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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
17o Mín.

34o Máx.
19o Mín.

DÓLAR    R$ 3,265  (compra) R$ 3,266  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,250  (compra) R$ 3,450  (venda)
EURO   R$ 3,653  (compra) R$ 3,658   (venda)

l Processos de Execução Penal na Justiça Federal serão virtuais. Página 6

l Papa ordena estudo para inclusão de mulheres diaconistas. Página 15

l Polícia do RN prende mais um líder de ataques a ônibus. Página 18

l Diferença no preço dos celulares pode chegar a R$ 350. Página 19

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ministério do Planejamento estabeleceu regras para verificação da autode-
claração prestada por candidatos negros em concursos públicos. PÁGInA 14

Concursos terão 
comissão para
avaliar cotistas

Vendedores dizem 
não ter sido informados 
de que a instalação de 
barracas na área estava 
proibida. PÁGInA 7

Equipe paraibana 
tem 96 atletas que vão 
competir em oito mo-
dalidades na cidade de 
São Paulo. PÁGInA 24

Mesmo com taxa 
paga, ambulantes 
são expulsos da 
Praça do Bispo

Estado anuncia 
delegação das 
Paralimpíadas 
Escolares

FOTO: Ortilo Antônio

Festa das Neves

Comerciantes e agentes da Prefeitura entraram em atrito

Gene Kelly contracena com Debbie Reynolds

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Divulgação

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Musical será exibido hoje à 
noite,  gratuitamente, na Fundação 
Casa de José Américo.  PÁGInA 9

Músico toca de 
graça no Teatro Pe-
dra do Reino em 
show promovido 
pelo Governo do 
Estado. PÁGInA 12

“Cantando na Chuva” 
no cineclube da FCJA

Zé Ramalho celebra 
o aniversário de JP

facebook.com/uniaogovpb

baixa

baixa

17h00

04h38

2.4m

2.5m

ALTA

ALTA

10h45

22h56

0.2m

0.3m

Esportes

Casos de influenza 
têm queda de 85%

Em junho, foram registrados apenas 17 casos na Paraíba, contra 
121 no mês de abril, segundo a Secretaria de Saúde.  PÁGInA 5

Homem é acusado de 
integrar quadrilha espe-
cializada. PÁGInA 6

MPPB determinou ação 
no rio Marés e na mata do 
Xem-Xém.  PÁGInA 4

Preso suspeito de 
roubo a residências

Empresários terão 
que recuperar área

sEguRANçADANO AMBIENTAL

sEnADo FEDERAl O relator da comissão especial do impeachment, Antonio Anastasia (D), 
apresentou parecer em que considera procedente o pedido de impeachment. PÁGInA 13
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Será um dos acontecimentos 
artísticos mais importantes já re-
gistrados na Paraíba, com poten-
cial para ser definido como um 
momento histórico para a cultura 
paraibana – e brasileira. E não há 
nenhum exagero nesta afirmação. 
A apresentação conjunta do can-
tor e compositor Zé Ramalho e da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB) tem um apelo de pioneiris-
mo e modernidade que é caro aos 
grandes espetáculos. Primeiro, 
por que reúne uma das mais quali-
ficadas orquestras do Brasil e um 
dos principais, senão o maior, ar-
tista paraibano em atividade, num 
espaço que dignifica a arte no 
Estado: o Teatro Pedra do Reino, 
nome que alude ao maior escritor 
nascido em terras tabajaras. Afo-
ra o fato de que está se prestando 
uma homenagem à terceira mais 
antiga cidade do Brasil, uma vez 
que na próxima sexta-feira, dia 5, 
será comemorado o aniversário de 
João Pessoa.

Não poderia haver homenagem 
mais adequada, com o nível de ex-
celência que a cidade merece ter. 
E, certamente, o autor de ‘Avôhai’ 
e ‘Chão de Giz’, com uma obra so-
lidificada na cultura do cancio-
neiro nordestino, mas de apelo 
internacional, está à altura des-
sa demanda. Por sua vez, a OSPB, 
cujos arpejos ecoam além de nos-
sas divisas, é sinônimo da mais 
alta expressão artística do país. E 
o projeto da orquestra de unir-se 
a artistas populares de renome 

nacional traz um ganho adicional 
para os amantes da boa música: ao 
tempo em que populariza o reper-
tório daqueles, com sofisticação, 
leva a expressão erudita a pata-
mares nunca antes almejados – é a 
primeira vez que Zé Ramalho será 
acompanhado por uma orquestra 
sinfônica, que tem a participação 
de 138 músicos.       

Há um aspecto que também 
devemos ressaltar no que diz res-
peito ao planejamento que o Go-
verno do Estado dispensou a este 
evento, abrindo a possibilidade 
de o espetáculo contribuir com as 
ações sociais que são uma marca 
da gestão estadual: a troca de in-
gressos por alimentos não perecí-
veis, que serão destinados a enti-
dade filantrópica.

O apelo histórico do espetáculo 
da próxima sexta-feira está confi-
gurado, também, no fato de que os 
organizadores do evento tiveram a 
sensibilidade de pensar em regis-
trá-lo para a posteridade: o show 
será totalmente gravado, o que vai 
proporcionar que as atuais e as fu-
turas gerações possam ter acesso 
ao riquíssimo universo da música 
contemporânea paraibana e/ou 
brasileira, no cenário grandioso 
do maior e mais moderno teatro 
do Brasil.

Nos 431 anos da cidade, o poder 
universal da música vai celebrar o 
aniversário da capital de todos os 
paraibanos. Viva João Pessoa! Viva 
Zé Ramalho! Viva a Orquestra Sin-
fônica da Paraíba!    

Editorial

Um espetáculo histórico

 

UNInforme

SEm PmDBcOntRAtOPROcESSO ElEtRônIcO

tROcOllI vOltA à Al E nABOR tEm APOIO DO PSB

Em opinião enviada à coluna, 
o deputado estadual Anísio 
Maia (PT) se posiciona so-
bre a formação do chapão 
em torno da pré-candida-
tura de Luciano Cartaxo: 
“Foram celebrados apoios 
que mais parecem contratos 
comerciais, sem apresentar 
nenhuma proposta, e esta 
prática leva a degradação 
da representação política”.

A Executiva Estadual do PT 
da Paraíba decidiu destituir a 
presidente do diretório muni-
cipal do partido em Pedras de 
Fogo, Loredana Ramos. O Mo-
tivo? Ela seria funcionária do 
gabinete do deputado federal 
Manoel Júnior. A cúpula petis-
ta proibiu que a legenda fizes-
se alianças na proporcional 
com partidos que integram a 
chapa majoritária do PMDB.  

A partir de 1º de setembro, 
será obrigatória a utilização do 
Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça Federal da Paraíba para 
a tramitação das demandas 
judiciais da classe ‘execução 
penal’.  Portaria com esta fina-
lidade foi assinada pelo diretor 
do Foro, juiz Rudival Gama. 
Futuramente, será adotado 
igual procedimento no tocante 
à classe de ‘execuções fiscais’.

DEm OfIcIAlIzA hOjE cAnDIDAtuRA Em cABEDElO
Hoje, o Democratas oficializará, em convenção, a candidatura do vereador Fernando Sobrinho a 
prefeito de Cabedelo, que tem o apoio da cúpula do PSB. De acordo com a assessoria do DEM, o 
evento está na agenda do governador Ricardo Coutinho e terá a participação, também, do depu-
tado federal Efraim Filho, do ex-senador Efraim Morais, e dos deputados Trocolli Júnior (PROS) e 
Estela Bezerra (PSB).

DIStInguInDO AlIAnÇAS 
EScOlA E tEAtROPara a vida toda

Autografava para amigos, coisa de 
sonho, quando Zé Nunes me traz o  tele-
fone: é Wilson Braga, como a querer pu-
xar-me para o que já fomos, de casa certa 
e mesa incerta.

Passamos por isso, filhos sem ascen-
dência e filhos ou netos de antigos avós 
que enchem os livros de Celso Mariz, os 
Leite, Nóbrega, Rolim, Suassuna. Todos 
albergados numa casa de antiga chácara 
que sobrara entre a General Osório e a Rua 
da Areia. A Casa do Estudante, teto para a 
vida toda, mesmo que, depois, alguns dos 
sócios tenham chegado a lograr fortuna 
ou luxo residencial, até mesmo a demorar 
no Palácio, como Dorgival Terceiro Neto e 
Wilson Leite Braga. 

 Para a vida toda, digo, porque nun-
ca esses vínculos se desfizeram. Chegamos 
a mais de 80 anos, eu, Wilson, Oswaldo 
Duda, Coriolano e Euclides Sá, Napoleão 
Moreno, Otávio Henriques, quem mais 
para tão poucas linhas?! Sem ver bem as 
pessoas e os caminhos dos dias  presen-
tes, Wilson não consegue perder de vista 
nenhum daqueles oitenta companheiros, 
mesmo os de currículo modesto como Mi-
roveu: “Me dá notícia dele, nêgo!” 

 E quem me dá notícia do próprio 
Wilson, ausente do poder? A sua compa-
nheira na vida e na ação política, Lúcia Bra-
ga, sua mais fiel propagandista: Escreveu, 

outro dia: “Wilson dedicou-se especial-
mente a duas graves situações – a condição 
sub-humana de vida que encontrou entre 
os “sem casa”, todos aqueles que viviam 
em estado de absoluta pobreza, e ao gra-
ve problema da seca no sertão da Paraíba.” 
Lembra os mutirões da casa-própria le-
vantada pelas mãos dos próprios morado-
res. Não esquece os “pequenos negócios”, 
programa de que foi precursor, além de 
sua fixação à ideia de transposição do São 
Francisco num momento em que a cogita-
ção histórica ainda não chegara a tema da 
Câmara. Ideia em estreita coerência com o 
mais arrojado programa do seu governo, o 
Canaã, responsável pela construção de 52 
barragens que devem continuar minoran-
do o flagelo de todos os tempos.  

 Lúcia, em seu texto, não menciona, 
por lapso, a antecipação do governo de 
Wilson ao programa que deu prestígio a 
Paulo Renato de Souza como ministro da 
Educação - o de não deixar uma só crian-
ça fora da escola. Foi um experimento com 
José Loureiro Lopes na Secretaria.

 Não sei como está a Casa de hoje, 
mas a minha dá sombra e ampara vida afo-
ra, carregando todas aquelas mangueiras 
de inesquecíveis festins. Quando a esque-
ço, numa hora de enlevo como a de sábado 
passado, vem o telefone do jovem Titola e 
a traz de volta. 

Sem ver bem as pessoas, Wilson Braga não consegue perder de vista 
aqueles oitenta companheiros”

O rompimento do PMDB com o Governo do Estado traz desdobramentos a partir de hoje na As-
sembleia Legislativa da Paraíba, com o retorno do deputado Trocolli Júnior (foto), do PROS, à casa, 
ele que estava na Secretaria de Articulação Política. Com isso, a suplente Olenka Maranhão, so-
brinha do senador José Maranhão, perde seu assento. Natural que isso viesse a ocorrer, em face 
do posicionamento que o PMDB assumiu ao quebrar a aliança construída em 2014 e optar por 
apoiar a reeleição de Luciano Cartaxo, opositor do projeto político dos socialistas. Ressalte-se que 
a assunção da deputada peemedebista à titularidade do mandato somente foi possível graças à 
articulação da cúpula do PSB que, até àquela ocasião, tinha o PMDB como um partido integrante de 
sua base aliada. Em que pese a decisão dos peemedebistas de deixarem o governo, o deputado 
Nabor Wanderley terá o apoio dos socialistas ao seu projeto de retornar à Prefeitura de Patos, 
garantiu ontem o governador Ricardo Coutinho, para quem Nabor e Veneziano Vital foram corretos 
com o governo e, portanto, continuam como aliados.    

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Ontem, em entrevista a uma 
emissora de rádio de João Pessoa, 
o governador Ricardo Coutinho in-
formou que vai inaugurar, em se-
tembro, a Escola Técnica Estadual 
de Cajazeiras, que funcionará em 
tempo integral. Confirmou, ainda, 
que entregará a conclusão da re-
forma e modernização do Teatro 
Íracles Pires.

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Do governador Ricardo Coutinho, fazendo uma 
distinção entre as alianças que o PSB fez em 
João Pessoa e o acordo que gestou o ‘chapão’ 
PSD/PSDB/PMDB: “Eu faço alianças conduzi-
das por um projeto político. Eles, não, fazem 
alianças para ter um emprego. Pensando em 
interesses próprios, se unem por ódio a essa 
forma de governar”.  
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MPF denuncia 11 envolvidos 
na Operação Falsa Morada
Operação desarticulou 
grupo que fraudava o 
Minha Casa, Minha Vida

O Ministério Públi-
co Federal na Paraíba 
(MPF/PB) denunciou 11 
pessoas envolvidas na 
Operação Falsa Morada. 
São elas: Maria do Carmo 
Delmas Nunes, conhecida 
como “Carminha” (advo-
gada); Fagner Evangelista 
Correia, conhecido como 
“Gringo” (mestre de obras); 
Fabrício Ermeson Barbosa 
da Costa (administrador); 
Evaldo Félix Rodrigues, co-
nhecido como “Ninho Cor-
retor” (construtor civil); 
Ulysses do Nascimento No-
gueira Santos (despachan-
te); Flávio Ferreira de Lira 
(engenheiro civil); Evandro 
de Lima Araújo (engenhei-
ro civil); Salvino Francisco 
da Silva Neto (servidor pú-
blico municipal); Walfredo 
José de Ataíde Júnior, co-
nhecido como “Júnior do 
Cartório” (escrevente no-
tarial); Cristiano da Costa 
Almeida e Yuri da Nóbrega 
Gomes (bancário, funcioná-
rio da Caixa).

A Operação Falsa Mo-
rada foi deflagrada em 28 
de outubro de 2015, quan-
do foi desarticulado grupo 
criminoso voltado ao co-
metimento de delitos con-
tra o Sistema Financeiro 
Nacional, especificamente 
em prejuízo ao Progra-
ma Minha Casa, Minha 
Vida, do Governo Federal. 
A organização criminosa 
aliciava pessoas para, de 
forma fraudulenta, figura-
rem como beneficiárias de 
financiamentos da Caixa 
Econômica Federal.

Todos os réus respon-
dem pelo crime de organi-
zação criminosa. Maria do 
Carmo, Fagner, Evaldo, Flá-
vio, Evandro, Salvino, Cris-
tiano e Yuri respondem, 
também, por crime contra 
o sistema financeiro na-
cional. Há, ainda, entre os 
denunciados, envolvimen-
to em crime de falsificação 
de documentos, falsidade 
ideológica, corrupção ativa 
e passiva e peculato.

O inquérito foi instau-
rado a partir de notícia-cri-
me oriunda da Caixa Econô-
mica Federal, informando 
algumas irregularidades na 
concessão de 17 financia-
mentos para a aquisição de 
casa própria, mediante o 
emprego de documentação 
falsa. Com as investigações, 
foram constatadas 50 irre-
gularidades em contratos, 
sobre os quais se apurou 
que os respectivos finan-
ciamentos foram concedi-
dos mediante fraude e, em 
boa parte deles, para uni-
dades habitacionais ine-
xistentes. Os empréstimos 
eram realizados em João 
Pessoa e as casas situadas 
em Santa Rita.

De acordo com o Mi-
nistério Público Federal, 
“o dinheiro era repassado 
pela Caixa, a organização 
criminosa desviava os re-
cursos em proveito próprio 
e, na maioria das vezes, 
não construía as unidades 
habitacionais”.

Segundo consta na de-
núncia, a denunciada Maria 
do Carmo confessou que 
ofereceu vantagem pecu-
niária a vários servidores 
públicos para que atos fos-
sem praticados com vio-
lação ao dever funcional. 
Quanto aos engenheiros da 
Caixa, os acusados Evandro 
e Flávio, Maria do Carmo 
afirmou ter-lhes oferecido 
a quantia de R$ 1 mil por 
cada casa vistoriada, em-
bora muitas delas sequer 
existissem. Ainda segun-
do a denúncia, em relação 
ao denunciado Walfredo 
Júnior, o contato com ele 
era feito diretamente pelo 
comparsa Evaldo Félix, 
com a ciência da denun-
ciada Maria do Carmo, que 
passava a este último o di-
nheiro para o pagamento 
de propina ao primeiro. 
No que diz respeito ao fun-
cionário público Salvino, 
Maria do Carmo confessou 
que lhe dava propina para a 
obtenção irregular do “ha-
bite-se”, autorização dada 
para o imóvel ser ocupado. 
Muitas destas autorizações 
referiam-se a imóveis que, 
também, sequer existiam.

Os promotores eleitorais do Mi-
nistério Público da Paraíba (MPPB), 
que respondem pelas Zonas Eleito-
rais localizadas na região polariza-
da por João Pessoa, participaram na 
manhã dessa terça-feira (2) da reu-
nião de integração entre a Justiça 
Eleitoral e as Forças de Segurança, 
para definir estratégias de seguran-
ça das Eleições de 2016. O encontro 
ocorreu na Sala de Sessões do Tri-
bunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), das 9h às 12h30, no Cen-
tro da capital paraibana.

Para esta reunião, a primeira de 
uma série de três anunciadas pelo 
TRE, foram convidados os promoto-
res de Justiça que respondem por 19 
Zonas Eleitorais: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª, 10ª, 44ª, 55ª, 57ª, 60ª, 61ª, 64ª, 70ª, 
73ª, 75ª, 76ª e 77ª. De acordo com a 
Justiça Eleitoral os encontros têm o 
objetivo de promover a integração 
entre o TRE, juízes, promotores e 
Forças de Segurança, além de levan-
tar subsídios para definir as estraté-
gias a serem adotadas com vistas à 
segurança do pleito, que acontece 
em outubro, garantindo o livre exer-

cício do voto, preservando a ordem e 
proteção do patrimônio público, dos 
servidores da Justiça Eleitoral e dos 
cidadãos de maneira geral.

Na reunião dessa terça-feira 
também foi apresentado o ‘Sistema 
Pardal’, desenvolvido pela Secre-
taria de Tecnologia da Informação 
do TRE paraibano, em parceria com 
o TRE do Espírito Santo, encampa-
do pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Esse sistema é uma ferramen-
ta eficiente que proporciona a qual-
quer cidadão que, querendo contri-
buir com a fiscalização do processo 
eleitoral, envia suas denúncias à Jus-
tiça Eleitoral.

Neste primeiro encontro tam-
bém foram abordados, entre ou-
tros, temas como fiscalização, po-
liciamento ostensivo, denúncias, 
logística, efetivo da polícia que 
atuará no processo eleitoral. Na 
reunião foram apresentados dados 
técnicos do TRE e o detalhamento 
da demanda do Tribunal para as 
eleições deste ano. De acordo com 
o TRE, o eleitorado da Paraíba é 
hoje de 2.889.731 eleitores, sendo 

1.864.705 com biometria.
Na próxima terça-feira (9), tam-

bém das 9h às 12h30, ocorrerá a se-
gunda reunião, em Campina Gran-
de, no auditório da Justiça Federal, 
à Rua Edgar Villarim Meira, s/n, no 
Bairro da Liberdade. Participarão os 
promotores eleitorais das seguintes 
Zonas: 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 
24ª, 25ª, 27ª, 43ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 
49ª, 50ª, 54ª, 56ª, 58ª, 59ª, 62ª, 67ª, 
71ª e 72ª.

No auditório do Sebrae 
Rodoshopping, à Rodovia 

BR-230, quilômetro 334, s/n, no Lote-
amento Ana Leite, em Patos, no dia 
10 de agosto (quarta-feira), das 9h às 
12h30, está programada a realização 
da terceira e última reunião, com as 
presenças dos promotores de Justiça 
das seguintes Zonas Eleitorais: 26ª, 
28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 
36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 51ª, 
52ª, 53ª, 63ª, 65ª, 66ª, 68ª, 69ª e 74ª.

Confira a lista completa com 
os 77 promotores eleitorais em au-
niao.pb.gov.br

Promotores eleitorais participam de 
reunião sobre segurança nas eleições 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Contas de seis Prefei-
turas e uma Câmara Muni-
cipal compõem, em meio a 
outros processos, a pauta 
de julgamentos do Tribu-
nal de Contas do Estado 
para esta quarta-feira (3). 
O TCE ainda averiguará, na 
ocasião, contas anuais das 
Secretarias de Estado da 
Comunicação Institucional 
(2014) e da Segurança e De-
fesa Social (2011).

