou proposta com o valor global de R$ 33.600,00 (trinta e três 
mil e seiscentos reais).  

Olho D´agua - PB, 29 de Julho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho 

Prefeito 

JOSE GONCALVES NUNES – CNPJ/CPF Nº 219.483.484-20. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1745/2015 
em João Pessoa, 21 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifica-
limiar com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) – RUA PROJETADA, QD. 06 – LT. 189 – LOT. PLANO DE VIDA 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-004330/TEC/LO-2549.

PARAIBA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – CNPJ/CPF Nº 23.305.296/0001-54. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1842/2016 em João Pessoa, 29 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Inspeção de veículos de pequeno, médio e grande porte Na(o) -  RUA JOSÉ ANTONIO FERREIRA 
DE MIRANDA, 1651, QD 025, LT 1045, DISTRITO INDUSTRIAL.  Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB.  Processo: 2016-003453/TEC/LO-2305.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação dos Serviços 
de Locação, Montagem e Desmontagem de SONORIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO, PALCO, GRUPO 
GERADOR, FECHAMENTO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, destinados a Tradicional Festa 
de Santana/2016, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de Julho de 2016 nesta cidade assim como 
outros Eventos promovidos pelo Município de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 16.350,00; 
ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - R$ 4.490,00; W.R PRODUÇOES E EVENTOS 
LTDA - ME - R$ 3.210,00.

Cuitegi - PB, 28 de Julho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº013/2015

Pregão PresencialNºPP013/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:MM 
Comercial de Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 13.312.369/0001-81.Deste modo a vigência do contrato 
após a assinatura deste termo aditivo passou de 01/04/2015 a 01/04/2016, para a nova vigência 
que de 01/04/2016 a 01/04/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais.Data da assinatura: 18/03/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. 
Sousa (Prefeita) e o Sr.Marcos Raphael Coldo Matias(Pela Contratada).

Livramento - PB,18 de marçode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOMADA DE PREÇOS Nº. 1.2.002/2016-FMS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Monteiro - PB, através de sua Comissão Setorial de Licitação - 
CSL, torna público aos interessados, o resultado de julgamento de propostas de preços, referente 
à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CACIMBINHA, Zona Rural desta Municipalidade. 
Após análise de documentação e julgamento de propostas, sangrou-se vencedora do certame a 
empresa COSNTRUTORA J. GALDINO EIRELI - ME, CNPJ: 20.227.311/0001-03 no valor global 
R$ 114.511,03 (Cento e quatorze mil quinhentos e onze reais e três centavos). Conforme consta 
nos autos do processo administrativo nº. 035/2016. Comissão Setorial de Licitação. Monteiro - PB, 
05 de Julho de 2016.

ERINALDO ARAUJO SOUSA
Presidente da CSL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro
TOMADA DE PREÇOS Nº. 1.2.002/2016

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Setorial de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Tomada de Preços nº. 1.2.002/2016, que em como objetivo a AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA 
DE SAÚDE NO SÍTIO CACIMBINHA –, na zona rural do Município de Monteiro - PB, e ADJUDICO 
seu objeto em favor da empresa: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 
20.227.311/0001-03, com proposta no valor de R$ 114.511,03 (Cento e quatorze mil quinhentos e 
onze reais e três centavos).

Monteiro - PB, 20 de Julho de 2016.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  28 de Julho de 2016 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-EPP dos itens 01, 

03, 08, 11, 17 e 18 com o valor total de R$ 45.880,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta 
reais), INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP dos itens 
06, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 20 com o valor total de R$ 24.029,00 (vinte e quatro mil e vinte e nove 
reais), EQUIPAÇO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICO LTDA-ME os itens 02, 05, 07, 15 e 19 com o 
valor total de R$ 29.524,74 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro 
centavos) e CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME o item 04 com o valor total de R$ 1.800,00 
(hum mil e oitocentos reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 01 de Agosto de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRESEN-