Terão o exame de suas 
contas os prefeitos de Aro-
eiras (Mylton Domingues 
Aguiar Marques, 2013), 
Solânea (Sebastião Alber-
to Cândido da Cruz, 2013), 
Amparo (José Arnaldo da 
Silva, 2013), Camalaú (Jacin-
to Bezerra da Silva, 2014) e 
Igaracy (Deusalete Jerônimo 

Leite, 2014). O ex-prefeito 
de Juarez Távora, José Alves 
Feitosa, vai ter o julgamento 
das contas de 2012.

A Câmara de Vereadores 
com processo de prestação 
de contas na mesma pauta 
é a de Sobrado, exercício de 
2014. As sessões ordinárias 
do TCE, organismo presidi-
do pelo conselheiro Arthur 
Cunha Lima, ocorrem às 
quartas-feiras, a partir das 
9h, com acesso permitido 
ao público e transmissões 
ao vivo pela internet (www.
portal.tce.pb.gov.br) ou pelo 
canal do Youtube (TV TCE-
-PB) Os processos cons-
tantes da presente pauta 
indicam movimentação de 
recursos públicos superio-
res a R$ 310 milhões.

Pauta do TCE-PB tem 
contas de nove gestores

JULGAMENTO

A Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Con-
tas do Brasil (Atricon) ini-
ciou, em Brasília, a série de 
encontros em parte desti-
nados a apresentar suges-
tões à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 40/2016.

A matéria, prestes à 
discussão pela Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado, busca alterar arti-
gos da Constituição Federal 
com vista a padronizar os 
procedimentos de controle 
externo exercido pelos Tri-
bunais de Contas da União, 
dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

Escolhido para a rela-
toria da proposta da Atri-
con à PEC 40, o conselheiro 
Fábio Nogueira, do Tribu-

nal de Contas da Paraíba, 
teve, na manhã dessa terça-
-feira (2), os primeiros en-
tendimentos.

Ainda em Brasília, ele 
representará seus pares no 
encontro da Atricon com o 
ministro da Educação José 
Mendonça Bezerra Filho 
(acerca do Plano Nacional 
de Educação) e em evento 
destinado à difusão dos re-
sultados do Projeto Pros-
perar, iniciativa em defesa 
das pequenas e micro em-
presas nacionais desenvol-
vida pelo Sebrae em parce-
ria com os TCs brasileiros. 
Nestes dois últimos casos, 
a viagem deu-se por de-
legação do presidente do 
TCE-PB, conselheiro Arthur 
Cunha Lima.

Atricon discute PEC 40 
e Plano de Educação

CONTROLE EXTERNO

O governador Ri-
cardo Coutinho inau-
gura, nesta quarta-
-feira (3), às 10h, o 
ginásio poliesportivo 
da Escola Estadual 
de Educação Especial 
Ana Paula Ribeiro 
Barbosa Lira, loca-
lizada na Fundação 
Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de 
Deficiência (Funad), 
cuja obra foi espera-
da há mais de 20 anos 
e realizada com re-
cursos do Governo da 
Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado 
da Educação. Foram 
investidos cerca de 
R$ 2,3 milhões. A en-

trega da obra é a pri-
meira de uma série de 
inaugurações progra-
madas a partir desta 
semana em homena-
gem ao aniversário de 
João Pessoa

O ginásio vai 
atender não apenas 
usuários da Funad, 
mas toda comunidade 
de pessoas com defici-
ência, em especial os 
paratletas, que antes 
treinavam de forma 
precária. A solenida-
de de inauguração vai 
contar com a apresen-
tação da banda mar-
cial da Funad, desfile 
dos paratletas e apre-
sentações culturais. 

Ricardo entrega ginásio 
poliesportivo da Funad

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Primeira de uma série de três reuniões deu início à integração entre a Justiça Eleitoral na Paraíba e as Forças de Segurança

FOTO: Divulgação
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Políticas

Após recesso, Assembleia aprova 62 
matérias na reabertura dos trabalhos 

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou 62 maté-
rias nessa terça-feira (2), na 
abertura dos trabalhos da 
18ª legislatura, após o reces-
so parlamentar. Sob a presi-
dência do deputado Adriano 
Galdino, entre as matérias 
aprovadas esteve o projeto 
de lei ordinária de autoria do 
Tribunal de Contas do Esta-
do 970/2016 que fixa em 7% 
o percentual para a revisão 

geral anual da remuneração 
dos servidores do TCE.

De comum acordo entre 
as lideranças de bancadas, 
foram aprovados 17 reque-
rimentos remanescentes da 
42ª sessão ordinária e 44 
requerimentos da 43ª sessão 
ordinária dessa terça.

Foto: Divulgação/ALPB

Retorno da 18ª legislatura 
foi conduzido pelo 
presidente Adriano Galdino

Os proprietários de 
veículos de som, trios elé-
tricos, motocicletas, en-
tre outros, que atuarão 
com propaganda eleito-
ral, deverão procurar a 
Superintendência de Ad-
ministração do Meio Am-
biente (Sudema)  para 
retirar uma Autorização 
Ambiental. A documen-
tação é obrigatória e vá-
lida somente no período 
das eleições. Em caso de 
ausência da autorização, 
o condutor responsável 
pela propaganda que es-
teja vinculando ao can-
didato responderá junto 
à autarquia por crime 
ambiental e no Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) por pro-
paganda irregular. 

O valor do paga-
mento da Guia de Re-
colhimento é calculado 

com base na Unidade de 
Referência Fiscal (Ufir), 
considerando as caracte-
rísticas do veículo e a po-
tência do equipamento 
de som.  Depois de dar 
entrada na documenta-
ção, os técnicos da Sude-
ma farão a aferição do 
som.  O chefe da Divisão 
de Fiscalização da Sude-
ma, capitão Cunha, ex-
plicou que é preciso res-
peitar o limite de horário 
estabelecido pela Reso-
lução nº. 23.457/2016, do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

Outras informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones:  3218-5591 / 
3218-5606  ou na sede  
da Sudema, localizada 
na Av. Monsenhor Wal-
fredo Leal, 181 – Tam-
biá, das 8h às 12h e das 
13h30 às 16h30.

Carros de som devem ter licença
PARA PRoPAGANDA ELEItoRAL

O Grupo Alphaville Ur-
banismo S/A e a empresa 
Parahyba Construções e 
Empreendimentos Ltda ce-
lebraram um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC) 
com o Ministério Público pa-
raibano, comprometendo-se 
a adotar medidas de com-
posição de dano ambiental 
no montante de R$ 800 mil 
para viabilizar melhorias na 
preservação da bacia do Rio 
Marés e da Mata do Xem-
-Xém, localizadas no municí-
pio de Bayeux.

O TAC foi proposto pela 
5a Promotoria de Justiça de 
Defesa do Meio Ambiente de 

Bayeux, que tem como titular 
a promotora de Justiça Fabiana 
Lobo, e pelo Centro de Apoio 
Operacional (Caop) às Promo-
torias de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente, no final de ju-
lho. Nele, está prevista a com-
posição dos danos ambientais 
decorrentes de inadequações 
urbanísticas do projeto do con-
domínio residencial “Alphaville 
Paraíba”, que está sendo cons-
truído no município da Grande 
João Pessoa.

Dentre as medidas que 
devem ser adotadas está a 
contratação de serviços no 
montante de R$ 400 mil para 
o cercamento do Parque Es-

tadual “Mata do Xem-Xém”. 
O empreendimento também 
deve destinar R$ 200 mil para 
custear e contratar consulto-
ria especializada para elabo-
ração do plano de manejo do 
parque estadual e mais R$ 200 
mil para contratar um plano 
de gestão para a proteção da 
bacia hidrográfica do Rio Ma-
rés, além de não realizar su-
pressão de remanescentes de 
Mata Atlântica para finalizar 
as obras do condomínio.

Segundo a promotora de 
Justiça que coordena o Caop 
do Meio Ambiente, Cláudia 
Cabral Cavalcante, a compo-
sição ambiental está prevista 

no artigo 225 da Constituição 
Federal para a melhoria da 
qualidade das unidades de 
conservação. “Avança o Minis-
tério Público, no instante em 
que faz uso da conciliação na 
composição de tão relevan-
te conflito. Como é sabido, 
os danos ao meio ambiente 
são inevitáveis em obras de 
grande vulto, por isso, devem 
ser contrabalanceados com 
ações benéficas ao ecossiste-
ma, de forma a conciliar, nos 
termos do artigo 170, inciso 
seis, da Constituição da Re-
pública, o desenvolvimento 
econômico com a defesa da 
natureza”, argumentou. 

Empreendimento deve gastar R$ 800 mil
DANo AMBIENtAL EM BAYEUX

Para dar entrada na documentação, os proprietários de carros de som 
deverão se dirigir à Divisão de Fiscalização da Sudema e apresentar os 
seguintes documentos:
n Requerimento;
n Cadastro;
n Guia de Recolhimento;
n Documento do veículo – DUT – contendo a devida especificação do 
Detran (Trio Elétrico, recreativo, reboque, semirreboque e os casos elen-
cados na Resolução Contran n° 349);
n Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável elétrico e 
mecânico, nos casos de veículos com três eixos;
n Memorial Descritivo – A descrição deverá conter:
A. Funcionamentos gerais do veículo, incluindo o tipo e a potência (em 
watts) do equipamento;
B. Possíveis Percursos;
c. Cronograma do período de funcionamento (durante apenas o período 
eleitoral);
n Autorização do proprietário do veículo para utilização como veículo de 
propaganda;
n Comprovação do vínculo entre o solicitante e o proprietário, quando 
o veículo estiver em posse de terceiros (casos de alugados ou com 
contrato de compra e venda);
n Guia de Recolhimento, emitida na Semam, devidamente quitada.

Documentação para a Sudema

De autoria da de-
putada Estela Bezerra, 
os deputados aprova-
ram requerimento que 
solicita realização de 
Audiência Pública so-
bre a Medida Provisória 
726/2016, que desmon-
ta o comando único 
da Política Nacional 
de Assistência Social, 
promovendo a fusão 
do Ministério de De-
senvolvimento Social e 

Combate à Fome com 
o Ministério de Desen-
volvimento Agrário.

Também tem des-
taque o requerimento 
283/2016, do deputado 
Branco Mendes, que so-
licita ao Governo do Es-
tado a elaboração de um 
projeto de lei que insti-
tua políticas de forma-
ção e capacitação conti-
nuada de mulheres para 
o mercado de trabalho.

Fusão de ministérios

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) homena-
geou, na tarde dessa terça-fei-
ra (2), a empresária e jornalis-
ta Andreia Barros, natural de 
Juiz de Fora (MG), com o Título 
de Cidadã Pessoense. A honra-
ria foi proposta pelo vereador 
licenciado e atual deputado 
estadual Raoni Mendes (DEM) 
e foi entregue pelo vereador 
Bruno Farias (PPS). 

Em seu discurso, Rao-
ni Mendes disse que decidiu 
prestar a homenagem como 
forma de reconhecimento aos 
préstimos realizados por An-
dreia Barros em prol da cida-
de de João Pessoa. “Andreia, 
cultive ainda mais amizades e 
perpetue a família e os compa-
nheiros de profissão em nossa 
terra, sempre contribuindo 
com seu profissionalismo para 
a construção de uma nova so-
ciedade”, finalizou Raoni. O ve-
reador Bruno Farias destacou 
que a homenageada é uma 
mulher honrada, decente e 
comprometida com a vocação 
que escolheu para exercer. 

O vice-prefeito da capital 
paraibana, Nonato Bandeira 
(PPS), afirmou que ela “bri-
ga pela terra paraibana” e faz 
dessa batalha sua vivência co-

tidiana. “Temos orgulho de te 
adotar, Andreia Barros”, afir-
mou. A presidente da Empre-
sa Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, falou que é 
uma honra ter a homenageada 
como conterrânea. “Espera-
mos continuar a contar com 
sua participação na luta pela 
divulgação de nossa capital 
e de nosso Estado por todo o 
Brasil e mundo afora”, falou.

A nova cidadã pessoen-
se, que mora em João Pessoa 
há nove anos, agradeceu a 
homenagem com muita emo-
ção. “Lar, família e cidadania 
sintetizam esse momento, em 
que vivo esta homenagem. 
Certamente é um dos dias mais 
importantes da minha vida, já 
que aqui, nesta linda e acolhe-
dora cidade, consegui realizar 
alguns dos meus maiores so-
nhos. Sem esquecer a minha 
cidade natal, Juiz de Fora, é 
aqui onde me sinto em casa. 
João Pessoa é o meu lar. Neste 
lar tive a oportunidade divina 
de escolher minha família, que 
são meus caros amigos, que 
sempre ajudaram a me tornar 
uma pessoa melhor. Contem 
comigo. Sempre serei uma boa 
cidadã e vou continuar lutando 
por nossa cidade”, discursou.

Câmara homenageia a 
jornalista Andreia Barros

cIDADÃ PESSoENSE

Jornalista classificou dia como um dos mais importantes de sua vida

É de autoria da deputada 
Estela Bezerra a proposta de 
audiência pública para debater 
a fusão de dois ministérios

Foto: Luciana Urtiga/CMJP

17 requerimen-
tos eram 
remanescentes 
da 42ª sessão



Confusão marca retirada 
de barracas de ambulantes 
da Festa das Neves 
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Casos da influenza reduzem 85% 
GRIPE NA PARAÍBA

Os casos de influenza 
(gripe) registrados na Pa-
raíba apresentaram uma 
redução a partir do mês de 
maio, segundo boletim di-
vulgado ontem pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES). De acordo com os 
dados, o número de casos 
caiu 85,95% na comparação 
entre os meses de abril e ju-
nho. No período de 1º de ja-
neiro a 28 de julho de 2016, 
foram notificados 228 casos 
para Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Des-
ses, em 12,28% (28 casos) 
foram confirmados o agen-
te etiológico influenza A 
(subtipo - H1N1), o mesmo 
que circula desde 2009. Em 
31,14% (71 casos) foi des-
cartada a presença do vírus 
de influenza e os demais se-
guem em investigação. 

O boletim aponta que 
no mês de junho deste ano 
foram notificados 17 casos 
em todo o Estado. Já em 
abril, foram registrados 121 
casos, enquanto no mês de 
maio ocorreram 48 notifica-
ções.  A redução, segundo a 
SES, pode estar associada à 
campanha de vacinação con-
tra a influenza, realizada no 
mês de maio, quando o Esta-
do atingiu a cobertura vaci-
nal de 90,40%, totalizando 
755.045 dos grupos priori-
tários imunizados.

“A vacina é um fator 
importante na redução dos 

casos de influenza, uma vez 
que atingiu o público-alvo, 
o que favorecia, até então, o 
aumento de casos das sín-
dromes respiratórias graves”, 
avaliou a gerente executiva 
da Vigilância em Saúde da 
SES, Renata Nóbrega.

Diante do cenário atual, 
a Gerência Executiva de 
Vigilância em Saúde, reco-
menda a população e a to-
dos os serviços de Saúde 
do Estado intensificar as 
ações de prevenção e con-
trole mencionadas na Nota 

Técnica Nº 01 de abril de 
2016/SES/PB, que contém 
orientações de prevenção 
para controle da transmis-
são de influenza na Paraíba.

Quanto aos óbitos, foram 
notificados 49 casos de SRAG 
com suspeitas de algum vírus 

de influenza, sendo 11 con-
firmados a identificação viral 
para influenza A (H1N1), nos 
municípios de Alagoinha (1), 
Baía da Traição (1), Cacimba 
de Dentro (1), Campina Gran-
de (1), João Pessoa (2), Matu-
reia (1), Sousa (1), Jericó (1), 

Condado (1) e Monteiro (1). 
Foram descartados 21 casos 
para o agente etiológico de 
Influenza e 13 óbitos seguem 
em investigação. A última 
comunicação de registro de 
óbitos suspeitos de influenza 
foi no mês de junho.

Segundo a Secretaria de Saúde, a redução pode estar associada à campanha de vacinação contra a influenza realizada em maio, atingindo cobertura de 90,40%

Foto: Marcos Russo

Davison Eliziario
Especial para A União

A Polícia Rodo-
viária Federal da Pa-
raíba (PRF-PB) está 
preparando uma par-
cial com dados rela-
cionados às infrações 
da Lei 13.290/2016, 
conhecida popular-
mente como lei do fa-
rol baixo em rodovias, 
que será divulgada 
na próxima segun-
da-feira, 8 de agosto, 
quando completa um 
mês de vigência. Se-
gundo o inspetor da 
PRF-PB, Éder Rommel, 
embora um mês seja 
um período muito cur-
to para ser feita uma 
avaliação, será divul-
gada uma análise des-
se período. “O tempo 
mínimo para se aferir 
com mais precisão a 
eficácia de uma medi-
da como esta é de um 
ano”, completou.

De acordo com 
a lei, todo motorista 
que estiver trafegan-
do em rodovias, seja 
em trecho rural ou 
urbano, precisa dei-
xar o farol baixo liga-
do, mesmo durante o 
dia. Quem descumprir 
a lei, considerada de 
gravidade média, será 

punido com multa de 
R$ 85,13 e 4 pontos na 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 

O inspetor Éder 
Rommel explicou que 
a fase de orientação 
foi concluída no dia 
7 de julho, desde en-
tão, todos os moto-
ristas que não usam 
a luz baixa durante 
o dia em rodovias es-
tão sujeitos à multa. 
“No entanto, a PRF 
não realizou coman-
dos específicos com a 
finalidade de flagrar 
condutores infratores. 
Aqueles autuados fo-
ram, em geral, multa-
dos em consequência 
de abordagens por 
outras infrações mais 
graves, como excesso 
de velocidade ou ul-
trapassagens irregula-
res”, ressaltou.

De acordo com 
o relator do projeto, 
senador José Medei-
ros (PSD-MT) - que foi 
policial rodoviário du-
rante 20 anos - o obje-
tivo é aumentar a se-
gurança nas estradas. 
Para ele, o uso obri-
gatório do farol de-
verá contribuir para a 
redução de acidentes 
frontais nas rodovias e 
salvar inúmeras vidas.

Lei do farol baixo 
completa um mês 

DIA 8 DE AGoSto

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Os servidores do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley 
(HULW), da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa, suspenderam a parali-
sação que começou no dia 22 
de julho. Foi estipulado que o 
acordo será prolongado até o 
próximo dia 10, quarta-feira.  A 
suspensão ocorreu por deter-
minação do ministro do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), 
Emanuel Pereira. 

O secretário-geral do 
Sindicato Estadual dos Traba-
lhadores de Empresas Públi-
cas de Serviços Hospitalares 
(Sindserh), Adriano Furtado 
Lima, explicou que caso não 
haja conciliação dos trabalha-
dores com a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) – empresa pública 

do Ministério da Educação que 
administra o hospital através 
de profissionais da UFPB – eles 
retornam a greve no dia 15 
deste mês, obedecendo ainda 
a liminar do Tribunal Superior 
do Trabalho, que determina 
a permanência de 70% dos 
trabalhadores, enquanto que 
25% podem participar. 

Segundo Adriano Furtado, 
os servidores estão trabalhan-
do e esperam que tudo se resol-
va na reunião da quarta-feira 
(10), que acontecerá em Brasí-
lia com a presença de todos os 
representantes do HU. "Se no 
dia 10 a negociação não for re-
solvida, no dia seguinte vamos 
aplicar um Comando Nacional 
de Greve (CNG) e saber como 
vai ser o segmento da liminar. 
Já foi entregue o documento 
para a superintendência do HU, 
além de todos os documentos 
relacionados a essa suspen-

são. Também foi comunicado 
ao Condsef (Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Pú-
blico Federal) e ao superinten-
dente de cada HU", disse.

Reivindicações
Os servidores estão rei-

vindicando o retorno das ne-
gociações do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), cujos índi-
ces não foram incluídos na re-
união de ontem com a Ebserh, 
segundo o secretário do sindi-
cato. Entre as reivindicações 
estão redução da jornada de 
trabalho para 30 horas sema-
nais, a exemplo dos servidores 
estatuários; ajustes com a ca-
tegoria do Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários; implantação 
do Plano de Previdência; repo-
sição das perdas salariais de 
acordo com a inflação experi-
mentada, e cumprimento das 
horas extras realizadas.

Servidores do HU suspendem 
paralisação até próximo dia 10 

Dia da Saúde 
é comemorado 
com corrida em 
Campina Grande 

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, em Campina Grande, 
promove amanhã a 5ª edi-
ção da Corrida da Saúde. 
A competição faz parte do 
calendário de eventos da 
unidade hospitalar e presta 
uma homenagem à funda-
ção do Estado da Paraíba, 
comemorada em 5 de agos-
to.  A corrida ainda integra 
a programação do Dia Na-
cional da Saúde.

De acordo com o coor-
denador da corrida, Moisés 
de Lima, o evento é dire-
cionado aos funcionários 
da unidade de saúde e tem 
o objetivo de estimular a 
prática de atividade física 
e a promoção da qualidade 
de vida.

O percurso da corrida 
é de 1 km, começando no 
heliporto e contornando a 
unidade hospitalar. Serão 
premiados os três primei-
ros colocados. 

Cerca de 30 jovens de 
João Pessoa concluem, nesta 
semana, o curso de Assistente 
de Pessoal oferecido no Centro 
Integrado de Cruz das Armas 
(Cica) da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), em parceria com o Se-
nac. Os alunos receberão certi-
ficado e estão aptos para atuar 
no setor de Recursos Humanos 
de qualquer empresa. 

O curso gratuito, minis-
trado pela professora Lauricéa 
do Nascimento, abordou fun-
ções básicas como contratação, 
controle de presença e faltas de 
funcionários, direito a serem 
exercidos por eles (férias, hora
-extra, adicionais) e demissão. 
“Hoje estamos encerrando o 
curso, fazendo uma simulação 
como se estivéssemos em uma 
empresa. É o projeto integra-

do em que eles estão atuando, 
desde a seleção de currículos 
ao dia a dia no RH de uma em-
presa”, disse a professora. 

“Estava desempregado 
e decidi fazer este curso pra 
aprender algo novo. Foi muito 
bom, porque na primeira se-
mana consegui ser selecionado 
para trabalhar no setor de RH 
de uma empresa”, contou o jo-
vem André Silva de Paiva.

Sedh e Senac promovem curso 
de Assistente de Pessoal em JP

Prêmios

n A premiação da Corrida da Saúde 

2016 será assim distribuída:

1º lugar – Bolsa no curso Técnico em 

Radiologia

2º lugar – Bolsa no curso Técnico em 

Enfermagem

3º lugar – Bolsa no curso Técnico em 

Segurança do Trabalho

Em abril foram notificados 
121 casos da doença e em 
junho o número caiu para 17
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Polícia prende suspeito de integrar 
quadrilha especializada em roubos
Grupo agia roubando casas 
e pessoas em bairros 
nobres de Campina Grande 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia 
de Crimes contra o Patri-
mônio (Roubos e Furtos) de 
Campina Grande, prendeu 
na tarde da segunda-fei-
ra (1º), Luís Carlos Santos 
da Silva, de 18 anos. Ele é 
suspeito de integrar uma 
quadrilha especializada em 
roubos a residências. O pre-
so agia em parceria com um 
adolescente. 

De acordo com o dele-
gado da Roubos e Furtos, 
Cristiano Santana, o sus-
peito estava envolvido em 
um assalto a um empresá-
rio chinês no último mês de 
julho e teria participado de 
outros casos, inclusive ao 
dono de uma casa de shows 
em Campina Grande. “Re-
cebemos várias denúncias 
de uma quadrilha que agia 
roubando residências e 
pessoas em bairros nobres 
de Campina Grande. Uma 
das vítimas foi o empre-
sário chinês, que foi abor-
dado quando chegava em 
casa, no bairro do Catolé. 
A vítima foi ameaçada com 
uma arma de fogo e, após 
levarem todos os perten-
ces, o Luís Carlos, na com-
panhia de um adolescente, 
ainda sequestrou o empre-
sário e depois o abandonou 
em um local longe da casa 
dele”, disse a autoridade 
policial. 

Ainda segundo o de-
legado, além de Luís Car-
los, outras pessoas podem 

estar envolvidas em casos 
de roubo a residência e 
por isso as investigações 
continuam. “Temos infor-
mações que mais pessoas 
fazem parte da quadrilha. 
Vamos levantar os dados e 
continuar com o trabalho 
investigativo. Além desse 
caso do Luís Carlos, nós 
identificamos um outro 
envolvido em um ‘seques-
tro relâmpago’, em que  um 
médico oftalmologista foi a 
vítima. O suspeito era um 
homem conhecido pelo co-
dinome de  ‘Thiaguinho do 
Araxá’, que foi reconhecido 
como vítima de um assassi-
nato na última quinta-feira 
(28)”, informou Santana.

Luís Carlos responde-
rá pelos crimes de roubo 
majorado e corrupção de 
menores e aguarda as de-
cisões da Justiça, enquanto 
espera a liberação médica 
no Hospital de Trauma de 
Campina Grande. 

Presos roubaram dinheiro e aparelhos eletrônicos da residência

A Polícia Militar apreendeu, 
na madrugada de ontem, um ar-
senal de armas de fogo de gros-
so calibre e ainda coletes balísti-
cos e explosivos, no bairro José 
Pinheiro, em Campina Grande.

Policiais militares da Força 
Regional do Comando de Poli-
ciamento da Regional I (CPRI) 
realizavam rondas quando se 
depararam com um veículo com 

quatro homens em atitude sus-
peita. Ao visualizar os policiais, 
os homens empreenderam fuga 
e foram perseguidos até um 
matagal, onde abandonaram o 
veículo.

No carro, que possuía quei-
xa de roubo, foram encontradas 
seis armas de fogo, sendo um 
fuzil; uma espingarda, um re-
vólver 38 e três pistolas, e ain-

da quatro bananas de dinamite, 
coletes balísticos, luvas, toucas 
ninjas, alicate tesourão, lanter-
na e marretas.

O Grupamento de Ações Tá-
ticas Especiais (Gate) foi aciona-
do para proceder ao desarme do 
material explosivo. Todo o ma-
terial aprendido foi encaminha-
do para a Central de Polícia, em 
Campina Grande.

PM apreende arsenal em CG
AÇÃO POLICIAL

FOTOS: Secom-PB

Armas de grosso calibre, coletes, marretas e explosivos foram encontrados com quatro homens no bairro José Pinheiro

Mais um importante 
passo para a transforma-
ção do processo físico em 
virtual foi dado pela Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB). 
O diretor do Foro, juiz fe-
deral Rudival Gama, assi-
nou, na última sexta-feira 
(29), a Portaria 042/2016, 
que estabelece “a utilização 
obrigatória do Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJE) para 
o processamento e tramita-
ção das demandas judiciais 
da classe Execução Penal, a 
partir de 1º de setembro de 
2016, bem como de todos os 
seus incidentes processuais 
e ações conexas, no âmbito 
da Seção Judiciária da Pa-
raíba e suas Subseções”.

Para isso, foram consi-

deradas as disposições da 
Lei 11.419, de 19/12/2006, 
que versam sobre a infor-
matização do processo judi-
cial, bem como a necessida-
de de dar prosseguimento 
à política de ampliação da 
obrigatoriedade do PJE a 
outras classes processuais.

“Consideramos ainda 
a importância de incen-
tivar o uso dos sistemas 
processuais eletrônicos, os 
recursos da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
disponíveis, bem como a 
necessidade de aprimora-
mento contínuo da forma 
de comunicação dos atos 
processuais, visando ao 
exercício eficaz da ativida-
de judiciária e a prestação 

jurisdicional”, declara o di-
retor do Foro.

De acordo com o dire-
tor do Núcleo Judiciário, 
Marconi Araújo, a porta-
ria irá beneficiar seis va-
ras: a 16ª Vara, sediada em 
João Pessoa, a 6ª (Campina 
Grande), 8ª (Sousa), 11ª 
(Monteiro), 12ª (Guarabi-
ra) e a 14ª (Patos).

“Seguindo a esteira da 
informatização gradativa 
dos processos judiciais, a 
expectativa é de que, em 
futuro próximo, possamos 
avançar no sentido de tor-
nar obrigatória a classe de 
“Execuções Fiscais” que, 
atualmente, é facultativa no 
tocante à utilização do PJE”, 
afirma Marconi Araújo.

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas prevê para 
hoje possibilidade de chuvas 
esparsas com nebulosidade 
variável para as regiões do 
Litoral, Brejo e Agreste. 

Para a região do Semiá-
rido, a previsão é de nebu-
losidade variável com possi-

bilidade de chuvas fracas e 
isoladas para o Cariri-Curi-
mataú, e nebulosidade variá-
vel para Sertão e Alto Sertão. 

Na faixa litorânea, a tem-
peratura máxima deverá al-
cançar os 290C e a mínima, 
os 200C. Confira a tempera-
tura para as demais regiões: 

Agreste, máxima de 270C e 
mínima de 170C; Brejo, má-
xima de 250C e mínima de 
160C; Cariri-Curimataú, má-
xima de 300C e mínima de 
160C; Alto Sertão, máxima 
de 320C e mínima de 190C  e 
Sertão, máxima de 320C e mí-
nima de 190C. 

Processos de Execução Penal 
na Justiça Federal serão virtuais

Aesa prevê chuvas esparsas 
hoje para o Litoral paraibano

INFORMATIZAÇÃO

TEMPO E TEMPERATURA

Policiais militares do 1º 
Batalhão prenderam ontem 
três suspeitos de roubo a uma 
residência no bairro dos Ipês. 
Os suspeitos portavam um re-
vólver e mantiveram a família 
em cárcere privado, enquanto 
realizavam o crime.

A Polícia Militar foi acio-
nada através do Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop) por uma das integrantes 
da família, que conseguiu tran-
car-se no banheiro e realizar a 
ligação. Agindo de maneira rá-
pida e diligente, as viaturas fo-
ram acionadas e se deslocaram 
ao local da ocorrência.

Ao notar a presença da 
PM, os três tentaram fugir 
disparando contra os poli-
ciais. Durante a fuga, um dos 
suspeitos machucou-se e foi 
socorrido, sob custódia, para o 

Hospital de Trauma. Os outros 
dois foram presos e com eles 
apreendida a arma de fogo 
utilizada no delito, um revól-
ver calibre 38.

Os suspeitos e o material 
apreendido foram conduzidos 
para a Central de Flagrantes, 
no bairro do Geisel.

190 - O número 190 pode 
ser acionado de qualquer tele-
fone, fixo ou celular, e coloca 
quem liga em contato direto 
com a Polícia Militar através 
de policiais militares que são 
responsáveis por enviar as 
viaturas mais próximas para 
averiguação da situação de-
nunciada. Segundo o tenente 
coronel Arnaldo Sobrinho, 
coordenador do Ciop, o acio-
namento rápido por parte da 
vítima é essencial para o êxito 
da ação policial.

Trio acusado de roubar 
casa é preso na capital

BAIRRO DOS IPÊS TJ atende mais 
de 100 presos 
durante mutirão 
em Monteiro

Com a perspectiva de ser 
prorrogado por 30 dias, o Mu-
tirão Carcerário da Comarca 
de Monteiro, que teve início no  
dia 11 de julho, já atendeu 110 
presos que cumprem pena nos 
regimes aberto, semiaberto e 
fechado. A informação foi da 
coordenadora dos trabalhos, a 
juíza Lílian Cananéa. A meta do 
esforço concentrado é atender 
de 180 a 200 presos.

A iniciativa faz parte do 
trabalho desenvolvido pelo 
Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Car-
cerário da Paraíba (GMF), do 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

De acordo com a magis-
trada, os mutirões têm como 
objetivo analisar os prontuá-
rios e as guias dos presos. Os 
trabalhos estão sendo reali-
zados com a presença de uma 
equipe formada por um juiz, 
um promotor e um defensor 
público. As condenações mais 
comuns são as praticadas 
contra o patrimônio, roubos 
e tráfico de drogas. “No caso 
de Pombal e Patos, onde rea-
lizamos mutirões, o número 
de condenados por tráfico foi 
muito grande”, ressaltou.

Quanto a realização de 
um mutirão carcerário em 
Guarabira, a juíza disse que as 
expectativas são as melhores, 
ressaltando que, nos mesmos 
moldes dos já realizados pelo 
TJ, pretende levar a justiça e o 
direito a quem realmente tem. 

Homem 
detido estaria 
envolvido em 
assalto a um 
empresário 
chinês no 
mês de julho 
e ao dono de 
uma casa de 
shows
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Ambulantes da Festa das Neves se 
revoltam com retirada de barracas
Vendedores disseram 
que pagaram a taxa de 
instalação dos pontos

FotoS: Ortilo Antônio

A Festa das Neves co-
meça hoje, mas ontem ocor-
reram vários atritos entre 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e os vendedores 
ambulantes que instalavam 
suas barracas em frente ao 
Palácio do Bispo. De um lado, 
agentes da Secretaria de Ser-
viços Urbanos (Sedurb) e 
Guarda Municipal tentavam 
retirar as barracas que, se-
gundo eles, foram instaladas 
de forma irregular em frente 
à Praça Dom Adauto. Do ou-
tro, vendedores ambulantes 
que alegavam terem pagado 
a taxa de instalação de suas 
barracas tentavam a todo 
custo defender seus pontos 
com as mercadorias. 

Com esse impasse, a 
confusão foi formada. Houve 
bate-boca e empurrões de 
ambas as partes envolvidas 
na situação e muitos vende-
dores ambulantes estavam 
se sentindo lesados, já que 
pagaram as taxas à Prefeitu-
ra para instalarem suas bar-
racas. Os agentes da Sedurb 
mandaram desligar a energia 
das barracas, comprometen-
do a venda de carne e peixe 
que estavam nos freezers.

O vendedor Ubiratan 
Silva da Nóbrega disse que 
havia investido mais de R$ 2 
mil na compra de carne para 
vender espetinho na Festa 
das Neves e estava prestes 
a perder tudo por causa do 
corte da energia de sua bar-
raca. Cerca de 20 ambulantes 
estavam na mesma situação, 
com medo de perder a mer-
cadoria perecível. Alguns de-
les revelavam que já comer-
cializavam naquela área há 
pelo menos 30 anos e disse-
ram não entender o motivo 
da proibição de instalação de 
barracas este ano.   

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa alegou que 
os comerciantes sabiam da 

José Alves
zavieira2@gmail.com

proibição, porém os ambu-
lantes afirmavam que não 
foram avisados a tempo da 
decisão e reclamaram muito 
da brutalidade dos agentes 
da Sedurb. 

TAC
Conforme divulgado 

pela Sedurb, um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) assinado por vários 
órgãos definiu que a área não 
poderia ser ocupada por co-
merciantes. Este documento 
teria sido firmado em abril, 
mas nenhum representante 
dos ambulantes teria parti-
cipado da audiência pública. 

A presidente da Associa-
ção dos Ambulantes de João 
Pessoa, Márcia Medeiros, 
mostrou documentos que 

comprovavam o pagamento 
de taxa para atuar como am-
bulante naquela localidade. 
Mas o coronel da Guarda Mu-
nicipal, Marcos Marconi, ar-
gumentou que a liberação da 
armação das barracas seria 
para outros locais definidos 
através de sorteio.

No local da operação, 
houve muito conflito, co-
merciantes gritavam e cho-
ravam, alegando truculên-
cia por parte dos agentes 
da PMJP. Vários ambulantes 
chegaram a afirmar que 
teriam levado tapas e que 
haviam sido empurrados 
por agentes da Sedurb e da 
Guarda Municipal. Mas os 
servidores municipais sem-
pre alegavam estar cum-
prindo determinação do Mi-

nistério Público e acusaram 
os ambulantes de terem in-
vadido a área, sabendo que 
ali não mais era permitida a 
armação de barracas. 

Sandra Marrocos 
A vereadora Sandra 

Marrocos foi para o local em 
defesa dos trabalhadores e 
principalmente das mulhe-
res ambulantes grávidas e 
disse que o TAC mostrado 
pelos agentes da Sedurb foi 
assinado no período em que 
o arcebispo da Paraíba era 
dom Aldo Pagotto. Ela tam-
bém confirmou que os am-
bulantes pagaram suas taxas 
e que só depois os sorteios 
foram realizados. Ela ficou 
no local até que o impasse 
fosse resolvido.

Ação de agentes da Sedurb e da Guarda Municipal gerou confusão na Praça Dom Adauto, no Centro

Ubiratan Silva teme ter prejuízo por causa do corte da energia

A programação profa-
na da Festa das Neves será 
aberta hoje às 17h30 e con-
tará, até sexta-feira (5), com 
apresentação de coco de 
roda, folclore, lapinha, ca-
poeira e cantoras e cantores 
da Paraíba. Na abertura de 
shows musicais, a cantora 
Mira Maya vai apresentar “O 
Bailinho” no palco principal, 
que foi montado no Ponto 
de Cem Réis. Todos os sho-
ws musicais da festa estão 
agendados para começarem 
às 21h.

Amanhã, estará se apre-
sentando no palco principal 
o cantor Adriano Costa, e na 
sexta-feira, dia do aniversá-
rio da cidade, o show será 
totalmente das mulheres, 
com Gracinha Teles, Sandra 
Belê, Nathalia Bellar e Polya-
na Resende. Elas se reunirão 
para celebrar os 20 anos de 
carreira de Gracinha Teles no 
show “Mulheres”. 

A proposta do show de 
Mira Maya é promover um 
“bailinho para dançar agar-
radinho”, como na música “A 
raposa e as uvas”, embalado 
por sucessos do Rei Reginal-

Programação profana começa hoje

CONFIRA AS ATRAÇÕES

Dia 3/8 (quarta-feira)
17h30 - Grupo Armorial Ariano Suassuna
18h - Lapinha Menino Deus (Cruz das 

Armas)
19h - Coco de Roda M. Benedito (Cabe-

delo)
20h - Escola de Capoeira Afro Nagô 

(Valentina)
21h – Mira Maya apresenta o show ‘O 

Bailinho’

Dia 4/8 (quinta-feira)
18h - Grupo Babau Joaquim Guedes (Coli-

nas do Sul)
19h - Grupo de Dança Cigana, 5a Cia de 

Dança (Rangel)
20h - Boi de Reis Estrela do Norte 

(Bairro dos Novais)
21h - Adriano Costa

Dia 5/8 (sexta-feira)
18h - Grupo Ventriloquia (Guarabira)
19h - Ciranda do Sol (Cruz das Armas)     
20h - Grupo Nau Catarineta (Cabedelo)
21h - Show ‘Mulheres: Gracinha Teles, San-

dra Belê, Nathalia Bellar e Polyana Resende’

Os mais de 250 
permissionários/comer-
ciantes que vendem 
os produtos hortifruti-
granjeiros na sede da 
Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa), 
em João Pessoa, não 
irão parar no feriado da 
próxima sexta-feira (5), 
dia da fundação da capi-
tal paraibana. Apenas a 
parte administrativa terá 
suas portas fechadas. 

Como a data é um 
feriado local, os demais 
entrepostos em Campi-
na Grande e Patos tam-
bém funcionarão nor-
malmente.

Os clientes terão 
acesso livre nos portões 
da Empasa durante as 
comemorações dos 431 
anos da capital, prin-
cipalmente no horário 

de pico, que começa às 
3h e vai até o meio-dia. 
Para facilitar a compra, 
o consumidor, antes 
de sair de casa, pode 
acessar o endereço ele-
trônico www.empasa.
pb.gov.br que tem o 
link Cotação de Preços, 
atualizado diariamente, 
com os valores dos pro-
dutos comercializados 
na central de abasteci-
mento.

A Empasa funciona 
de segunda a sábado e 
a sede em João Pessoa 
fica na Avenida Ranie-
ri Mazilli, no bairro do 
Cristo Redentor, com 
estacionamento amplo 
e gratuito. Em Campina 
Grande, na Rua Doutor 
Vasconcelos, bairro Alto 
Branco; e em Patos, na 
Rua Projetada, bairro 
Jardim Magnólia.   

Comercialização na 
Empasa será normal

FERIADo DE 5 DE AGoSto

do Rossi, mas também do 
Rei Roberto Carlos e alguns 
sertanejos femininos, como 
Marília Mendonça e Maiara 
& Maraisa.

Segundo o diretor exe-
cutivo da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Fun-
jope), Maurício Burity, a 
festa está sendo promo-
vida “dentro da realidade 
econômica que vive o país”. 
“Trazemos ao público uma 
festa que expressa as raízes 
da nossa cultura, através 
do belíssimo trabalho que 
os grupos dos bairros da 

capital realizam, e também 
coroamos a programação 
com alguns dos talentos 
musicais da nossa região”, 
comentou .

Cultura popular
Antes dos shows, a pro-

gramação no pavilhão prin-
cipal do Ponto de Cem Réis 
começa às 17h30, com apre-
sentações de grupos popula-
res, começando com o Grupo 
Armorial Ariano Suassuna. 
Na mesma noite se apresen-
tam a Lapinha Menino Deus 
(Cruz das Armas), Coco de 

Roda M. Benedito (Cabedelo) 
e a Escola de Capoeira Afro 
Nagô (Valentina).

Amanhã, a partir das 
18h, é a vez do grupo Babau 
Joaquim Guedes (Colinas do 
Sul), grupo de dança cigana 
5ª Cia de Dança (Rangel) e o 
Boi de Reis Estrela do Norte 
(Bairro dos Novais).