CIAL N.º 009/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para as Empresas: ALDO 
FABRIZIO DUTRA DANTAS-EPP dos itens 01, 03, 08, 11, 17 e 18 com o valor total de R$ 45.880,00 
(quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais), INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP dos itens 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 20 com o valor total de R$ 24.029,00 
(vinte e quatro mil e vinte e nove reais), EQUIPAÇO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICO LTDA-ME os 
itens 02, 05, 07, 15 e 19 com o valor total de R$ 29.524,74 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e 
quatro reais e setenta e quatro centavos) e CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME o item 04 com 
o valor total de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

 Gurinhém - PB, 01 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº. 035/2016
Tomada de Preços nº. 1.2.002/2016
Contrato Administrativo nº. PC.1.2002/2016 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro / Ednacé Alves Silvestre Henrique.
Contratado(a): CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP / 20.227.311/0001-03.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÍTIO CACIMBINHA –, na zona rural 

do Município de Monteiro - PB.
VALOR: R$ 144.511,03 ( Cento e quarenta e quatro mil quinhentos e onze reais e três centavos).
Vigência: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 22 de Julho de 2016.
Dotação Orçamentária: 11.000.11.001.10.301.4012.3015.1031 - 44.90.51.00 .
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0038/2016
EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO:  O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 25% do valor do contrato original 0038/2016 
nos termos do art. 65, § 1°, 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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 
12.671.814/0001-37.

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

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a atender as necessi-

dades dos Postos, Centros e Unidades Básicas de Saúde do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Ministério da Saúde através do Fundo Municipal de Saúde de 

São José de Piranhas(Emendas Parlamentares - proposta de nºs 11602.227000/1140-02 e 
11602.227000/1140-03)-

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00060/2016 - 01.08.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 101.482,50
CT Nº 00061/2016 - 01.08.16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 

20.955,00
CT Nº 00062/2016 - 01.08.16 - DIMEDONTE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS 

LTDA- ME - R$ 149.622,00
CT Nº 00063/2016 - 01.08.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 151.755,00
CT Nº 00064/2016 - 01.08.16 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI-EPP - R$ 43.213,50
CT Nº 00065/2016 - 01.08.16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP - R$ 53.949,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG PAR-

TES: SECOB/PMCG E WALBER LEITE DE ALMEIDA/CPF 575.509.214-15 OBJETO 
CONTRATUAL:LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á RUA LINO GOMES DA SILVA, N° 039 CENTRO, 
PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULARMENTAÇÃO- DNR 
DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PRAZO: 12 
MESESFUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.08.001/CSL/2016/SECOB/PMCG, 
ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 122 2001 2091 ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA 
GOMES DE LIRA/WALBER LEITE DE ALMEIDA VALOR GLOBAL: R$ 64.800,00 (SESSENTA E 
QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 11/07/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

SANTA MARIA TRANSPORTE E FRETAMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.171.428/0001-05 Torna 
pública que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1721/2016 em João Pessoa, 20 de julho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, OFICINA MECANICA E 
LAVAGEM DE VEÍCULOS. Na(o) – Av: INDUSTRIAL LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL Nº 309, 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000637/TEC/LO-1564.

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro nesta cidade na Rua Álvaro de Araujo Pereira, 255 – Jardim Tavares, inscrita no CGCMF sob 
o Nº 09.323.098/0001-92, vem torna publico a LICENÇA PRÉVIA Nº 006/2016, junto a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, no setor 
da Coordenadoria de Meio Ambiente, a Licença Previa/COMEA da implantação de um condomínio 
residencial, denominado Jardins da Serra, localizado na Rua Projetada 15 do Loteamento Alameda, 
no Bairro Serrotão, conforme processo nº 0780/2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60026/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB..