Encerrando a progra-
mação de cultura popular, no 
dia 5 se apresentam o grupo 
Ventriloquia, da cidade de 
Guarabira, o Ciranda do Sol 
(Cruz das Armas) e a Nau Ca-
tarineta, de Cabedelo. (JA)
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Mulheres querem mais informações 
sobre o zika vírus, revela pesquisa
As entrevistadas são das 
classes C e D de São Paulo, 
Recife e João Pessoa

Em meio a uma epidemia 
de zika no país, doença que 
provoca má formação fetal 
e problemas de desenvolvi-
mento em bebês, mulheres e 
gestantes reclamam da falta 
de informação no sistema de 
saúde, público ou privado, e 
na imprensa. para elas, que 
querem também políticas pú-
blicas para exterminar o vetor 
da doença, o mosquito Aedes 
aegypiti, e apoiá-las no trata-
mento, a mídia e os profissio-
nais de saúde acabam gerando 
angústias ao difundir “sofri-
mento” e em não dar orienta-
ções relevantes.

As opiniões são de grá-
vidas das classes C e D entre-
vistadas em São paulo, Recife 
e João pessoa, em abril, reuni-
das em pesquisa do Instituto 
patrícia Galvão – Mídia e Di-
reitos, em parceria com o Data 
popular e apoio da ONU Mu-
lheres, divulgada ontem (2), 
no Rio de Janeiro.

Segundo a pesquisa, mu-
lheres buscam informações 
sobre a síndrome da zika con-
gênita, que passa da mãe ao 
bebê, na barriga, mas mesmo 
nas unidades de saúde, não 
encontram. “[A consulta] é 
muito rápida, a maioria nem 
olha para sua barriga”, disse 
uma delas.

Muitas saem com dúvi-
das dos consultórios, sem sa-
ber, por exemplo, que podem 
pegar a doença durante toda 
a gestação e não apenas nos 
três primeiros meses – hipó-
tese que chegou a ser cogita-

da cientificamente, mas já foi 
afastada – e que devem usar 
camisinha para evitar o contá-
gio em relações sexuais, mes-
mo com o próprio parceiro – 
que pode ter sido picado pelo 
Aedes aegypti. Falta esclare-
cer também que a amamenta-
ção e vacinas não transmitem 
o vírus da zika.

Discriminação 
Na avaliação da médica 

e pesquisadora Jurema Wer-
neck, da organização não go-
vernamental Criola, que foi 
consultora da ONU Mulhe-
res, é preciso investigar mais 
por que as mulheres saem 
das consultas com dúvidas e 
sugere que há discriminação 
no atendimento.

“A pesquisa não diz isso 
claramente, mas cabe levan-
tar, além dos problemas de 
baixa qualidade ética e hu-
mana de muitos profissio-
nais [de saúde], no sentido 
da relação entre pessoas, no 
sistema público, privado ou 
conveniado, cabe ver o que 
influencia essa baixa qualida-
de de atendimento”, disse Ju-
rema. “Algumas pesquisas já 
apontam que, por trás disso 
está o racismo, a questão ge-
racional – boa parte das grá-
vidas são jovens – e a questão 
de classe”.

As entrevistadas tam-
bém confessaram que se sen-
tem sozinhas e angustiadas 
por terem de se proteger da 
zika. Elas comentaram sobre 
a dificuldade de usar o re-
pelente, que é caro e, muitas 
vezes, causa enjoo, roupas de 
mangas cumpridas, apesar 
do calor em algumas regiões, 
além de terem citado a difi-
culdade de convencer parcei-
ros a usar preservativos.

A Secretaria de Estado da Edu-
cação realizou nessa terça-feira 
(2), no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, reunião 
com pais, responsáveis e alunos 
selecionados para o programa de 
intercâmbio Gira Mundo, promovi-
do pelo Governo do Estado. Além 
da reunião, os alunos foram à Casa 
da Cidadania do Manaíra Shopping 
para retirar documentos necessá-
rios à viagem, junto à Polícia Fede-
ral. Foram selecionados 50 estudan-
tes da rede estadual de ensino, que 
passaram por várias etapas de classi-
ficação. Eles vão passar cinco meses 
no Canadá. A reunião contou com 
as presenças da secretária executi-
va de Estado de Gestão Pedagógica 
da Educação, Roziane Marinho, e 
do diretor executivo de Desenvolvi-
mento Escolar, Túlhio Serrano.

Para a secretária Roziane Mari-
nho, esse é um momento importan-
te da preparação para a viagem. “É 
a hora de tirar dúvidas, acalmar os 

pais e mostrar que tudo passa por 
um rigoroso controle pelo Governo 
do Estado e da empresa contrata-
da para coordenar o intercâmbio”, 
falou. “A parceria com a Polícia 
Federal também foi essencial para 
agilizar a parte burocrática, como a 
retirada do passaporte”, completou. 

Uma das selecionadas foi a estu-
dante da Escola Estadual João Úrsulo, 
em Pedras de Fogo, Emanuele Lima, 
de 16 anos. “Estou ansiosa, porque sei 
que a experiência vai ser muito boa 
para mim. Conhecer outra cultura, me 
aprofundar no idioma”, disse ela, que 
é a filha do meio de seu Manoel Lima 
dos Santos. Para ele, a oportunidade 
é ímpar e, apesar da saudade, sabe 
que o intercâmbio vai ser fundamen-
tal para o futuro da filha. “Até minha 
menina mais nova, de 9 anos, quer ir 
também e disse que vai se preparar 
para os próximos”, comentou. 

Gira Mundo
Os alunos do Programa Gira 

Mundo são integrantes de um mode-
lo inovador e singular de educação. 
Com o intercâmbio, os jovens expan-
dem as oportunidades de ingressar 
no mercado de trabalho. A seleção 
incluiu várias etapas, inclusive com o 
teste TOEIC  (que mede a habilidade 
dos estrangeiros em se comunicar em 
inglês, principalmente em ambiente 
de negócios). 

O primeiro colocado foi o alu-
no Paulo Kennedy Tavares Reis, da 
Escola Estadual Olivina Olívia Car-
neiro 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 fi-
zeram teste de seleção, no período 
de 5 a 7 de julho. Os selecionados 
embarcam para o Canadá na pri-
meira semana de setembro. Tam-
bém foram classificados três profes-
sores que foram monitores das 20 
turmas que obtiveram as três me-
lhores médias.  

Selecionados se reuniram ontem
GIRA MUNDO PROMOVE DEbAtE DE PAIs E EstUDANtEs

FOtO: Delmer Rodrigues

Além da reunião, os alunos foram à Casa da Cidadania do Manaíra Shopping para retirar documentos necessários à viagem

O ministro Teori Za-
vascki, relator da Opera-
ção Lava Jato no Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
voltou do período de re-
cesso com o compromis-
so de continuar “com seu 
estilo de trabalho” e man-
ter o ritmo de análise das 
acusações criminais contra 
políticos. Ao chegar para 
sessão de julgamentos na 
tarde dessa terça-feira, 2, 
o ministro disse não ter 
nenhuma decisão atrasada 
em seu gabinete, rebatendo 
acusações de morosidade 
na condução da Lava Jato.

“Eu não tenho nada 
atrasado. Eu não acelero 
nem desacelero, eu vou fa-
zendo na medida que tem 
para fazer. Em matéria cri-
minal, vocês podem pegar 
a estatística do tribunal, 
provavelmente vocês vão 
perceber que eu pauto mui-
ta coisa, trago para turma 
muita coisa”, afirmou Teori. 

O Supremo costuma 
ser alvo de críticas em ra-
zão do tempo levado para 
concluir ações penais 
contra políticos com foro 
privilegiado. Atualmente, 
85 pessoas são investiga-
das na Lava Jato perante 
a Corte. Quase 50 inves-
tigados são autoridades 
com prerrogativa de foro. 
Os primeiros pedidos de 
abertura de inquérito con-

tra políticos supostamente 
envolvidos no esquema de 
corrupção na Petrobras 
chegaram ao Tribunal em 
março de 2015. Até agora, 
nenhum deles foi conde-
nado. A Procuradoria-Ge-
ral da República ofereceu 
dez denúncias contra polí-
ticos até o momento e três 
foram recebidas pelo STF.

 Na Justiça Federal em 
Curitiba (PR), o juiz Sérgio 
Moro condenou 76 pessoas, 
em um total de mais de 180 
investigados já denuncia-
dos pelo Ministério Público. 
Investigadores e assessores 
ligados ao STF costumam 
explicar que a condução dos 
processos na Corte obedece 
um ritmo diferente do juízo 
de primeiro grau, em razão 
de especificidades da ação 
penal contra autoridades 
com foro, o que justifica a 
maior lentidão.

Uma das denúncias 
oferecidas que aguarda 
recebimento pelo STF é a 
acusação contra o sena-
dor e ex-presidente da Re-
pública, Fernando Collor 
(PTC-AL). A acusação foi 
oferecida pela PGR há qua-
se um ano mas, segundo 
Teori, ainda “não está pre-
parada” para ser julgada. O 
relator avalia, no entanto, 
que outros casos da Lava 
Jato serão decididos pelo 
Supremo neste semestre.

Teori diz que não tem 
questões da Lava Jato

GAVEtA LIMPA NO GAbINEtE

Presos no Rio 
policial e agente 
penitenciário por  
suspeita de crimes

Em um desdobramen-
to da Operação Dominação, 
a polícia Federal e o Gru-
po de Atuação Especial e 
Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) do Ministério 
público do Rio de Janeiro 
(MpRJ) prenderam nessa 
terça-feira (2) o policial fe-
deral Leonaro Siqueira e o 
ex-chefe de segurança do 
presídio de segurança má-
xima Ary Franco, Iclair Oli-
veira. 

Os dois foram denun-
ciados ao Juízo de São pe-
dro da Aldeia, na Região 
dos Lagos, como integran-
tes de uma organização cri-
minosa que envolvia agen-
tes públicos de Arraial do 
Cabo, acusados de peculato 
e lavagem de dinheiro do 
tráfico de drogas.

O agente penitenciário 
foi preso em casa, na capi-
tal fluminense. 

A votação do projeto 
de Lei Complementar (pL 
257/16) que trata da renego-
ciação das dívidas dos estados 
foi adiada para a próxima se-
mana. A decisão foi tomada 
após o relator da proposta, 
Esperidião Amin (pp-SC), ter 
acatado sugestões dos líderes 
partidários. O projeto tem sido 
alvo de críticas de deputados 
que afirmam que a medida 
impõe restrições severas aos 
estados e perdas de direitos 
sociais aos trabalhadores.

O texto apresentado pelo 
Executivo renegocia as dívidas 
de estados com a União, alon-
gando-as por mais 20 anos, 
com carência até dezembro de 
2016 e redução de parcelas em 
2017 e em 2018.

“Teremos mais tempo 
para apreciar as emendas, pro-
curar o meio termo e, na sema-
na que vem, procurarmos um 
meio termo satisfatório para 
todos”, informou Amin sobre a 

proposta que recebeu mais de 
200 emendas.

Desde o fim da manhã, 
o governo tentava a votação 
do projeto. Mas, em razão de 
divergências quanto as con-
trapartidas adotadas pelos 
estados, a sessão foi adiada e 
retomada no meio da tarde.

Conforme o texto apre-
sentado pelo governo, os es-
tados teriam de limitar seus 
orçamentos, à despesa do ano 
anterior, com correção pela 
inflação. Os reajustes dos ser-
vidores também teriam de se-
guir a mesma regra.

Além disso, a proposta 
também determina que os es-
tados terão de incluir despe-
sas com pessoal, auxílio-mo-
radia e outros benefícios como 
gastos de pessoal, se subme-
tendo ao limite de 60% com 
gasto de pessoal determinado 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

para alguns deputados, a 

incorporação imediata desses 
valores extras ao gasto com 
pessoal comprometeria o cum-
primento da LRF. O governo 
chegou a flexibilizar essa regra 
para alguns órgãos que teriam 
prazo de 10 anos para se ade-
quar ao limite.

O governo também cedeu 
e excluiu do enquadramento 
em gastos com pessoal as des-
pesas com salários de terceiri-
zados no Judiciário, Ministério 
público, Defensorias e Tribu-
nais de Contas.

“Não queremos afrontar 
ninguém nesse tema federa-
tivo de grande complexidade. 
Sei, por exemplo, que todos 
aqui são favoráveis a que os 
Legislativos estaduais decidam 
sobre as despesas do ente fede-
rativo”, disse Amin.

Os deputados querem ti-
rar do texto a parte que proíbe 
a concessão de reajustes ou 
promoções nos próximos 
dois anos.

Câmara adia votação do projeto 
sobre renegociação das dívidas

GOVERNOs EstADUAIs

Isabela Vieira
Repórter da Agência Brasil



Cineclube “O Homem de Areia”, da FCJA, exibe hoje o longa Cantando na Chuva, 
filme metalinguístico e famoso pela cena antológica protagonizada por Gene Kelly 

João Carlos Beltrão é o 
grande homenageado do 
Festissauro, em Sousa
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CINEMA CONCERTO

Vitória Lima escreve 
sobre a má conservação 
das calçadas da cidade

Página 10

Zé Ramalho vai se 
apresentar nesta sexta, 
junto com a OSPB
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Musical 
clássico

filme é considerado o melhor de 
todos os musicais feitos nos Estados 
Unidos porque tem uma cena 
famosa, antológica, de um persona-
gem cantando e dançando na rua, 
debaixo de chuva, numa sequência 
que dura de quatro a cinco minutos. 

Além disso, essa obra também é importante porque é um 
filme metalinguístico, pois conta a transição do cinema mudo 
para o cinema sonoro, ou falado, que se passa em 1929 e é o 
seu principal enredo. E outro aspecto que demonstra, ainda, 
a sua importância é porque faz a integração da narrativa com 
a música e a dança, o que é a sua grande sacada”, disse para o 
jornal A União o cinéfilo e membro da Academia Paraibana 
de Cinema (APC), Mirabeau Dias, ao falar sobre Cantando 
na Chuva (EUA, 103 minutos, 1952), dirigido por Gene Kelly 
e Stanley Donen e que o Cineclube “O Homem de Areia”, da 
Fundação Casa de José Américo (FCJA), localizada em João 
Pessoa, exibe hoje, a partir das 19h30, com entrada gratuita 
ao público. A propósito, ele é quem fará os comentários sobre 
o longa-metragem com os espectadores, após a exibição, em 
sessão única. A Classificação é Livre.  

Produzido pela Metro Goldwyn Mayer (MGM), o 
musical - mesclado com situações cômicas, cujo roteiro 
é assinado por Betty Comden e Adolf Gree e ainda inclui, 
no elenco, os atores Jean Hagen e Debbie Reynolds - conta 
a história de dois dos astros mais famosos da época do 
cinema mudo em Hollywood: Don Lockwood (Gene Kelly) 
e Lina Lamont (Jean Hagen). Prova disso é que seus filmes 
sempre se transformam em sucesso de público. Por essa 
condição de ídolos, as revistas apostam num relaciona-
mento mais íntimo entre ambos, o que, na realidade, não 
tem fundamento. No entanto, uma novidade no mundo da 
Sétima Arte chega para mudar totalmente a situação dos 
dois: o cinema falado, que logo se torna em modismo entre 
os espectadores. Decidido a produzir um filme falado com 
o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam su-

perar as dificuldades do novo método de se fazer cinema, 
no intuito de manterem a fama conquistada.

Do tom dramático, os diretores fazem desse longa-
metragem uma ode à alegria, mas em formato musical. “O 
filme foi lançado em 1952 e se passa em 1929, ou seja, dois 
anos depois do primeiro filme sonoro, intitulado O Cantor 
de Jazz, que é de 1927”, lembrou o cinéfilo Mirabeau Dias. 
A marca de Cantando na Chuva é o gingado de Gene Kelly, o 
que transforma o clima dramático do enredo em alegria, só 
que em forma de musical. Nesse sentido, o ator e diretor - 
considerado um dos grandes dançarinos da história, ao lado 
de Fred Astaire - baila na chuva como expressão de amor e 
de confiança no mundo, bem como de liberdade. 

A propósito, de acordo com o saudoso imortal e críti-
co cinematográfico paraibano Antônio Barreto Neto (1938 
- 2000), Cantando na Chuva celebra a fantasia do espetá-
culo, de modo geral, e a magia do cinema, em particular, e 
corrige a “vulgaridade dos musicais (...) A fantasia deliran-
te, o descompromisso total com o prosaísmo da vida – esta 
a verdadeira magia, o secreto encanto do espetáculo”.

O cinéfilo Mirabeau Dias ainda ressaltou a importân-
cia da criação, há pouco mais de um ano, pela Fundação 
Casa de José Américo, do Cineclube “O Homem de Areia”, 
pela qualidade dos filmes exibidos. “É de grande relevância 
pois, em João Pessoa, atualmente, só se pode assistir a gran-
des clássicos, como esse extraordinário Cantando na Chuva, 
em cineclubes existentes na cidade”, disse ele.   

 

“O
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: Cineclube “O Homem de Areia”
n Filme: Cantando na Chuva  
n Direção: Gene Kelly e Stanley Donen 
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa
n Endereço: Av. Cabo Branco, n0 3336, bairro do Cabo Branco
n Entrada: Gratuita
n Classificação: Livre

Serviço

O cinéfilo Mirabeau 
Dias é o convidado 
desta edição para 

comentar o filme logo 
após a exibição e abrir 

um debate com os 
espectadores
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O ato da posse do doutor 
Antônio Carneiro Arnaud, no 
Instituto Histórico e Geográfico 
da Paraíba, revestiu-se do melhor 
sentido, em termos de culto à 
vida, à memória e à convivência 
humana, num cenário propício às 
manifestações de alegria e natural 
que esse congraçamento resultou 
da celebração daqueles valores, 
não só no cumprimento dos ob-
jetivos superiores do IHGP, mas 
como justificativa para a escolha 
do novo confrade, cuja investidura 
foi imposta por sua trajetória pro-
fissional, seguindo o exemplo dos 
seus colegas a serviço da vida, da 
história e do bem-estar social.

A força de tão elevados desi-
deratos explica a presença ali da 
Academia Paraibana de Letras, da 
Academia das Letras Jurídicas, da 
Academia Paraibana de Medicina, 
da Academia Paraibana de Odon-
tologia, do Conselho Federal de 
Medicina, da Associação Médica 
da Paraíba, da Unimed da Paraíba 
e do Instituto Histórico de Cam-
pina Grande, enfim, comparece-

No momento em que a Royal Caribbean promove via-
gem experimental do maior navio do mundo, o Harmony 
of the Seas, com 16 andares e 2100 tripulantes vindos 
de 77 nacionalidades, e que para sua construção foram 
necessários 32 meses e mais de 2.500 trabalhadores, a 
temporada de cruzeiros marítimos no Brasil está cada vez 
mais sendo reduzida.

Até bem pouco tempo a costa brasileira recebia uma mé-
dia de 20 navios de cruzeiros na temporada 2010/2011. No 
ano passado esse número reduziu para cerca de dez navios, 
contudo, para este final de 2016/2017 o panorama não é 
nada animador. Serão apenas cinco navios, dois da Costa 
Cruzeiros e três da MSC Cruzeiros (sendo um navio baseado 
em Buenos Aires). 

As companhias marítimas estão reduzindo drastica-
mente sua participação no mercado brasileiro. A Royal 
Caribbean, por exemplo, simplesmente deixou de operar 
na América do Sul e esta semana depois de sete anos e 
meio com escritório próprio no Brasil, a empresa voltou ao 
modelo de representação com Ricardo Amaral que já abriu 
a R11 Travel.

    Entre as razões apresentadas pelas companhias estão 
a crise econômica, as altas taxas portuárias e de praticagem, 
a falta de infraestrutura, distorções que acabam aumentando 
os custos para realizar cruzeiros internamente. A legislação 
portuária também representa outro fator, pois existe a exi-
gência de que uma porcentagem de tripulantes a bordo nos 
navios na costa brasileira seja de brasileiros.  

“Faltam terminais, destinos, piers, tem a questão da re-
gulação trabalhista e da cabotagem. Essas distorções aumen-
tam os custos e acaba que Caribe e China estão conseguindo 
atrair mais navios”, explica Marco Ferraz, presidente da Clia 
Abremar.

No caso do Porto de Cabedelo, um dos que melhor 
recebiam os cruzeiristas, existe ainda o problema do calado, 
incompatível para receber navios de grande porte. Já o Porto 
de Natal (RN) além do problema de calado baixo a ponte não 

permite navio maior que 52 pés”, detalha Marco Ferraz.
Para manter um navio percorrendo o Nordeste na tem-

porada inteira é preciso a união de esforços dos governado-
res de cada Estado, afirma Marco Ferraz. “Com uma junção 
de esforços, com Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Alagoas, que tem um projeto de terminal, 
poderíamos ter algo competitivo”, declara.

Sobre Recife, que já foi destino de saída de cruzeiros, a 
ideia segundo Ferraz é fazer com que a capital pernambu-
cana volte a ser destino.  “Estamos vendo como podemos 
reduzir os custos, como baixar o ICMS caso abasteça em 
Pernambuco”, afirma o presidente da Abremar. 

O Recife, atualmente, está recebendo mais navios de 
passagem.  Ou seja, cruzeiros que fazem uma parada na ci-
dade, com desembarque. São turistas que acabam passan-
do uma média de quatro horas na capital pernambucana. 
Mesmo este pouco tempo que o navio fica, o comércio do 
Recife é beneficiado. “O movimento cresce no Centro de 
Artesanato, nos restaurantes nos armazéns e até mesmo 
nos museus. Fizemos uma pesquisa e 92% disseram que a 
hospitalidade aqui é boa/ótima”, destaca Ana Paula Vilaça, 
da Empetur.

Com a oferta reduzida de cruzeiros também houve uma 
queda no número de passageiros brasileiros que fizeram um 
cruzeiro. Segundo dados da Abremar, na temporada passada, 
foram 550 mil brasileiros e nesta, que terminou em abril, 
não chegou a 400 mil. 

Para este ano final de ano os roteiros estão dando prefe-
rência a temporadas mais longas. E as travessias dos navios 
da Europa para o Brasil começam a perder a atratividade, 
pois muitos dos navios estarão vindo direto com dez dias 
sem parar em nenhum porto.

 Para a temporada de 2017, recomendo aos que gostam 
de navios como eu, que se preparem e reservem suas cabi-
nes, antes que os cruzeiros que já não vem mais aos portos 
de capitais ou cidades nordestinas, deixem de vir de vez para 
os demais portos brasileiros.

Redução de cruzeiros marítimos no Brasil

Vida, Memória e Convivência...

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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rem à solenidade as autoridades 
representativas dessas entidades, 
todas para darem seu testemunho 
de apreço ao empossado, e aos va-
lores que fazem dessas inúmeras 
Instituições, e do IHGP, templos de 
preservação da vida, da memória,e 
da convivência humana.

Tais disponibilidades frater-

Nas calçadas da cidade e 
eu e as máquinas

Já toquei neste assunto há algum tempo. Afinal 
já colaboro com este jornal há mais de quatro anos, 
mas não tenho como deixar de falar, mais uma vez, 
sobre o estado deplorável das nossas calçadas. No 
Miramar, onde moro, está um caos. No Centro da 
cidade, onde fui ontem, está deplorável, também.

Mas, não poderia deixar de mencionar a agradável 
surpresa que tive ontem ao adentrar na Galeria Augus-
to dos Anjos, totalmente revitalizada, com acesso por 
rampa e um mural de azulejos de Sóter Carrero. Mas 
ainda senti falta do busto de Augusto. Por onde andará 
o busto de Augusto? Ficou muito mais acessível e boni-
ta a velha Galeria. Ontem foi o lançamento de uma nova 
edição de Café Alvear do Mestre Gonzaga Rodrigues. 
Prestigiar Gonzaga é um prazer infinito e encontrar 
seus fiéis amigos e admiradores, muitos deles meus 
amigos também, fez da manhã de sábado uma alegria 
compartilhada, que teve continuidade no almoço no 
Cassino da Lagoa, também totalmente revitalizado, 
para fazer jus ao cenário do novo Parque da Lagoa.

Se incomoda a mim o estado das nossas calçadas, 
deve incomodar também a muitas outras pessoas, 
principalmente os idosos e os deficientes físicos. Só 
não deve incomodar os burocratas que não arredam 
o pé dos seus birôs e quando de lá saem é de carro, 
com motorista. Sei de muitas histórias de pessoas que 
se acidentaram tentando caminhar por elas, seja na 
praia, ou no Centro cidade. Não falo de nada que seja 
desconhecido dos moradores ou visitantes da nossa 
querida João Pessoa.

Mas, ao lado desta dificuldade de locomoção, estou 
enfrentando outra, (esta de cunho bem particular) 
que é o uso do meu novo telefone celular. Comprei um 
smartphone porque estava me sentindo excluída, fora 
das conversas dos amigos e amigas. Mas não estou 
conseguindo dominar a tecnologia. Comigo é sempre 
assim: sempre tenho dificuldade de me adaptar a novas 
tecnologias. Foi assim com a internet, (minha amiga 
Maria Vilani, que tentou me iniciar nos seus mistérios 
que o diga!) e agora, com este novo aparelho, estou 
passando maus bocados. Tenho amigos que estacio-
naram naqueles aparelhos pré-históricos e deles não 
querem sair. Dizem que não precisam de mais nada. Eu 
não. Quero aprender, quero forçar meus neurônios a se 
adaptarem a mais um desafio.

O que é óbvio para meus amigos mais jovens, 
filhos e netos, para mim é um mistério enorme. 
Tentando, tentando, sei que lá chegarei um dia. Mas 
também sei que esse dia vai demorar um pouco a 
chegar. Já tive alguns tutoriais com minha filha, com 
meu genro, minha neta, mas parece que quando 
saem de perto de mim, tudo que me ensinaram se 
apaga e vai para um limbo distante, um buraco negro 
que não consigo acessar. Paciência é o que devo ter. 
E esperar que a luz se faça. Mas que estou me sentin-
do muito burra, isso estou. Coisas do tempo. Aos 70 
anos, tudo fica mais difícil de aprender. Sábias são 
minhas amigas que se atualizaram logo, compraram 
um celular moderno e foram se adaptando às novas 
tecnologias aos poucos.

Acho até que vou pedir ajuda a Nossa Senhora De-
satadora dos Nós, para ela desatar mais esse para mim.

Help!!!
Last but not least, não poderia deixar de mencio-

nar a edição do Correio das Artes comemorativa do 
quarto centenário da morte de William Shakespeare 
publicada neste último fim de semana de julho. Para-
béns aos editores, principalmente a Linaldo Guedes 
que ficou à frente da iniciativa. Muitos dos meus 
ex-alunos e companheiros da UFPB colaboraram 
com esta edição. Senti uma grande nostalgia, melhor 
dizendo, saudade mesmo, dos meus verdes anos 
quando ministrava a disciplina Literatura Inglesa 
III na graduação e também no Mestrado em Letras, 
na UFPB. Em Campina Grande, na UEPB, continuei 
minha missão e iniciei muitos jovens na arte de apre-
ciar Shakespeare, sua poesia, sua arte dramática. Nas 
palavras dos meus ex-alunos que se manifestaram 
nesta edição do Correio das Artes, senti o eco das 
minhas próprias palavras apaixonadas de cultuadora 
da arte do bando inglês.

nas dão autenticidade absoluta 
aos atos ali praticados, não se tor-
nando meras formalidades, man-
tendo, ao contrário, as caracterís-
ticas dos encontros benfazejos de 
quem tem compromissos éticos, 
inalienáveis, com a vida humana, e 
sua memória.

Enfim, a presença de tão 
escolhidas autoridades, somada 
aos aplausos dos convidados, 
conferiram legitimidade absoluta 
à escolha pelo Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba do novo con-
frade, que, certamente, dará à sua 
nova missão o mesmo humanismo 
e espírito público emprestados, ao 
longo da frutífera caminhada, às 
suas atividades profissionais de 
caráter humanitário. 

Ao mesmo tempo, a vida, a 
memória, a convivência huma-
na agradecem o ato do IHGP e a 
presença das demais entidades, 
no cumprimento dos seus manda-
mentos institucionais, convictos 
todos de que o novo confrade 
saberá honrá-los, acima de quais-
quer circunstâncias.  

Carneiro Arnaud foi prefeito de João Pessoa
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Festival

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 - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Fotógrado de cinema João Carlos Beltrão será 
homenageado na edição 2016 do Festissauro

Setenta vezes sete

Crônica em destaque

Daqui a algumas semanas, 
acontece a terceira edição do Festi-
val Audiovisual do Vale dos Dinos-
sauros (Festissauro), realizado na 
cidade de Sousa, Sertão da Paraíba. 
O festival, que acontece entre os 
dias 16 e 20 de agosto, tem como 
principal homenageado o diretor 
de fotografia João Carlos Beltrão.

O paraibano é natural de João 
Pessoa, criado em Alagoa Grande, no 
Brejo paraibano. Seu currículo traz 
mais de 50 produções audiovisuais, 
dentre curtas e longas-metragens. 
Ele assina a direção de fotografia de 
Tudo Que Deus Criou, de André da 
Costa Pinto, primeiro longa-metra-
gem paraibano a conseguir entrar no 
circuito comercial nacional.

Formado em Jornalismo pela 
UFPB, atua desde 1997 como técni-
co em audiovisual no campus João 
Pessoa do IFPB, se especializando 
na captação de imagens videográfi-
cas. Mas é fora do trabalho “oficial” 
que ele se realiza artisticamente, 

FOTOS: Reprodução Internet
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também trabalhando com o vídeo. 
“Tenho a sorte de poder ter um em-
prego que me dê o sustento neces-
sário para investir nos projetos em 
que acredito”, comentou João Carlos 
Beltrão.

Além de ser sócio da produtora 
Pigmento Cinematográfico, tem no 
currículo trabalhos como direção ou 
assistência em direção de fotografia 
em filmes como Cinema, Aspirinas e 
Urubus, de Marcelo Gomes, O Enge-
nho de Zé Lins, de Vladimir Carva-
lho, Antoninha, de Laercio Ferreira 
Filho, O Terceiro Velho, de Marcus 
Vilar, O Plano do Cachorro, de Ar-
thur Lins, e Redemoinho, de Marcé-
lia Cartaxo, recentemente premiado 
como Melhor Filme no Cine PE.

Ao receber a homenagem do 
festival, João Carlos afirma que ficou 
feliz e que possui conexão com o 
povo de Sousa e das regiões vizi-
nhas. “Tenho proximidade com o 
Sertão paraibano e com o povo de 
Aparecida e Sousa, através da Acauã 

Produções Culturais, que é parceira 
do Festissauro. Acredito que esse 
festival tem um papel bastante im-
portante para difundir a produção 
cinematográfica paraibana. Acho 
que pode suprir parte da lacuna 
deixada após o encolhimento do 
Comunicurtas enquanto janela de 
difusão do audiovisual paraibano”, 
opina o diretor de fotografia.

Apesar de ter um currículo vas-
to com produções de curta duração, 
atualmente, João Carlos está com 
dois longas-metragens no forno: O 
Tempo Feliz que Passou, repetindo 
mais uma vez a parceria com o dire-
tor André da Costa Pinto, e Reben-
to, do ator, cantor e diretor André 
Morais. “Tenho a sorte de ter feito 
vários trabalhos com os mesmos 
diretores, o que me permitiu aper-
feiçoar a visão artística conjunta 
com eles, entendendo melhor como 
pegar as ideias da cabeça deles e 
transformá-las em belas fotografias”, 
comentou.

Albiege Fernandes 
Jornalista

Para Vitória Lima, (e)terna.

Está na Bíblia: “Perdoem-se não sete vezes, mas 
setenta vezes sete”. Está nos astros, gravado no cora-
ção: sejam amigas, companheiras, de vida, de dores, 
repartam as alegrias, os sonhos e os copos de cerveja. 
De vinhos, de uísque. Sorvam os prazeres dessa vida. 
Assim fizemos, e há vinte e poucos anos vimos regando 
essa amizade ora com o orvalho das manhãs, ora com as 
cores vermelhas do ocaso nordestino, e ainda no suave 
acalanto que brota da fonte das deusas, inaugurada no 
seu jardim em noite de lua cheia num ritual onde eu, 
Márcia Lucena e Ruth Avelino cantamos a plenos pul-
mões, esquecendo do sono da vizinhança. Damos novo 
brilho à vida quando Solange chega de Roma e o almoço 
se torna uma ode a Baco e a troca de colares nos faz 
mais bonitas.O prata do luar também já cintilou outros 
momentos de grandes porres no portal mágico das co-
res, onde a canção cheirando a maresia saía das entra-
nhas reviradas pelo álcool e pela intensidade do viver. 
“Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo 
respeito não sou mais um sonhador, chego a mudar de 
calçada quando aparece uma flor e dou risada do gran-
de amor. Mentira!” E foi afinadas nesse coro de Chico 
Buarque de Holanda que seguimos sonhando. Com um 
mundo melhor, com novos amores, com mais reuniões 
sindicais/etílicas. Este ano, emblemático pela data que 
se comemora hoje, partimos no Carnaval para conhe-
cer de perto os tambores de São Luís. Eu, ela e Zezita 
Azevedo. Pisamos o chão das pedras da Rua do Giz, 
vimos os homens esquentando o couro de seus pan-
deiros e tambores, vivemos a lenda de Donana Jansen.  
Vitória também experimentou o Carnaval “da lama ao 
caos” no mangue-beat, em Recife, e dançou e bebeu e 
alegrou Salvador com sua ternura. Vitória tem muitas 
características, mas ser terna é com ela mesma. Jamais 
se viu  perder a ternura, nem mesmo quando intempé-
ries do amor e da vida vagaram em seu coração. Somos 
um grupo de treze mulheres/irmãs e um amigo que 
vale por dez, Humberto Leal Ferreira, e integramos o 
Sindicato das Acácias, que nos protege e nos dá asses-
soria - emocional, psicológica e fraterna - quando o 
viver nos coloca à beira do precipício. Ou nos convida à 
esbórnia pelo simples fato de estarmos vivas.

Hoje Vitória Lima, poeta, professora, escritora e 
fundadora do bloco carnavalesco Muriçocas do Mira-
mar, chega aos setenta anos com a lucidez necessária e 
uma beleza acessória, desnecessária. Mas fazer o quê, se 
ela insiste em permanecer?

Maria das Vitórias é assim, plural, como seu nome. 
Pernambucana de nascimento e paraibana por outor-
ga. Foi aqui que desenvolveu suas muitas vidas, dois 
casamentos e três filhos: Rodrigo, Thais e Thiago. Com 
a morte do mais velho, Vitória conheceu a dor maior 
do mundo, mas resistiu. E resistiu bravamente, sem o 
amargor que as perdas imprimem à alma, sem perder 
o brilho do olhar: como recompensa, hoje pode acordar 
com o som inigualável de Marina,  sua neta, filha de sua 
filha Thais (Thiago mora e trabalha em Brasília ).

Sexta-feira, depois de amanhã, os amigos e as ami-
gas de Vitória fazem uma grande festa no Clube Cabo 
Branco, em Miramar, para celebrarem os setenta anos 
de Vic. Os festejos, porém, vão mais além. Alguns mem-
bros do Sindicato das Acácias e outros amigos, estamos 
de viagem marcada para Cuba, vamos conhecer Havana 
Vieja e seus encantos. Será uma volta ao começo. Quan-
do começamos a sonhar.

Bic, mi gusta mucho hacer parte de sus amigos. 
Con vibraciones y oraciones.
 “Barre barre bassourinhas...” Feliz cumpleaños!
 

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.

Com mais de cinquenta produções audiovisuais, João Carlos Beltrão é um dos maiores destaques da cena cinematográfica da Paraíba
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Como é de costume na 
tradicional primeira 
quarta-feira do mês, o 
projeto De Repente no 
Espaço movimenta a 
programação cultural 
da capital, e hoje não 
poderia ser diferente. 

Subindo ao palco do Teatro paulo 
pontes, os poetas Antônio Silva 
e Erasmo Ferreira trazem para o 
público uma noite de improvisos 
violados. Com início, às 19h, o 
evento tem entrada gratuita e é 
uma oportunidade dos pessoen-
ses conhecerem mais sobre a 
cultura popular do Estado.

Além da apresentação dos 
poetas, sobe ao palco também 
o declamador Iponax Vila Nova, 
que faz um diálogo com o públi-
co, tornando a performance mais 
dinâmica. para Iponax, o públi-
co fiel do projeto, e até mesmo 
os que veem pela primeira vez, 
podem conferir o dom que os 
poetas que trazem consigo per-
mitindo-os trazer o verso no im-
proviso. “Rápidos no raciocínio, 
os dois têm sempre a resposta de 
imediato ao oponente”, comple-
tou o declamador.

No Brasil, o repente se carac-
teriza pelo improviso, os cantado-

Repentistas Antônio Silva e Erasmo Ferreira são 
as atrações do projeto De Repente no Espaço 

patmos Editora estreia nova coleção com o lançamento, 
hoje, de livro do poeta popular Leandro Gomes de Barros

O projeto Quartas Acústicas 
apresenta a cantora Sandra Belê

Poesia popular
12

No Reino da poesia Sertaneja, de 
autoria do poeta popular paraibano 
Leandro Gomes de Barros (1865 - 
1918), é o título do livro com o qual 
a patmos Editora estreia sua nova 
coleção, chamada Nação Nordestina. 
Organizada pelo escritor Irani Medei-
ros, a obra será lançada hoje, a partir 
das 19h, no Salão Vladmir Carvalho 
instalada na Usina Cultural Energisa, 
em João pessoa. Na ocasião, a obra 
- cujo prefácio é assinado por Astier 
Basílio e Arlindo pereira de Almeida 
- será apresentada pela professora 
Bernardina Freire. 

Considerado o primeiro a escre-
ver e editar histórias versadas em 
folhetos, o poeta Leandro Gomes de 
Barros nasceu no sítio Melancia, lo-
calizado no município de pombal, no 
dia 19 de novembro de 1865, e mor-
reu no Recife (pE), em 4 de março 
de 1918. Até os 15 anos, ele viveu na 
cidade de Teixeira, conhecida como o 
centro paraibano de poesia popular. 
Depois, mudou-se para pernambu-
co, onde viveu em Vitória de Santo 
Antão, Jaboatão e na capital pernam-
bucana, onde montou sua tipografia 

A nova temporada do projeto Quartas Acústicas tem início 
neste dia 3 de agosto com o show da cantora Sandra Belê que será 
acompanhada por Lucas Carvalho na sanfona. O repertório foi es-
colhido minunciosamente por ambos, assim como todos os novos 
arranjos. As músicas escolhidas para fazer parte do espetáculo 
são originalmente xote, baião, marchas, forró, valsa e maracatu 
que foram transformadas em blues, reggae, tango e lundu. 

Sandra Belê embala suas canções com instrumentos 
como pandeiro, tambor indígena, e apitos chamados de “arre-
medos” por reproduzirem fidedignamente som de pássaros 
da região Nordeste.

O show tem início às 20 horas na Sala paulo pontes, no Teatro 
Municipal Severino Cabral. Os ingressos estão à venda aos preços 
de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

O projeto Quartas Acústicas é uma ação da Associação Ami-
gos do Teatro Municipal Severino Cabral, com apoio da prefeitura 
Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura / 
Teatro Municipal Severino Cabral.

Zé Ramalho se apresenta com 
a OSpB e ingressos podem ser 
trocados por alimentos

Artista paraibano é um ícone da música brasileira

Sandra Belê tem o apelido carinhoso de “A Patativa do Cariri

Na última edição, o projeto completou um ano de existência com o 2o Desafio De Repente, que reuniu 5 duplas de competidores

Capa da nova obra de Irani Medeiros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult), realiza, nesta sexta-feira (5), 
às 20h, no Teatro Pedra do Reino a apresentação da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) com a partici-
pação do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho. 
O espetáculo marca o aniversário da cidade de João 
Pessoa e contará com o maestro Luiz Carlos Durier na 
regência do espetáculo. Para ter acesso ao evento, o 
público poderá trocar 2kg de alimentos não perecíveis, 
exceto sal, por um ingresso na bilheteria do Espaço 
Cultural, amanhã, a partir das 9h. 

A cerimônia terá a participação de 138 músicos e 
assinala a proposta da OSPB em popularizar a orques-
tra ao convidar artistas da música brasileira, como é o 
caso de Zé Ramalho. O show vai contar com o arranjo 
de Emanuel Barros, jovem de apenas 21 anos que já é 
referência no cenário nacional. Vale dizer que, apesar 
de ser um dos artistas mais reconhecidos na América 
Latina, Zé Ramalho nunca se apresentou com uma 
orquestra sinfônica.