ABERTURA: 04/07/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 04/07/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 125/2016  EM 25 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS – ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, 

R E S O L V E:
Nomear, JOAO BOSCO DANTAS, IZABEL MARIA DE MATOS E ARÃO COSTA MIGUEL, para 

compora Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Publico de 2016, 
desta Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – Estado da Paraíba, ficando o primeiro na 
condição de Presidente.       

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, 
em 25 de Julhode 2016.

Domingos Leitae da Silva Neto
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Agosto de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de camisas, 
acessórios e outros materiais esportivos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 01 de Agosto de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 27 de Julho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00032/2016 com o seu objeto a aquisição de um veiculo 
0 km destinado a Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, conforme edital. Com a licitante 
classificada em todas as fases deste certame, a empresa: COPAUTO COMERCIO PATOENSE 
DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ Nº 10.754.828/0001-99, vencedora com o valor global de R$ 
37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais).

Ibiara - PB, 29 de julho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

CAMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-

quência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00002/2016, para fornecimento 
de combustível, conforme especificação do edital e carta proposta e ADJUDICO o seu objeto a 
empresa TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA COSTA – CNPJ Nº 41.118.654/0001-00, com 
o valor global de R$ 6.160,00(Seis Mil Cento e Sessenta Reais).

Registre-se.
Publique-se.

PIANCÓ - PB, 01 de Agosto de 2016.
Pedro Aureliano da Silva

Presidente da Câmara 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60029/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60029/2016, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E RADIOLÓGICO DES-
TINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LAB. N. S. DA CONC. LTDA - R$ 286.713,80; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 302.198,28; LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 12.073,00; MED FARMACY 
HOSPITALAR KTDA - R$ 12.645,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS - R$ 8.722,66.

Cajazeiras - PB, 01 de Agosto de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60026/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS NECES-
SIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAJAZEIRAS - PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 04 de Julho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00056/2016, para o dia 08 
de Agosto de 2016 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião de 
Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 01 de Agosto de 2016
TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

JOCENILDO BARBOSA DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 043.206.104-58. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1629/2016 
em João Pessoa, 11 de julho de 2016 - Prazo: 720 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Na(o) - GUARABIRA E REGIÃO. Município: UF: PB. Processo: 2015-007696/TEC/LO-1195. 

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1840/2016 
em João Pessoa, 29 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Autorização Ambiental 
para USO DE BRITADOR MÓVEL no município de CONCEIÇÃO-PB, no SÍTIO TIMBAÚBA, ZONA 
RURAL – MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO/PB. Processo: 2016-004310/TEC/AA-3785.