Na ocasião, haverá a gravação do espetáculo como 
forma de registro histórico que visa promover a Paraí-
ba em todas as regiões brasileiras, enquanto polo de 
turismo cultural, como um grande celeiro de artista 
com a magnitude da OSPB. “Temos hoje o maior, mais 
moderno e confortável teatro do Brasil. O Teatro Pedra 
do Reino homenageia Ariano Suassuna pela sua obra. 
Portanto, o registro desse concerto conjuga uma afirma-
ção positiva de uma terra de grandes artistas e grandes 
intelectuais que, no entanto, muitas vezes tem a sua 
importância reduzida pela xenofobia alimentada pela 
baixa autoestima de alguns setores da sociedade”, afir-
mou o secretário de Estado da Cultura, Lau Siqueira

Sobre o teatro
Com capacidade para quase 3 mil pessoas, o 

Teatro Pedra do Reino possui área total de 11.763 m², 
sendo 440 m² destinados ao fosso da orquestra, com 
desenho de forro para facilitar a propagação do som 
para palco e plateia. 

n De Repente no Espaço

n Atrações: Erasmo Ferreira e Antônio Silva (pB)

n Quando: Hoje

n Horário: 19h

n Local: Mezanino do Teatro paulo pontes

n Entrada: Gratuita

Serviço

res fazem os versos “de repente”, 
isto é, no momento sendo assim 
um desafio com outro cantador. 
Não importa a beleza da voz ou 
a afinação, o que vale é o ritmo e 
a agilidade mental que permita 
encurralar o oponente apenas com 
a força do discurso.

Geralmente, a métrica do 
repente varia, bem como a organi-
zação dos versos, por exemplo, há 
a sextilha (estrofes de seis ver-
sos, em que o primeiro rima com 
o terceiro e o quinto, o segundo 
rima com o quarto e o sexto), a 
septilha (sete versos, em que o 
primeiro e o terceiro são livres, 
o segundo rima com o quarto e o 
sétimo e o quinto rimam com o 
sexto) e variações mais complexas 
como o martelo, o martelo alagoa-
no, o galope beira-mar e tantas 
outras. Todos se baseiam em mé-
trica, rima e oração poética.

portanto, é nessa perspectiva 
que Erasmo Ferreira e Antônio 
Silva travam, literalmente, uma 
batalha saudável com seus ver-
sos. Sendo natural de Aroeiras, 
Erasmo Ferreira reside há seis 
anos em Serra Branca. Desde os 
seus quinze anos de idade, canta 
e encanta os amantes da poesia 
popular, dedilhando a sua viola, 
parceira de muitas alegrias de 
Norte a Sul do Brasil.

Com três álbuns gravados, 

várias participações em discos de 
festivais e parceiros de poesia, o 
artista é autor de várias composi-
ções, entre elas “pedindo perdão” 
em parceria Heraldo Salviano, 
“Apaixonado por essa mulher”, 
regravadas por bandas de forró. 

por sua vez, Antônio Silva, 
natural de Caicó, é cantador, re-
pentista, radialista e promotor de 
festivais. Também preside o Clube 
do Repente do Seridó. Além disso, 
é a segunda vez que se apresenta 
no projeto De Repente no Espaço. 
Em novembro do ano passado, ele 
fez dupla com Miro pereira (RN). 

Na última edição, o projeto 
completou um ano de existência 
em grande estilo com o 2º Desafio 
De Repente, edição especial que 
reuniu cinco duplas de competi-
dores mais uma dupla convidada. 
para celebrar a altura, o evento 
aconteceu no Teatro paulo pontes 
do Espaço Cultural, que completa-
mente cheio. 

Lucas Silva
Especial para A União

na Rua do Motocolombó, no bairro de 
Afogados. Casado com dona Venusti-
niana Aleixo de Barros, ele começou a 
escrever em 1889 e foi sobrevivendo 
com a venda de folhetos, atividade com 
a qual sustentou a família. A propósito, 

registros dão conta de que não deixou 
descendentes diretos, a exemplo de 
netos e netas, a não ser os descenden-
tes em quinto grau, ainda residentes 
no sítio Melancia e em paulista.

O contato de Leandro Gomes de 
Barros com a poesia popular começou 
quando ainda residia em Teixeira, 
onde pode conviver com grandes 
violeiros, a exemplo de Inácio da 
Catingueira, Romano da Mãe d’Água, 
Bernardo Nogueira e Ugulino Nunes 
da Costa. por sua simpatia e admira-
ção, desses artistas ele herdou o gosto 
pelos versos, tornando-se o primeiro - 
e único - a escrever mais de seiscentas 
histórias, das quais conseguiu impri-
mir número superior a 10 mil edições. 

No entanto, a cidade de pombal 
sempre foi grata a Leandro, reconhe-
cendo seu talento e o poder de sua 
poesia matuta, que encantou e encan-
ta ainda hoje os Sertões nordestinos. 
Ele gerou quatro filhos, sendo Raquel 
a mais velha, que se casou com o poe-
ta popular pedro Batista. Os demais 
são Erodildes (Didi), Julieta e Esaú 
Eloy, que seguiu a carreira militar, 
tendo integrado a Coluna prestes.

FOTOS: Divulgação

FOTOS: Thercles Silva
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Parecer pede julgamento de Dilma
afastamento da PresIdente

Anastasia diz no relatório 
que a crise no País é fruto
da expansão de gastos
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Em seu relatório final so-
bre a fase de pronúncia do pro-
cesso do impeachment contra 
a presidente afastada Dilma 
Rousseff, apresentado nessa 
terça-feira à Comissão Espe-
cial do Impeachment do Sena-
do, o relator senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) defende 
que a petista seja levada a jul-
gamento final pelo Senado. O 
relator argumenta que Dilma 
abriu créditos suplementares 
sem autorização do Congres-
so Nacional e fez operações de 
crédito com instituição finan-
ceira controlada pela União, as 
chamadas pedaladas fiscais.

No relatório, Anastasia diz 
que a crise econômica que o 
Brasil atravessa hoje é fruto do 
que ele chamou de “expansão 
insustentável do gasto públi-
co” feito no governo de Dilma 
Rousseff. O relator destaca que 
os artifícios e manobras fiscais 
utilizados para a expansão do 
gasto implicaram perda de 
confiança dos agentes econô-
micos, dos investidores, das 
pessoas físicas, nos números 
da economia e no futuro da 
economia, e, hoje, em perda do 
grau de investimento do Brasil 
pelas principais agências de 
classificação de risco.

Ainda segundo o tucano, 
com tudo isso vem a percep-
ção, para a comunidade inter-
nacional, de que o Brasil não é 
um país comprometido com 
metas fixadas em lei, e que 
os compromissos de ordem 
financeira não são levados a 
sério no País.

“Trata-se de conduta gra-
ve, que atenta não apenas con-
tra a responsabilidade fiscal, 
mas, principalmente, contra 
as prerrogativas do Congres-
so Nacional. Embora a políti-
ca fiscal seja executada pelo 
Poder Executivo, ela somente 
se legitima pela aprovação do 
Poder Legislativo, que é o re-
presentante maior da socieda-
de brasileira”.

O controle da tributação 
e do gasto público é uma das 
funções essenciais do Parla-
mento, que antecede, histori-
camente, a função legislativa 
propriamente dita, e que se 

encontra no âmago da pró-
pria concepção do Estado de 
Direito”, destacou, nas con-
clusões do voto.

O documento de 441 pá-
ginas, que será lido na íntegra 
por Anastasia, sustenta que 
Dilma Rousseff feriu oito prin-
cípios, dentre os quais, do pla-
nejamento, da prudência, o da 
transparência, separação de 
Poderes, equilíbrio das contas 
públicas e legalidade.

Ainda no voto distribuído 
aos senadores, Anastasia diz 
que nesse processo a socieda-
de brasileira precisa observar 
o que ele considera pontos 
fundamentais. “Em primei-
ro lugar, o descontrole fiscal 
compromete a sustentabili-
dade das políticas públicas de 
serviços fundamentais para a 
sociedade, que nada mais são 
do que a justa contrapresta-
ção do governo aos tributos 
pagos pelos cidadãos.

Em segundo lugar, o de-
sequilíbrio das contas públi-
cas amplia o endividamento 
público e impacta vários in-
dicadores econômicos (como 
inflação, PIB, desemprego e 
taxa de juros), que, por sua 
vez, representarão prejuízos 
à qualidade de vida da popu-
lação. Por fim, o Poder Legis-
lativo, que é a caixa de resso-
nância da sociedade, não pode 
ter suas funções constitucio-
nais de fiscalização e controle 
do orçamento usurpadas pelo 
Poder Executivo. A democra-
cia também exige o controle 
da sociedade sobre a gestão 
do dinheiro público”.

De acordo com o calen-
dário da comissão, durante a 
reunião de ontem seria  feita 
apenas a leitura do relatório. 
Ao final, foi dado automatica-
mente prazo para vistas do do-
cumento, ou seja, mais tempo 
para que ele seja analisado pe-
los senadores antes da discus-
são do conteúdo, hoje a partir 
das 11h.

 Amanhã (4), no mesmo 
horário, os senadores do cole-
giado votarão parecer de Anas-
tasia pelo prosseguimento do 
processo. Independentemente 
do resultado na comissão, a pa-
lavra final sobre essa segunda 
fase será dada na terça-feira 
(9) em mais uma votação, a 
primeira presidida pelo pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo Lewan-
dowski, no plenário da casa.

Karine Melo
Da Agência Brasil 

ricardo Brito
Da Agência Estado

 O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), afirmou 
ontem que o julgamento do impea-
chment da presidente afastada Dil-
ma Rousseff em plenário deverá 
começar no dia 25 ou 26 de agos-
to. Após almoçar com o presiden-
te em exercício, Michel Temer, ele 
negou que tenha sido pressionado 
para antecipar o calendário do 
processo contra Dilma, mas desta-
cou que fará “tudo” o que tiver ao 
alcance dele para concluir a vota-
ção do caso ainda este mês.

O Palácio do Planalto defende 
que o processo seja julgado an-
tes da reunião do G-20 na China, 
prevista para ocorrer no início de 
setembro, para que Temer viaje 
para China já como presidente 
efetivo. Por isso, Temer e outros 
ministros deflagraram uma ope-
ração no Senado a fim de encur-
tar o calendário.

 Renan disse que vai se reunir 
com o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Ricar-
do Lewandowski, na quinta-feira, 
4, e com os líderes partidários para 
definir um encaminhamento da 
votação. Esse encontro, segundo 

ele, foi proposto pelo presidente 
do STF. Lewandowski distribuiu 
uma nota no final de semana mar-
cando o início do julgamento para 
o dia 29, o que poderia atrapalhar 
os planos do governo interino.

Confrontado com a data suge-
rida por Lewandowski, o presiden-
te do Senado preferiu atribuir a 
data do dia 29 a auxiliares do pre-
sidente do STF. “A obsessão por 
informar levam os técnicos a faze-
rem calendários e calendários al-
ternativos, isso acaba dificultando 
para a gente”, contemporizou, ao 
considerar que o novo calendário 
prioriza sim o direito de defesa.

Renan vai antecipar o impeachment

O relator Antonio Anastasia (à esquerda, ao lado do senador Raimundo Lira) fez a leitura do relatório de 441 páginas

da agência estado

Os membros da Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) aprovaram 
ontem o projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2017, com 
o encaminhamento de 61 destaques 
(mudanças no texto) acatados inte-
gral ou parcialmente. Entre os des-
taques aprovados estão a inclusão 
dos recursos do Sistema S no Orça-
mento, a realização de uma audito-
ria da dívida pública e a garantia de 
que as despesas com saúde no ano 
que vem seguirão o valor gasto este 
ano atualizado pela inflação.

 A aprovação na CMO abre ca-
minho para a apreciação da meta 
fiscal em plenário. Uma sessão con-
junta do Congresso Nacional está 
convocada para as 19h. O presiden-
te do Congresso, senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), já havia dito pre-
tender colocar o projeto em votação 
mesmo se a comissão mista não con-
cluísse a apreciação da matéria.

 No início da sessão, o relatório 
do senador Wellington Fagundes 
(PR-MT) que sugeriu o acolhimento 
total ou parcial de 57 destaques (al-
terações no texto) foi aprovado em 
bloco por unanimidade. Outros dez 
destaques foram apreciados à par-
te, a pedido dos parlamentares que 
propuseram as alterações, e quatro 
deles foram acatados.

 Nenhum dos destaques altera 
a meta fiscal para o ano que vem, 

já aprovada no texto-base na última 
sessão da CMO, em 14 de julho. Em 
2017, o governo projeta um déficit 
de R$ 139 bilhões.

“Nesses últimos dias, examina-
mos com atenção os 257 destaques. 
Não faltam boas intenções e de-
mandas meritórias, mas nem todos 
puderam ser atendidos”, disse o re-
lator Wellington Fagundes. Segun-
do o senador, os destaques que fo-
ram rejeitados respeitaram critérios 
como “indicação de prioridades em 
tempos de crise”.

Entre os destaques aprovados 
está a previsão de que as despesas 
com saúde em 2017 tomarão como 
base o valor gasto este ano, atua-
lizado pelo IPCA, índice oficial de 
inflação. A ideia dos parlamentares 
é garantir mais recursos no Orça-
mento para a área, uma vez que a 
PEC do teto de gastos, se aprovada, 
prevê atualização pela inflação ape-
nas do mínimo constitucional. Como 
hoje os gastos com saúde estão aci-
ma desse patamar, a PEC não obri-
garia expressamente o crescimento 
dessas despesas.

“Apresentamos um meio termo 
para garantir em 2017 no mínimo o 
(gasto) de 2016 e a correção da in-
flação”, afirmou Fagundes.

Além disso, os parlamentares 
acataram mudança no texto da LDO 
de 2017 que inclui as receitas do Sis-
tema S no Orçamento federal. A me-
dida visa a dar maior transparência, 

uma vez que hoje as entidades que 
compõem o Sistema S firmam con-
vênios com empresas e arrecadam 
esses recursos. Agora, pela mudan-
ça, quem ficará a cargo de recolher 
os valores será a Receita Federal. Os 
recursos, porém, estarão livres de 
desvinculações, ou seja, serão neces-
sariamente destinados ao Sistema S.

Outra alteração acatada pela 
Comissão foi a previsão de realização 
de uma auditoria da dívida pública, 
com a participação de membros da 
sociedade civil, no âmbito do Minis-
tério da Fazenda. A proposta havia 
sido encaminhada pelo deputado 
Edmilson Rodrigues (PSol-PA). Já in-
cluída no Plano Plurianual, havia sido 
vetada pelos parlamentares.

A CMO acolheu ainda um des-
taque do deputado Nelson Marche-
zan Jr. (PSDB-RS) que prevê a proibi-
ção a ocupantes de cargos púbicos 
- inclusive ministros e presidentes de 
Poderes - de viajar de avião em pri-
meira classe ou em classe executiva 
em voos de carreira. Caso a medida 
seja aprovada no Congresso, os ser-
vidores poderão somente viajar de 
classe econômica, inclusive em tre-
chos internacionais.

Hoje, um decreto permite que o 
presidente e o vice-presidente da Re-
pública viajem em primeira classe, e 
ministros e comandantes adquiram 
passagens de classe executiva. Caso 
aprovado o destaque em plenário, 
essa regra perderia validade.

Comissão aprova LDO e projeto 
vai à apreciação do Congresso

orÇamento de 2017

foto: Geraldo Magela/Agência Brasil

A 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deci-
diu ontem manter na prisão 
os ex-deputados André Var-
gas (ex-PT-PR) e Luiz Argôlo 
(SD-BA). Os dois estão presos 
preventivamente desde abril 
de 2015, em decorrência de 
desdobramentos da Opera-
ção Lava Jato.

Para o ministro Teori 
Zavascki, ambos devem per-
manecer na cadeia, porque 
ainda podem interferir nos 
rumos das investigações e 
têm influência em órgãos 
governamentais. A posição 
do relator foi seguida pelos 
outros quatro ministros da 
Turma, Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Celso 
de Mello. 

Pesa contra Vargas a sus-

peita de ele trabalhar a favor 
da rede articulada pelo dolei-
ro Alberto Youssef, que tam-
bém está preso por conta dos 
desvios na Petrobras. Ele foi 
condenado pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro.

No pedido de habeas cor-
pus, a defesa do ex-deputado 
afirmava que a prisão preven-
tiva não se justificava, porque 
os fatos investigados haviam 
ocorrido até 2013, e não ha-
via risco de influência política 
nas apurações, pois ele havia 
se desfilado do PT e perdido o 
mandato de deputado.

 Já Argôlo foi condenado 
a pena de 11 anos e 11 meses 
de reclusão por corrupção 
e lavagem de dinheiro. (Da 
Agência Estado).

STF mantém na prisão 
André Vargas e Argôlo

haBeas corPus neGado
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Cotas: candidato negro em concurso 
terá que se apresentar pessoalmente
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Geral

Verificação levará em 
conta características 
físicas e não ascendência

14

Não será exagero afirmar que religião e hipocrisia 
são duas irmãs siamesas. Qual a razão desse aparente 
contraste?. De um lado, as religiões em geral, com 
seus princípios, exigências e mandamentos, chamam 
a um ideal cada vez mais elevado. Pretendem 
conduzir a uma meta onde chegam somente uns 
poucos iluminados, mas é inalcançável para a 
maioria dos pobres mortais. De outro lado, no 
contexto da vida contemporãnea, os interesses do 
mercado de consumo associados àqueles da grande 
mídia, ambos poderosos, influentes e globalizados, 
oferecem uma avalanche de produtos, atrações e 
fascínios que contrastam frontalmente com aquele 
ideal almejado.

Emerge naturalmente a pergunta: como 
conciliar os dois polos, um pretensamente negativo 
e outro pretensamente positivo? Nos cultos e 
expressões religiosas, os fiéis são estimulados a voar, 
mas carregam o peso do cotidiano amarrado aos 
pés. Desnecessário acrescentar que em sua grande 
maioria, não pussuem as asas místicas e espirituais 
dos ilustres iluminados. Chamados a figurar como 
“borboletas”, os embates da luta pelo “pão nosso de 
cada dia” os condenam a contentar-se com a condição 
de “vermes”, arrastando-se lenta e laboriosamente 
pelo chão. Por mais que vigore o desejo de superação 
dos próprios limites e fraquezas, a distância entre o 
ideal e a realidade permanece intransponível para a 
maior parte dos adeptos.

Disso resulta, não raro, um comportamento 
âmbiguo. Na aparência, sorrisos e olhares meio 
que forçados, práticas devocionais, formalidades 
rituais e até alguns gestos de solidariedade. Mas isso 
se confronta coma realidade oculta de um rancor 
surdo e mudo seja em relação aos que se declaram 
sem religião, seja em relação aos que praticam 
qualquer outra religião ou culto, seja enfim em 
relação aos que, declarando-se fiéis, ignoram pura 
e simplesmente as exigências mais elementares da 
fé que abraçaram. Tampuco faltam vestes sóbrias, 
olhares compungidos, atitudes que afetam elevação 
sublime – tudo isso misturado com um preconceito e 
um rechaço de fundo para com “os pobres pecadores 
que ainda pertencem a este mundo”.

Em consequência, não poucos, cientes de fazer 
o bem, acabam por praticar e difundir um modo de 
vida que, no final das contas e mesmo sem que eles o 
saibam, julga, ofende e fere as pessoas que se movem 
ao redor. Quanto essa miopia ou cegueira chega 
ao extremo de um fanatismo fervoroso, atuante 
e mobilizado, instala-se muitas vezes o dualismo 
maniqueista entre os bons e os maus, os de dentro 
e os de fora, os nossos e os outros – a tal ponto que 
a situação pode degenerar em conflito armado ou 
guerra santa. Na relação entre as distintas religiões 
e no interior de cada uma delas, não faltam os 
exemplos ao longo de toda a história. Torna-se 
comum para os fiéis definir todos os outros como 
infiéis, enfretando-os num combate sem trégua.

Mas entre o comportamento dúplice e hipócrita, 
de um lado, e a guerra aberta de outro, existe uma 
infinidade de situações intermediárias. Nestas, a fé, 
o culto e os preceitos religiosos podem levar a uma 
atitude moral e ética ou a um compromisso concreto 
com os mais necessitados e com a transformação 
sociopolítica. Mas podem, igualmente, evitar 
qualquer contato contagiante com “o mundo da lama 
e do pecado”! Neste último caso, cria-se a ilusão de 
duas histórias soprepostas: a dos que encontraram 
a salvação e a dos que, perdidos e solitários, erram 
pelas vias de uma “sociedade sem Deus”. Deus 
conduz a primeira, os homens a segunda! 

A dicotomia entre uma e outra levanta muros 
e barreiras incomunicáveis. Os que se sentem 
para sempre salvos passam a julgar os demais 
como perdidos para sempre. Resta, porém, a 
máxima: ninguém está definitivamente salvo e 
ninguém está definitivamente condenado. Todos 
estamos a caminho. E este caminho, como diz o 
poeta, “se faz caminhando”.

opiniao.auniao@gmail.com

J.Gonçalves
Pe. Alfredo

O Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão estabeleceu regras de 
verificação da autodeclaração 
prestada por candidatos ne-
gros em concursos públicos. 
A partir de agora, os candi-
datos que se inscreverem nas 
vagas destinadas a cotistas 
deverão se apresentar pes-
soalmente a uma comissão 
designada para tal fim. As 
orientações para os órgãos e 
entidades federais foram pu-
blicadas na edição de ontem 
do Diário Oficial.

As novas regras regula-
mentam a Lei nº 12.990, de 
2014, que reserva aos negros 
20% das vagas oferecidas em 
concursos públicos. Podem 
concorrer a essas vagas aque-
les que se autodeclararem 
pretos ou pardos no ato da 
inscrição no concurso público.

De acordo com a norma, 
os editais devem prever e de-
talhar os métodos de verifica-
ção da veracidade da autode-
claração, com a indicação de 
uma comissão que terá seus 
membros distribuídos por 
gênero, cor e naturalidade. As 
formas e critérios de verifica-
ção levarão em conta apenas 
os aspectos fenotípicos do 
candidato, que são suas ca-
racterísticas físicas, e não a 
ascendência.

Segundo o diretor exe-
cutivo da organização não 
governamental Educafro, Frei 
David Santos, entre os pretos 
não há problema para defi-
nir cotas. O problema está na 
hora de definir entre os três 
grupos de pardos: o pardo
-preto, o pardo-pardo e o par-
do-branco.

“Todo o problema está 
no pardo-branco, porque ele 
tem poucos traços fenotípicos 
do povo negro e usa a geno-
tipia [genética/ascendência] 
para usurpar um beneficio 
que não lhe pertence”, disse.

Frei David explicou que 
os dois últimos grupos [par-
do-pardo e pardo-branco] não 
são alvo dos processos de ex-
clusão. “Quando a polícia faz 
uma revista em pessoas que 
passam na rua ou entra em 
um ônibus, ela vai diretamente 
em quem julga negro: preto ou 
pardo-preto. Nunca vai em um 
pardo-pardo ou pardo-branco. 
Das várias vezes que passei 
por revista, nunca vi um pardo
-branco reivindicar o direito de 
ser revistado. Agora é para ter 
benefício?”, criticou.

Para o diretor da Educa-
fro, a questão das regras de 
verificação ainda será alvo 
de muita polêmica, mas será 
positivo. “Entendemos que o 
Brasil passa por um momen-
to especial. Estamos discutin-
do fortemente um elemento 
da identidade nacional que 
nunca foi discutido. Quan-
do é para tornar o Brasil um 
país mais igual, há omissão da 
classe dominante. Nós preci-
samos entender que o Brasil 
só vai ser melhor quando pre-
tos e pardos tiverem oportu-
nidades reais no cenário na-
cional”, destacou.

Frei David disse ainda 
que é fundamental que as co-
missões que farão as averigua-
ções tenham um treinamento, 
porque o olhar das pessoas 
varia muito conforme suas de-
finições pessoais. Segundo ele, 
o Ministério do Planejamento 
já deu dois treinamentos do 
tipo recentemente. “Concla-
mamos que multipliquem 
treinamentos para as comis-
sões do Brasil inteiro.”

Religião e 
hipocrisia

Da Agência Brasil 

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil 

Os cidadãos que se sentirem insatis-
feitos com algum tipo de prestação de 
serviço público em âmbito federal con-
tam, desde ontem, com um novo tipo 
de atendimento que promete resposta 
mais rápida e mais eficaz na solução dos 
problemas. Para isso, foi feita uma par-
ceria entre o Instituto Reclame Aqui e o 
Ministério da Transparência, Fiscaliza-
ção e Controle.

Pelo acordo, as queixas feitas no 
endereço eletrônico http://cidadao.re-
clameaqui.com.br serão automaticamen-
te encaminhadas à Ouvidoria-Geral da 
União. Inicialmente, a interação será fei-
ta apenas com 95 instituições do Governo 
Federal, entre universidades, autarquias 
e órgãos da administração direta e indi-
reta, mas a meta é inserir as 306 ouvido-
rias federais ao sistema das plataformas 
do Reclame Aqui e do E-ouv (a ouvidoria 
do cidadão, em funcionamento desde 
2014), com a previsão de que a resposta 
saia em, no máximo 20 dias.

“Transparência é prestação de con-
tas e não deve ser formal [apenas], um 
papel perante o Tribunal de Contas. É 
preciso ter a aprovação da sociedade ci-
vil. É preciso que a sociedade civil saiba 
e controle a qualidade dos serviços que 
lhe são prestados”, disse o ministro da 
Transparência, Fiscalização e Controle, 
Torquato Jardim, logo após a assinatura 
do acordo.

Questionado sobre eventuais puni-
ções na ausência de respostas ou na fa-
lha do atendimento, o ministro reagiu 
dizendo que “é preciso ter uma nova 
cultura de prestação de contas, em que 
o servidor público seja menos arrogante 

e mais disposto a ser cobrado, como é no 
ambiente da empresa privada”.

De acordo com o ouvidor-geral da 
União, Gilberto Waller Júnior, o fato de 
o canal de queixas não estar ainda al-
cançando as 306 ouvidorias deve-se à 
necessidade de aprimoramento de fer-
ramentas para a interação. Waller infor-
mou que a maior demanda do E-ouv é de 
micro e pequenos empresários em busca 
de esclarecimento de dúvidas quanta à 
burocracia em torno de suas atividades.

O presidente do Instituto Reclame 
Aqui, Maurício Vargas, destacou que as 
queixas acumuladas em sua empresa em 
relação ao serviço público, nos dois últi-
mos anos, chegam a 450 mil. Com a par-
ceria fechada ontem, Vargas estima que 
esse número cresça rapidamente para 
algo em torno de 2 milhões.”Vamos con-
tinuar sendo só um canal [de reclama-
ções] e vamos cobrar porque, depois que 
o cidadão faz a reclamação, pede-se uma 
avaliação do que o serviço público fez.”

De acordo com Vargas, diariamen-
te o Reclame Aqui registra cerca de 600 
mil acessos, e a maioria, 95% dos casos, 
refere-se à pesquisa do cidadão que 
pretende certificar-se da idoneidade 
da empresa com quem pretende fechar 
um negócio.

Já o número de reclamações fica em 
torno de 30 mil por dia. Grande parte 
das queixas refere-se a consumidores 
descontentes com os serviços dos Cor-
reios. Nos dois últimos anos, o Instituto 
recebeu 101 mil reclamações do gênero. 
Contra a Caixa Econômica Federal, fo-
ram 43 mil e nenhuma das demandas 
obteve resposta. No mesmo período, as 
reclamações contra o Banco do Brasil fo-
ram 42 mil, mas, segundo Vargas, todas 
foram solucionadas.

Novo sistema promete respostas 
às queixas sobre serviços públicos

“RECLAME AQUI”

Torquato Jardim: “É  preciso  que  a  sociedade  civil  saiba a  qualidade  dos  serviços prestados”

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
pede que clientes denun-
ciem estabelecimentos que 
cobram preços abusivos pela 
vacina da dengue. O preço 
máximo da vacina da Sanofi 
Pasteur, única que pode ser 
comercializada no País até 
o momento, é R$138,53. En-
tretanto, as clínicas podem 
cobrar pela aplicação e ar-
mazenamento do produto, 
aumentando o preço final 

cobrado ao consumidor.
A maioria dos laborató-

rios ainda está em processo 
de aquisição do imunizante 
e não divulga o preço que 
irá cobrar. Em Brasília e no 
Rio de Janeiro, dos poucos 
laboratórios que divulgam, 
a dose sai por R$ 300. Em 
São Paulo, os clientes podem 
encontrar cada dose por 
R$ 250. São necessárias três 
doses para que o imunizante 
produza a proteção prometi-

da pelo laboratório.
A Câmara de Regula-

ção do Mercado de Medi-
camentos (CMED) estabe-
leceu que a vacina deve 
custar entre R$ 132,76 e 
R$ 138,53, dependendo do 
ICMS de cada estado.

Em caso de cobrança 
excessiva dos serviços, o 
consumidor deve procurar 
os órgãos de defesa do con-
sumidor, como o Procon, e o 
Ministério Público.

Anvisa pede que consumidor 
denuncie os valores abusivos

vACINA CONTRA A dENGUE
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Mundo

Papa ordena estudo para inclusão 
de mulheres diaconisas na Igreja
Comissão vai analisar a 
participação de mulheres 
em cerimônias litúrgicas

O papa Francisco criou 
ontem a Comissão de Estu-
dos sobre Diaconisas, infor-
mou o Vaticano. O grupo é o 
primeiro do novo milênio a 
estudar a inclusão das mu-
lheres presidindo algumas 
cerimônias litúrgicas.

De acordo com o docu-
mento divulgado, 12 pes-
soas farão parte do comitê 
de leigos e religiosos, sendo 
seis mulheres, e o grupo terá 
como presidente o monse-
nhor Luís Francisco Lada-
ria Ferrer, que atualmente é 
secretário da Congregação 
para a Doutrina da Fé.

Entre as mulheres que 
participarão da comissão, 
está a professora da Uni-
versidade La Sapienza, de 
Roma, Francesca Cocchini, 
e a professora de Teologia 
na Universidade de Viena e 
membro da Comissão Teoló-
gica Internacional, Marianne 
Schlosser, além de religiosos 
e professores de universida-
des da França, Nova York e 
Madri.

Segundo o pontífice, 
o grupo terá como missão 
estudar o que eram os dia-
conatos femininos na Igreja 

primitiva, que são menciona-
dos em algumas passagens 
bíblicas. “O que eram esses 
diáconos femininos? Elas ti-
nham ordenação ou não? Era 
um pouco obscuro. Qual era 
o papel das diaconisas na-
quela época? Constituir uma 
comissão oficial que possa 
estudar questão?”, disse a 
900 mulheres que foram a 
uma audiência, em maio, no 
Vaticano. Elas questionaram 
Francisco sobre os papéis 
das mulheres na Igreja.

Ordens sacerdotais
O diácono está na esfe-

ra das três principais ordens 
sacerdotais dos católicos: 
episcopado, sacerdócio e dia-
conato. Há dois tipos de fun-
ções para estes últimos: os 
transitórios são aqueles que 
recebem o grau de maneira 
temporal, enquanto tentam 
atingir o sacerdócio - ou seja, 
tornar-se padre - e os perma-
nentes, os que já são casados 
ou pretendem se casar e não 
têm objetivos de serem reli-
giosos dos mais altos níveis.

Todos, no entanto, po-
dem realizar matrimônios e 
batizados. Em 1994, o então 
papa João Paulo II parou as 
análises sobre a inclusão das 
mulheres, mas, segundo o 
cardeal Carlo Maria Martini 
disse à época, aquela pausa 
“não foi um não”. O assunto 
de incorporar as mulheres 

15

Da Ansa Brasil

Foto: Gregorio Borgia/Associated Press/Estadão Conteúdo

O papa Francisco afirmou que a comissão estudará o que eram os diaconatos femininos na Igreja primitiva, mencionados na Bíblia

em ritos é um tema caro ao 
papa Francisco.

Por diversas vezes, ele 
mencionou que elas deve-
riam ter mais espaço na Igre-
ja Católica. Segundo histo-
riadores, a falta de mulheres 
no sacerdócio seria referente 
ao fato de não haver presen-

ça feminina no momento da 
Santa Ceia de Jesus Cristo. O 
ato instituiu a eucaristia, a di-
visão do pão e do vinho como 
o corpo e sangue de Jesus 
para os cristãos católicos.

Porém, Jorge Mario Ber-
goglio já desconstruiu um 
pouco esse conceito ao, na 

Páscoa deste ano, incluir - 
pela primeira vez na história 
- a presença de mulheres no 
rito de lava-pés, um dos mais 
importantes para os católi-
cos. Há algumas referências 
na Bíblia sobre as mulheres 
que atuavam como diaconi-
sas, mas não está claro como 

elas eram escolhidas.
Sabe-se que atuavam 

como auxiliares em batizados 
ou, ainda, no cuidado com os 
doentes. Essas referências 
aparecem nos primeiros sé-
culos da Igreja, mas não há 
mais detalhes nos séculos 
posteriores.

Gauhati, Índia (AE) 
- O número de mortos 
em inundações causa-
das por fortes chuvas de 
monção na Índia subiu 
para 96, forçando cerca 
de um milhão de pes-
soas a se abrigarem em 
acampamentos admi-
nistrados pelo governo, 
disseram autoridades 
nessa terça-feira. As for-
tes chuvas vieram de-
pois de dois anos conse-
cutivos de seca no país.

Chuvas incessantes 
têm danificado trechos 
de terra, derrubado ár-
vores e arrancaram fios 
de telefones em dezenas 
de distritos nos estados 
de Bihar, no leste, Assam, 
no nordeste, e Himachal 
Pradesh, no norte.

Ao menos 17 ri-
nocerontes raros fo-
ram mortos devido à 
inundação nas vastas 
áreas do Parque Na-
cional de Kaziranga de 
Assam, disse Pramilla 
Rani Brahma, o minis-

tro do Meio Ambiente 
do país. “A maioria dos 
rinocerontes mortos 
são filhotes que foram 
separados de suas mães 
em meio à forte inun-
dação”, disse Brahma. 

Na segunda-feira, 
deslizamentos de terra 
e chuvas pesadas blo-
quearam estradas que 
levam ao Tibete e Ma-
nali, uma estância turís-
tica no Estado de Hima-
chal Pradesh, levando 
centenas de pessoas 
a ficarem presas por 
várias horas antes de 
as equipes de resgate 
abrirem o caminho.

No Estado de Bihar, 
cerca de 260 mil vítimas 
das enchentes foram se 
abrigar em mais de 400 
campos de socorro cria-
dos pelo governo do 
Estado. Pelo menos 400 
acampamentos médi-
cos foram criados, assim 
como para as pessoas 
que passaram várias 
noites ao ar livre depois 
que suas casas foram 
submersas.

Inundações na Índia
mataram quase 100

CHUVAS INCESSANtES

Da Agência Estado

Da Ansa Brasil 

Um asteroide chamado 
Bennu pode um dia atingir 
a Terra. É possível que ele 
guarde o mistério da origem 
da humanidade.

Descoberto em 1999, 
o 101955 Bennu tem apro-
ximadamente 500 metros 
de diâmetro e orbita o Sol 
a uma velocidade de 100 
mil quilômetros por hora. 
Infelizmente, a órbita do as-
teroide coincide com a do  
Planeta Terra a cada 6 anos, 

o que significa que ele pode, 
um dia, colidir com a Terra.

“A aproximação do as-
teroide com a Terra no ano 
2135 ajustará a órbita de 
Bennu, potencialmente colo-
cando-o em curso de colisão 
com a Terra naquele século”, 
diz Dante Lauretta, profes-
sor de Ciência Planetária na 
Universidade de Arizona.

Para se preparar me-
lhor para este evento po-
tencialmente apocalíptico, 
a Nasa, a Agência Especial 
dos Estados Unidos, envia-

rá uma nave espacial Osiris
-Rex para coletar uma amos-
tra do asteroide.

“A missão é a chave para 
a nossa busca por produtos 
orgânicos no Bennu”, disse 
Lauretta, de acordo com um 
comunicado da Nasa.

 Mas a missão é mais do 
que evitar Armageddon. De 
acordo com Lauretta, a mis-
são Osiris poderia ajudar a 
humanidade a compreen-
der melhor suas próprias 
origens.

“Acreditamos que Bennu 

é uma cápsula do tempo des-
de os primórdios de nosso 
Sistema Solar”, disse Lauretta 
ao canal ABC News. “Assim, a 
amostra pode potencialmen-
te conter respostas para uma 
das perguntas fundamentais 
que os seres humanos fazem: 
“de onde viemos, qual a nos-
sa origem?”.

Por enquanto, não há 
nenhuma razão de pânico. 
O Bennu tem apenas uma 
chance em 2.700 de colidir 
com a Terra entre 2175 e 
2196.

Nasa vai explorar asteroide Bennu, 
que pode atingir a terra em 2135

MIStÉRIo DA oRIGEM DA HUMANIDADE

Da Sputnik Brasil 

Da Sputnik Brasil A Organização Inter-
nacional para as Migrações 
(OIM) informou ontem que 
4.027 imigrantes ou refugia-
dos morreram até agora ao 
tentar nova vida em outro 
país. O número é 26% maior 
do que o registrado no mes-
mo período no ano passado.

De acordo com a enti-
dade, 3.120 mortes ou de-
saparecimentos ocorreram 
apenas no Mar Mediterrâ-
neo, um aumento de 60% na 
comparação com os primei-
ros sete meses de 2015. Os 
dados atualizados já incluem 
os 120 corpos encontrados 
na Praia de Sabrata, no oes-
te da Líbia, vítimas de vários 
naufrágios ocorridos duran-
te as últimas semanas.

O relatório da OIM inclui 
ainda as mortes ocorridas 

durante as travessias por 
terra na Europa (26 vítimas), 
no Norte da África (342) e no 
Oriente Médio (81), além de 
mortes em outras partes do 
mundo.

A OIM informou que, até 
o dia 27 de julho, 257.186 
deslocados entraram na Eu-
ropa por via marítima, sendo 
que a maioria se dirigiu para 
a Grécia e a Itália. A Itália, no 
entanto, mereceu destaque 
por ter registrado “números 
virtualmente idênticos” aos 
de 2015, segundo o diretor 
do OIM em Roma, Flavio Di 
Giacomo.

 Foram 94.449 imigran-
tes que chegaram aos portos 
italianos, com 2.692 mortes 
na rota chamada de Medi-
terrâneo Central. A Grécia 
recebeu 160.233 pessoas e a 
rota até o país registrou 383 
mortes.

Mortes de imigrantes 
superam 4 mil este ano Referendo pode revogar

o mandato de Maduro

VENEZUELA

O Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE) da Vene-
zuela declarou a validade 
do recolhimento de assi-
naturas, correspondentes 
a 1% do padrão eleitoral, 
para convocar um referen-
do de revogação do man-
dato do presidente Nicolás 
Maduro.

“Os 24 estados cumpri-
ram a exigência de 1% da 
manifestação de vontade” 
para solicitar o referendo, 
disse, em entrevista, o pre-
sidente do CNE, Tibisay Lu-
cena.

Segundo dados divul-
gados por Lucena, foram 
apresentadas mais de 1,9 
milhão de assinaturas. Se-
gundo ela, as assinaturas 

foram verificadas pelo CNE, 
considerados os dados bio-
métricos de cada eleitor 
inscrito.

“Foram recebidos 407.622 
registros, 399.412 dos quais 
(98,04%) coincidiram com 
os da base de dados, 1.326 
(0,33%) não coincidiram 
com a base de dados”, o que 
significa que “a identifica-
ção biométrica não coincide 
com a pessoa que assinou o 
documento”, disse Lucena.

Os promotores do re-
ferendo - a oposição Mesa 
da Unidade Democráti-
ca (MUD) - precisavam de 
pouco menos de 200 mil 
assinaturas para entrar na 
próxima fase, que deve re-
unir a vontade de 20% dos 
eleitores para iniciar o refe-
rendo.
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do setor eólico na Paraíba
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Clínica Escola da UEPB oferece atendimento gratuito

Disfunções estéticas
Foto: Reprodução/Internet

amais imaginei que fosse sentir-me  com 
tão adolescendo-me com meu primeiro 
livro (de poemas), “Nós - An insight”, lança-
do em 15 de fevereiro de 2011, na Acade-
mia Paraibana de Letras.

 Hoje em dia, vou poucas noites, no 
Varadouro, por questões de preservações 
maior da saúde, Há cinco anos, entretanto, lá 
estava acostumado a conversar com gente de 
idades e pensares tão diversos como e quanto 
Antonio Barros e Cecéu, Rayan Lins, Edna May, 
Érica Maria, Leo Almeida. Encontrava melhores 
respostas para as escrituras de meu próximo 
livro, “Survival”, quase saindo do forno. Os no-
vos “insights” saem velozmente ao balanço das 
horas.

nnnnnnnnnn

Vivi intensamente a segunda metade dos 
anos 1960 e de lá pra cá moldei-me como um 
ser humano experimentando a força estranha 
de ter dobrado a esquina dos 60 anos de idade, 
de entrar há pouco nos 70. Daí o início da expli-
cação para minha nova adolescência.

Em seu prefácio para “Nós - An insight”, o 
neopopfilósofo Walter Galvão sacode uma frase 
definindo minha poética como “síntese das 
inquietações de várias gerações”. Já o poptro-
vador Gustavo Magno, em seu posfácio, afirma 
que prefiro colocar-me “on the road” como um 

Todas as gerações em forma de poesia

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

Kerouac e “apostar em novas 
ideias num espaço infinito 
de intermináveis possibili-
dades”.