27A UNIÃO 
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28 A UNIÃO 

Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 042454
Responsavel.: MANOEL SALES DE BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 015642399/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            955,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042245
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042838
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042855
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042856
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042816
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042857
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042849
Responsavel.: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 030462174-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042827
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO 80651941415
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            556,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042491
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA-
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            907,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043278
Responsavel.: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE 
BRITO JUN
CPF/CNPJ....: 007758684-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038362
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARI
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.850,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042773
Responsavel.: REAL CONSULTORIA E SOLUCOES LT
CPF/CNPJ....: 011953985/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         20.365,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042854
Responsavel.: RENATA MARCELA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 012310484-09
Titulo......: CHEQUE           R$            900,00
Apresentante: MARIA DO CARMO DIAS
Protocolo...: 2016 - 042867
Responsavel.: SANTOS E MOREIRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013569830/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042511
Responsavel.: SKINA FRIOS COMERCIO DE LATI-
CINIOS
CPF/CNPJ....: 006119398/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            824,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041940
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 491380574-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043161
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 491380574-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.050,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043171
Responsavel.: UNIFIX-COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ....: 009403363/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.568,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042114
Responsavel.: VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 016954105/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043244
Responsavel.: VIA SENSUAL C CONF REL O LTDA
CPF/CNPJ....: 022956905/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037837
Responsavel.: VICTOR BRITO CASTELLIANO ME
CPF/CNPJ....: 018118253/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            644,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042737
Responsavel.: WELMA CALENIA DIAS DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 011155487/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         15.401,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043014
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  02/08/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA KARLA TEIXEIRA NUNES
CPF/CNPJ....: 025416824-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042676
Responsavel.: ALCIONE DE MATA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 018835503/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            929,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042799
Responsavel.: ANDERSON NASCIMENTO DE OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ....: 024324919/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.312,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043274
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 022569025/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042719
Responsavel.: ANTONIO FRANCISCO DE SALES
CPF/CNPJ....: 004841034/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042784
Responsavel.: BRUNO SILVA DE FREITAS AZEVE-
DO - ME
CPF/CNPJ....: 017304202/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         18.042,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042582
Responsavel.: CABRAL ARTIGOS RELIGIOSOS
CPF/CNPJ....: 007515330/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043044
Responsavel.: CONSTRUTORA SIMETRIA  LTDA
CPF/CNPJ....: 011169283/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            654,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042494
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            413,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042715
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.680,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042337
Responsavel.: DISK LUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES L
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043177
Responsavel.: EBANO DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 006327055/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.016,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042988
Responsavel.: ESCOLA PRINCIPE DA PAZ
CPF/CNPJ....: 010753366/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042508
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORAD
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.832,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042885
Responsavel.: FICOM FILIPE E INCORPORACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011240857/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041878
Responsavel.: GIMEX MATERIAIS CONS SERVICOS
CPF/CNPJ....: 015411138/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043000
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ....: 035508308/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.469,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042835
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA  EPP
CPF/CNPJ....: 018071921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            765,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042798
Responsavel.: IVANA SANDRY VITORINO DINIZ ME
CPF/CNPJ....: 020902567/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,22
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042956
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ....: 022273743/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.199,84
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042140
Responsavel.: JW INSTALACOES E MANUTENCAO
CPF/CNPJ....: 013853464/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042721
Responsavel.: JAQUELINE DE ASSIS DOS SANTOS 01201
CPF/CNPJ....: 023603869/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            461,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041734
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010523569/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042513
Responsavel.: MANOEL ESTEVAM RAMALHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 450919604-06
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.930,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2016

ITEM 1
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 007/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA: AYRES & QUEIROZ LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.591.679/0001-42, VALOR 
DO ITEM R$ 0,14 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.075,20 (UM MIL SETENTA E 
CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

ITEM 2
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 007/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA: AYRES & QUEIROZ LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.591.679/0001-42, VALOR 
DO ITEM R$ 0,50 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL 
QUATROCENTOS REAIS).

ITEM 3
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 007/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: MAYER & GUIMARÃES LTDA-ME- INSCRITA NO CNPJ Nº. 09.268.680/0001-01, 
VALOR DO ITEM R$ 0,3125, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 46.500,00 (QUARENTA 
E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

ITEM 4
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 007/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.591.679/0001-42, VALOR 
DO ITEM R$ 0,36 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 238.464,00 (DUZENTOS E TRINTA 
E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

João Pessoa, 01 de Agosto de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL
EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 29 de Julho 
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00040/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE FORRO E DE PAREDES DE GESSO PARA 
USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Justificativa: Razões de interesse público. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 29 de Julho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 02 de 
Agosto de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00041/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO, EQUIPADO COM TANQUE - PIPA, 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E ALGUNS SETORES 
DA PREFEITURA DE REMIGIO. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim Cavalcante de 
Morais, 96 - Centro - Remigio - PB.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 01 de Agosto de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de agosto de 2016, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Destituição de membro do Conselho de Administração e eleição de novo titular.
João Pessoa, 28 de julho de 2016.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Turismo S/A

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 08 de agosto de 2016, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Destituição de membro do Conselho de Administração e eleição de novo titular;
2. Deliberação sobre a transferência do Hotel de Itaporanga para Prefeitura Municipal de Itapo-

ranga atendendo parecer da assessoria jurídica.
João Pessoa, 28 de julho de 2016.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Hotéis S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  DISPENSA Nº DV00019/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
a Dispensa de Licitação nº DV00019/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
para elaboração de projetos de reforma e ambientação, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente a: AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA ME - R$ 7.820,00.Campina 
Grande - PB, 01 de Agosto de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00min do dia 05/09/2016, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 
1º de Abril, 379, Centro, Sumé – PB, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Nº 001/2016, 
do tipo Maior Lance, que tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE BOX, LOCALIZADOS NAS PRAÇAS JOSÉ 
AMÉRICO E ADOLFO MAYER E PONTOS COMERCIAIS NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL. A 
cópia do Edital poderá ser obtida no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações 
através do Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 13h30minh.

Sumé, 01 de agosto de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve Homologar os resultados do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços N.º 
004/2016, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia 
civil na Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde (Porte I), no Município de Assunção/PB, 
de acordo com a planilha orçamentária de custo (Proposta Nº 11383748000115001)., o qual aponta 
como proponente vencedor: Em 1º Lugar: Construtora Arara Ltda-ME, CNPJ nº 21.331.031/0001-
03, com o valor total de R$ 555.369,93 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta 
e nove reais, noventa e três centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 27 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 018/2016. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de carne, 
frango e derivados para atender a demanda da merenda escolar, creche, programas sociais, conforme 
termo de referência. Data da Realização: 15/08/2016. Horário: 09h:00mim (nove horas); Local: Sede 
da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 
e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 29 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 019/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, Programa 
Mais Educação, Creche, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM e CASA DA FAMÍLIA), Casa de 
Apoio a Saúde e demais Secretarias deste município, conforme termo de referência. Data da Re-
alização: 15 de agosto de 2016. Horário: 14h:00mim (quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura a 
Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079. Edital: A ser 
adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 29 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 020/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa física ou jurídica para 
prestar serviço no preparo e fornecimento de Cafés tipo completo e servido em porção; Almoços tipo 
completo e quentinhas; Jantares tipo completo e quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, 
prestadores de serviço, etc., que detenham o direito quando a serviço da municipalidade, conforme 
termo de referência. Data da Realização: 15 de agosto de 2016. Horário: 16h:00mim (dezesseis 
horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, 
Fone: (83) 3466-1079. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 29 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 040/2014

Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ: 77.941.490/0195-06. Fundamento Legal: Este 
Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93. Considerando a prestação do serviço objeto da 
avença, ora aditado, fica acrescido por mais 01 (um) mês o presente contrato, fundamentado na 
cláusula segunda do Contrato n.º 040/2014; Considerando os bons préstimos no fornecimento 
dos equipamentos pela contratada, ainda que o pagamento dos equipamentos especificados no 
Contrato citado anteriormente ainda não foi realizado tendo em vista que não estamos com acesso 
a conta n.º 000018585X aberta para movimentação dos recursos liberados pelo FNDE no último 
dia 11 de Julho de 2016 tendo em vista que nos últimos dias o Secretário de Finanças foi mudado, 
sendo necessário enviar toda a documentação ao Banco do Brasil para atualizar os dados e para 
que seja autorizado o novo Secretário realizar as transações financeiras; Considerando, ainda, 
que estamos aguardando apenas a liberação do banco para realizar o pagamento a esta empresa 
pelos equipamentos fornecidos, fica justificada a prorrogação da vigência em tela. Deste modo a 
vigência do contrato após a assinatura deste Termo Aditivo passou de 24 de julho de 2015 a 24 de 
julho de 2016, para nova vigência que será de 25 de julho de 2016 a 25 de agosto de 2016. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas. Data da Assinatura: 
22/07/2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Eduardo Guimaraes 
Moreno (Contratada).

Assunção - PB, 22 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2016
JUSTIFICATIVA: Por falha na publicação da reunião.  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento parcelado de 

material de jardinagem do tipo Plantas, bancos, jarros, etc. Destinada a atender as necessidades 
das diversas secretarias do município de Patos – PB.

ABERTURA: 08/08/2016, às 11h:00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 01 de agosto de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 009/2016.Objeto:Compra parcelada de gasolina comum, óleo diesel 
S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos em trânsito entre as cidades de Taperoá 
e Assunção (Rodovia - PB nº 238), e ainda a compra parcelada de gasolina comum, óleo diesel 
S/500, óleo diesel S/10 (com uma distancia máxima de até 50Km (cinquenta quilomentos) sendo 
de ida e volta saindo da sede), destinado a frota municipal e outros, conforme termo de referencia.
Data: 17 de agosto de 2016.Horário: 14h:00mn(quatorze horas). Local:Sala de Reuniões da CPL 
- a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 
3477-1042. Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de agosto de 2016.
Jakeline David de Sousa- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar a Lici-

tação: Pregão Presencial SRP Nº 010/2016. Objeto: Compra parcelada de gasolina comum, óleo 
diesel S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos na sede do municipio de Livramento, 
conforme termo de referencia. Data: 17 de agosto de 2017. Horário: 16h:00mn(dezesseis horas). 
Local: Sala de Reuniões da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de agosto de 2016.
Jakeline David de Sousa- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 011/2016.Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica ou física para 
prestar serviço de mão-de-obra especializada por hora trabalhada de mecânico nos veículos da linha 
leve e nos veículos da linha pesada, pertencente a Prefeitura, e os que por força contratual tenham 
direito, conforme termo de referencia.Data: 17 de agosto de 2016.Horário: 10h:00mn(dez horas). 
Local:Sala de Reuniões da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042. Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de agosto de 2016.
Jakeline David de Sousa– Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

(NOVA DATA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimen-
to dos interessados, que realizará procedimento licitatório na citada licitação, no dia 18 de agosto de 
2016 às 14:00 horas (Horário local) cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, através 
do Registro de Preços, em serviços de lanches, coquetéis, almoços e jantares para atendimento de 
eventos solenes oficiais, institucionais, inaugurações, aberturas e/ou encerramentos de eventos e/
ou encontros, treinamentos, reuniões, cursos, seminários e visitas (a exemplo do Conhecendo o 
Judiciário) promovidos e/ou apoiados pelo Tribunal de Justiça e unidades da grande João Pessoa, 
conforme as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência  anexo I do Edital, 
tendo em vista alteração no Termo de Referência. 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 sextas-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou 
ainda pelo e-mail pregao@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de 
Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 01de agosto de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL:
NOTIFICANTE:EDSON CHAVES,brasileiro,casado,militar reformado,RG 0760031831,CPF 

36210536468,residente e domiciliado na rua Aracaju,174,casa,Grotão,Funcionários III,João Pessoa/
PB,CEP:58079126,Tels:(83)988747215,987311408.

NOTIFICADA:GERMANA CAMURÇA MORAES,brasileira,casada,advogada,OAB/PB 11844,com 
escritório na Praça 1817,105,centro,João Pessoa/PB.

OBJETO:através de publicação por edital,já que a DRA ADVOGADA GERMANA CAMURÇA 
MORAES-OAB/PB 11844, encontra-se com escritório de advocacia em lugar incerto e não sabido 
há mais de 02 (dois) anos,aproximadamente,o autor/notificante vem comunicar e informar, de forma 
pública,notória e extensiva,de que estão REVOGADOS todos os poderes constantes na procura-
ção particular de fls.20 dos autos do PROCESSO DE 0001242-46.2006.4.05.8200 que cuida da 
AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSÃO A PROMOÇÃO A 3º SARGENTO MÚSICO C/C PEDIDO 
DE REFORMA NO POSTO DE 2º TENENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-ART.273 
DO CPC-POR NATUREZA ALIMENTAR entre as partes EDSON CHAVES, acima identificado,e 
UNIÃO FEDERAL-Ministério da Defesa-Exército Brasileiro,em razão do abandono da causa do 
autor/notificante pela advogada referida.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

A Pregoeira Oficial do município comunica a anulação do Pregão Presencial nº 00011/2016, que 
objetiva: Execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos 
dos Serviços de Saúde do município - grupos A, B e E. Justificativa: incorreções nos elementos do 
edital. 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, 01 de Agosto de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 007/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que, ora licitado em favor da EMPRESA: AYRES & QUEIROZ 
LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº. 08.591.679/0001-42 os itens 1, 2 e 4, perfazendo um valor global 
de R$ 277.939,20 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS 
E VINTE CENTAVOS) e em favor da EMPRESA: : MAYER & GUIMARÃES LTDA-ME- INSCRITA NO 
CNPJ Nº. 09.268.680/0001-01o item 3, perfazendo um valor global de R$ 46.500,00 (QUARENTA 
E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS). Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em 
consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
e o consequente 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 no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 01 de Agosto de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Gabinete do Prefeito
Nos termos do processo de ADESÃO Nº 002/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, 

conforme pareceres técnicos e jurídicos apenso nos autos que atestam a conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93, Decreto 7.892/13 fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Da adesão a Ata de registro de preço n.º 09071/2015 – SEDEC oriundo do pregão presencial 

n.º 09027/2015 tendo como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEDEC, 
em favor da Empresa: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 
09.143.181/0001-80 no valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Pitimbu - PB, 05 de julho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 19 de agosto de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LAJE, SOBRE O 
CANAL DAS PIABAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICI-
PAL 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, 01 de julho de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.006/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 
05 de setembro de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob   Nº 2.08.006/2016, tipo 
MENOR PREÇO, tendo como OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ME-
LHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO 
NAS CASAS DUPLEX-SÃO JANUÁRIO I, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 01 de agosto de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 2.05.058/2015/SEMAS/

PMCG. PARTES: SEMAS/FMAS/PMCG E MÁRCIA MOURA RAMADAN. OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO 
DE VALOR R$ 23.616,00 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS). FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205 E OUTRAS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE 
RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E .MÁRCIA MOURA RAMADAN DATA DE ASSINATURA: 28 DE 
JUNHO  DE 2016,REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.048/2015/SEMAS/PMCG. 
PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
- MEOBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ( VAN OU SIMILAR, PICK – UP, 
KOMBI OU SIMILAR ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES  DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A 
PARTIR DE 05/08/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 
1018 2192 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029/000. 
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOU-
VEIA E ALISSON ALMEIDA GOMES.DATA DE ASSINATURA: 01/08/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 023/2016

ADESÃO N.º 002/2016
OBJETO: Aquisição de carteiras escolar, destinados as escolas da rede pública municipal.
CONTRATADO: Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda
CNPJ: 09.143.181/0001-80
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
Dotação orçamentária: 02.040 – Secretaria Municipal de Educação - 02040.12.361.2046.1158 

- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE - 02040.12.361.2046.1159 
- AQUIS.DE MÓVEIS,EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - 02040.12.365.2046.1160 - 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS – 449052.000 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.

Pitimbu, 06 de julho de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

PREFEITO/ CONTRATANTE
Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comercio Ltda

Adolpho Pezzi Maia
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de reforma 

e ambientação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da 
STTP 987 3390.39.99.000 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00064/2016 - 01.08.16 - AQUINO DINIZ CONSTRUTORA 
LTDA ME - R$ 7.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO  - DISPENSA Nº DV00019/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de reforma e 
ambientação; RATIFICO o correspondente procedimento ao seu objeto a: AQUINO DINIZ CONS-
TRUTORA LTDA ME - R$ 7.820,00.Campina Grande - PB, 01 de Agosto de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente
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