As afirmações de Galvão 
e Gustavo completam-se 
e oferecem-me os sinos, 
luzes e sinais para que 
comprenda que, ao escrever 
o livro, estava praticando 
um inconsciente esforço em 
traduzir gerações, durante 
os “insights” das criações. 
Chamo de “insights” porque 
nunca planejei nenhum dos 
52 poemas do livro. Cada 
um deles entrou na minha 
cabeça e nas minhas mãos 
sem pedir licença. Cada um 
foi definitivo. Não “trabalhei” 
nenhum deles. Da forma que 
cada um chegou, foi acolhido e ficou, sem que 
depois eu mudasse qualquer ponto, adjetivo, 
vírgula ou verbo. Isso vem se repetindo em 
“Survival”.

nnnnnnnnnn

Deixo claro que o título “Nós” foi in-
tencionalmente uma lembrança do “Eu” de 
Augusto dos Anjos. O maior poeta brasileiro 

provocou-me a ir do sin-
gular ao plural. Tanto que 
levou-me a ler sua frase “a 
minha sombra há de ficar 
aqui” como “a nossa luz há 
de brilhar ali”. Tanto que, 
ao revisitar seu “Monólogo 
de uma sombra”, escrevi 
“Monólogo de uma luz em 
curta-metragem” com ima-
gens assim: “Caiam dos céus 
os últimos deuses acorrenta-
dos, se manifestem como se 
fossem poemas dilacerados 
que os anjos exterminem a 
derradeira ilusão”.

Lembro que durante a 
trajetória de escrever o livro, 
num final de tarde ao som 
do mar da Ponta do Seixas, 
na casa do meu saudoso 

irmão Marcus, corri para o quarto, abri meu 
caderno e escrevi de uma só talagada: “Assim 
como abaixo, fico acima, astronomia de corpo 
inteiro. Escada sem degraus, nenhum destino, 
Vênus e Marte não me confundam, salvo por 
cem vidas, sou estrangeiro”.

Um amigo estranhou que meu primeiro 
livro fosse de poemas, e não de artigos com 
interpretações políticas, culturais, etc. Hoje sei 
o motivo: só poderia expressar a minha, a nova 
e a futura gerações em forma de poesia.

J
Cedo desencolheu a cabeça no médio estar do 
mundo
A tal ponto que cada passo era mergulho 
num mar sem fundo.
Rebeliões oblíquas abriram o seu tesouro de 
juventude,
Logo sabendo a direção de não viver em 
solicitude.
Os soldados e civis assinalados nunca 
causaram o tal do mal;
Só lamentava alguns sinais de ser um neto 
avesso do carnaval.

A cada imprevisto dia que hoje acelera e vira 
seu calendário,
Ruma com passo firme em direção ao pó que 
não tem horário.
Ano a ano, vê a ruga ficar sábia e arranca um 
branco cabelo
No longo dia das amizades e na eterna noite 
sem apelo.
Há uma galáxia que não esquece: 
GD 240 pi;
Ali, tão longe, brota a força do que sempre o 
faz ficar aqui

GD 240 pi (acróstico)

A Clínica Escola de Fisio-
terapia da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) está 
com inscrições abertas para 
atender gratuitamente pes-
soas com disfunções como 
gordura localizada (exceto 
pessoas obesas), celulite, lin-
fedema, pele flácida, feridas 
com dificuldade de cicatriza-
ção e acne com sinais infla-
matórios. Trata-se do serviço 
de fisioterapia dermatofun-
cional, que vem sendo oferta-
do pelo curso de Fisioterapia, 
em projeto coordenado pelo 
professor Ciro Franco de Me-
deiros Neto.

As inscrições podem ser 
realizadas através do preen-
chimento da ficha de inscri-
ção online, no endereço ele-
trônico www.afidef.blogspot.
com.br, ou diretamente no 
Departamento de Fisiotera-
pia, no Campus de Bodocon-
gó, em Campina Grande. O 
usuário precisa apresentar a 
carteirinha do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). As vagas 
podem ser preenchidas du-
rante todo o semestre letivo, 
mas os professores da Clíni-
ca alertam que o ideal para 
o paciente é iniciar o trata-
mento o mais breve possível, 

como forma de garantir a sua 
eficácia. Os atendimentos 
acontecem nas quartas e sex-
tas-feiras, das 7h30 às 8h40, 
na Clínica Escola do curso 
de Fisioterapia da UEPB, ao 
longo de todo o período leti-
vo. A Fisioterapia Dermato-
funcional é a especialidade 

clínica que estuda os efeitos 
terapêuticos ocorridos nas 
disfunções de ordem estética, 
com forte característica para 
aplicação de uma reabilita-
ção de suas funções.

Voltado para interven-
ções de tratamento facial e 
corporal, o tratamento feito 

a partir dessa especialidade 
consiste na aplicação externa 
e compreende ações como a 
massoterapia e a endermo-
logia. Os resultados vão além 
da estética e passam ainda 
pelos campos da autoestima, 
qualidade de vida e equilí-
brio emocional.

O ministro Teori Zavascki dis-
se que vai devolver ao plenário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ainda neste semestre, o re-
curso que discute a descriminali-
zação das drogas. 

O julgamento está suspenso 
desde setembro de 2015, quan-
do o magistrado pediu vista para 
analisar o assunto. “Essa é uma 
questão que exige muita refle-

xão. Eu acho que isso tem uma 
repercussão muito grande na 
vida das pessoas e no próprio pa-
pel do Judiciário, no que toca ao 
Judiciário e ao Poder Legislati-
vo deliberar a respeito. Por isso, 
tem que meditar bastante, eu 
estou estudando, estou fazendo 
um estudo de Direito compara-
do, examinando a experiência de 
outros países, porque esse é um 
problema universal”, disse o mi-
nistro. Questionado sobre qual 
seria o seu posicionamento, Teo-

ri disse que ainda não tinha uma 
posição firmada e que, de qual-
quer forma, não poderia adian-
tar seu voto.

Antes de o julgamento ser 
suspenso, três dos 11 ministros 
haviam votado a favor da des-
criminalização. São eles Gilmar 
Mendes, Edson Fachin e Luís Ro-
berto Barroso. Gilmar votou pela 
liberação do porte de todas as 
drogas para uso pessoal. Já Fa-
chin e Barroso restringiram seus 
posicionamentos à maconha.

STF vai retomar o julgamento
DESCRIMINALIZAÇÃo DAS DRoGAS

Isadora Peron e Beatriz Bulla
Agência Estado

Tratamento tem como alvo 
pessoas com celulite, linfedema, 
pele flácida, com feridas  
de difícil cicatrização
e acne com sinais inflamatórios

76% das pessoas nunca 
falaram com seu médico sobre 
o câncer de pulmão. Esse é um 
dos principais resultados da 
pesquisa encomendada pela 
biofarmacêutica Bristol-My-
ers Squibb com exclusividade 
para o Instituto Datafolha com 
objetivo de revelar o grau de 
conhecimento a respeito da 
doença que é a principal cau-
sa de morte entre homens e a 
segunda entre as mulheres  no 
País, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). *

Realizado por meio de 
entrevistas individuais com 
2.044 pessoas, em 130 mu-
nicípios do País durante o 
mês de março de 2016, o le-
vantamento buscou medir a 
percepção da população bra-
sileira sobre o assunto e o re-
sultado mostra que, embora a 
maioria tenha noções básicas 
sobre a doença, os números 
comprovam que há desco-
nhecimento e falta de infor-
mação aprofundada. 

Assim, apesar do alto ín-
dice de respostas positivas 
quando questionados se sa-
bem que a chance de sobrevi-
vência no caso do diagnóstico 
da doença em estágio inicial 
é maior (95% de concordân-
cia), que fumantes são mais 
propensos a ter o câncer de 
pulmão (83%) e fumantes 
passivos (95%), ex-fumantes 
(88%) e não fumantes (85%) 
têm chance de contraí-lo, do 
total de entrevistados:

• 76% nunca falaram 
com o médico sobre a doença 
e 17% não sabem o que fazer 
para reduzir o risco de ter cân-
cer de pulmão.

• Apenas 39% julgam-
se bem informados sobre o 
câncer de pulmão. 44% da 
população julgam-se mais 

ou menos informados e 17% 
mal-informados.

• 39% não se preocupam 
com a doença, uma vez que 
não são fumantes.

• 33% da população não 
estão tomando providências 
para reduzir o risco de con-
trair a doença.

• 25% consideram que 
câncer de pulmão atinge mais 
mulheres do que homens e 
57% que o câncer de pulmão 
mata mais que câncer de 
mama, colorretal e próstata 
juntos.

• Aproximadamente três 
em cada dez brasileiros (27%) 
declaram conhecer alguém que 
tem ou teve câncer de pulmão 
e desta população 19% são re-
presentados por parentes.

A pesquisa é o primeiro 
levantamento do gênero no 
Brasil e foi dividida em quatro 
módulos:

• Conhecimento sobre 
doenças pulmonares e respi-
ratórias;

• Costume de fumar 
(quantidade média de cigar-
ros por dia, razões que o le-
variam a parar de fumar, grau 
de concordância com hábitos 
relacionados ao cigarro);

• Conhecimento sobre 
câncer de pulmão (grau de 
informação sobre, grau de 
concordância com aspectos 
relacionados à doença, grau 
de concordância com aspectos 
relacionados ao risco de con-
traí-la, conhecimento sobre 
assuntos relacionados a este 
tipo de câncer);

• Sintomas e fatores de 
risco do câncer de pulmão (fa-
tores que aumentam o risco 
de ter a doença, fatores que 
reduziriam esse risco e a pro-
ximidade com portadores da 
enfermidade).

Brasileiro não fala sobre 
a doença com seu médico

CâNCER DE PULMÃo
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Por meio de incenti-
vos fiscais concedidos pela 
Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste 
(Sudene), sete novas indús-
trias serão instaladas nos 
estados da Paraíba, Pernam-
buco, Minas Gerais, Bahia e 
do Ceará. Outras três rece-
berão incentivos para am-
pliação ou modernização no 
Rio Grande do Norte, Bahia 
e Espírito Santo.

Esses projetos repre-
sentam investimentos re-
gionais de R$ 933,4 milhões 
e mais de 800 novos postos 
de trabalho. Todos os em-
preendimentos têm direito 
a uma redução de 75% no 
Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica (IRPJ) sobre o 
lucro real da empresa, no 
período de 10 anos.

Dos novos projetos em 
implantação, três são de 
energia. Dois são do comple-
xo Ventos de Santa Brígida, 
formado por sete parques 
eólicos distribuídos entre os 
municípios de Caetés, Pedra 
e Paranatama, no Agreste 
pernambucano. Duas usinas 
eólicas serão implantadas e 
terão 24 aerogeradores com 
capacidade de produzir 40,8 
MW de energia.

No total, o complexo 
passará a ter 107 aerogera-
dores produzindo, em mé-
dia, 182 MW. Uma área de 
3.500 hectares foi arrenda-
da de produtores rurais, mo-
delo que permite às famílias 
receber mensalmente uma 
quantia calculada a partir 
da energia gerada, estima-
da em R$ 2 milhões ao ano. 
O terceiro projeto aprovado 
é da Extremoz Transmisso-
ra do Nordeste – ETN S.A., 
subestação coletora de Cen-
trais Geradoras Eólicas, de 
Campina Grande (PB).

Receberam incentivo 
fiscal ainda uma fábrica de 
bebidas, sucos, refrescos, 
chás e energéticos da Leão 
Alimentos e Bebidas Ltda., 
localizada em Linhares 
(ES), cujo projeto é de mo-
dernização, e Torres Eólicas 
do Nordeste S.A., empreen-
dimento destinado à produ-
ção de torres para a geração 
de energia eólica (BA), pro-
jeto novo.

Também são novas ini-
ciativas incentivadas por 
uma fábrica de móveis e 
outra de plástico, ambas no 
Ceará, e outra no setor de 
alimentos e bebidas, da Café 
Jequitinhonha Indústria e 
Comércio Ltda. Na área de 
agricultura irrigada, pagará 
imposto reduzido também 
a Norfruit Nordeste de Fru-
tas Ltda., indústria instala-
da em Mossoró (RN).

incentivos da Sudene 
permitiram a implantação 
do empreendimento

Mortes em ação 
policial crescem 100% 

Caixa regulamenta 
cinco loterias

Luana Piovani se 
enfurece com notícia 

Homens usam saias
em passarela

De biquíni, Sharon 
exibe boa forma

O número de casos de 
mortes resultantes de ações po-
liciais cresceu 100% entre abril 
e junho de 2016 no Rio de Janei-
ro, na comparação com o mesmo 
período de 2015. A informação é 
da assessora de Direitos Huma-
nos da Anistia Internacional, Re-
nata Neder. Segundo ela, este já 
é um padrão quando se aproxi-
mam eventos de grande porte na 
cidade. De acordo com dados da 
Anistia, até maio 151 pessoas 
foram assassinadas por agentes 
públicos de segurança na cidade 
do Rio de Janeiro, 40 somente 
em maio – 135% a mais que no 
mesmo mês de 2015.

A Caixa Econômica Fede-
ral publicou no Diário Oficial da 
União (DOU) dessa terça-feira, 
(2), uma nova regulamentação 
das loterias Quina, Mega-Sena, 
Lotomania, Dupla-Sena e Loto-
fácil. A nova circular da Caixa 
substitui regulamento de ja-
neiro deste ano. O texto dispõe 
sobre as regras das apostas, 
sorteios, bolões, premiação 
e destinação da arrecadação, 
entre outros.

A atriz Luana Piovani não 
gostou de ver seu nome estam-
pado na imprensa por causa do 
fim de seu casamento de cin-
co anos com o surfista Pedro 
Scooby. Embora ela não tenha 
desmentido a notícia, usou 
seu Instagram para dizer que 
a curiosidade em torno de sua 
vida privada era leviana.”Hoje 
tive um dia tão turbulento por 
conta de fofocas que nem conse-
gui postar mais fotos de ontem. 
Que saco! Como pode um imbecil 
conseguir, sabe Deus da onde, 
informações levianas e notificar 
uma atitude dessa dimensão?? 
Quando a palavra RESPEITO terá 
sentido na vida desses energú-
menos? Quando a ética estará 
presente na vida profissional de 
supostos jornalistas? 

O desfile da marca Erikó, 
por David Alonso, no último 
dia, 28, da semana de moda 
da Colômbia, a Colombiamoda, 
apresentou cerca de 30 combi-
nações de roupas masculinas 
e apenas seis delas levavam 
calças. A saia foi a peça-chave 
dessa passarela. O item apare-
ceu em diversos modelos como 
a midi, de pregas e até mesmo 
a mini. A grife Erikó afirma 
que a coleção de roupas é uma 
expressão artística chamada 
“Agender” e pretende borrar as 
barreiras de gênero.

A atriz Sharon Stone, 58, 
chamou atenção ao publicar uma 
foto de biquíni em seu perfil no 
Instagram nessa terça-feira, 2.

“Está tão quente hoje!”, 
comentou na legenda. Próxima 
de completar 60 anos de idade, 
ela recebeu inúmeros elogios por 
parte de seus seguidores. Sharon 
é lembrada até hoje por conta da 
conhecida cruzada de pernas que 
fez no filme Instinto Selvagem, 
lançado há 24 anos.

Pernambuco, 
Minas Gerais, 
Rio Grande 
do Norte, 
Bahia e 
Espírito Santo 
também 
receberão os 
benefícios

O ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, entregou a primeira uni-
dade habitacional do Minha Casa 
Minha Vida para uma família que 
tem criança nascida com microce-
falia. A entrega ocorreu na cidade 
de Petrolina, Pernambuco, na últi-
ma sexta-feira (29).

“Essa emoção não é só da 
população, todos nós estamos 
emocionados. Vocês estão rece-
bendo uma casa que foi construí-
da com muito carinho, e não é só 
uma casa, agora vocês têm um 

conforto e um lar digno”, disse o 
ministro Bruno Araújo ao entre-
gar as chaves.

Para Uenia Letícia Conceição 
Silva, de 29 anos, mãe de Maria 
Karolini Silva, que nasceu com mi-
crocefalia há sete meses, a emo-
ção foi muito grande ao receber 
as chaves da casa própria. “Foi um 
momento emocionante, pois não 
esperava ganhar essa casa. Se não 
fosse essa oportunidade do gover-
no eu não estaria hoje na minha 
casa com os meus filhos”, disse.

A entrega de unidades habi-
tacionais para famílias que têm 
crianças nascidas com microcefalia 
é uma alteração da regra realiza-
da pelo Ministério das Cidades. A 
nova medida determina que essas 
famílias não precisam mais passar 
pelo sorteio para obter a moradia 
concedida pelo Minha Casa Minha 
Vida. Para ser atendida nessa nova 
forma de acesso, a família tam-
bém tem de estar enquadrada no 
Faixa 1, que é do grupo que tem 
renda familiar de até R$ 1,8 mil.

Governo entrega primeira casa
FAMÍLIA COM CRIANÇA COM MICROCEFALIA

FOTO: Reprodução/Internet

Mãe de criança com microcelafia, Uenia Letícia Conceição da Silva, 29 anos, se emocionou ao receber as chaves da casa própria

Brasileiros com 
psoríase sofrem 
discriminação 
e humilhação

Uma pesquisa global, en-
comendada pela farmacêutica 
Novartis, revelou dados alar-
mantes sobre o impacto da 
psoríase na qualidade de vida 
dos pacientes e os números 
chamam a atenção, principal-
mente, sobre o estigma causa-
do pela doença, que afeta não 
só a saúde, mas a autoestima, 
os relacionamentos e a vida 
profissional.  

Considerado o maior estu-
do global com pacientes, a pes-
quisa “Clear About Psoriasis” 
foi realizada com 8.338 pessoas, 
em 31 países, incluindo o Brasil, 
e contou com o envolvimento de 
25 associações de pacientes. No 
País, a associação responsável 
foi a Psoríase Brasil. 

O Brasil apresentou uma 
das maiores médias da pesqui-
sa dentre os 31 países, ao lado 
de Taiwan e Coreia do Sul, quan-
do o assunto é discriminação e 
humilhação. 96% dos pesqui-
sados afirmaram já ter passado 
por uma situação de constran-
gimento. Países latinos como 
México e Argentina tiveram 
índices melhores nesse quesi-
to, abaixo inclusive da média 
global, que foi de 84%1. Apro-
ximadamente três milhões de 
brasileiros sofrem com os sin-
tomas da psoríase, doença de 
pele crônica e inflamatória que 
tem origem quando o próprio 
organismo faz com que células 
da pele comecem a se renovar 
mais rápido que o normal.

A Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte informou 
ter prendido na madrugada 
dessa terça-feira mais um ho-
mem suspeito de comandar 
os recentes ataques a ônibus 
e prédios públicos registra-
dos desde sexta-feira (29) 
em todo o Estado. Daniel Sil-
va de Carvalho, de 29 anos, 
foi apontado como um dos 
líderes da facção criminosa 
conhecida como Sindicato do 
Crime.

Em apoio ao traficante, 
João Maria dos Santos Oli-
veira, o João Mago, também 
preso há dois dias, Carvalho 
coordenava os atos de vanda-
lismo do lado de fora da pri-
são. Ele foi preso em Natal, 
capital do Estado. O delegado 
responsável pela ação afir-
mou que outros líderes tam-
bém foram identificados e 
estão sendo procurados pela 
Polícia.

Na manhã dessa terça-
-feira, o governador do Es-
tado, Robinson Faria, confir-
mou a transferência de cinco 
detentos do sistema prisio-
nal potiguar para o presídio 
federal de Mossoró. 

De acordo com o gover-
nador, esse grupo comanda-
va os ataques de dentro do 
sistema prisional. Faria se 
reuniu ontem com coman-

Polícia prende mais um líder 
de ataques a ônibus no RN

CRIMINALIDADE E vIOLêNCIA

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil

dantes do Exército e da Ma-
rinha, a fim de coordenar 
ações conjuntas de seguran-
ça. O Governo Federal autori-
zou a mobilização de 1,2 mil 
homens das Forças Armadas 
para garantir a segurança no 
Rio Grande do Norte. Desde a 

noite de sexta-feira, dezenas 
de incêndios e depedrações 
de ônibus e prédios públi-
cos têm sido registrados no 
Estado, após o governo deci-
dir instalar bloqueadores de 
chamadas de celular nos pre-
sídios estaduais. 

Conforme informa-
ções da Secretaria de Se-
gurança Pública do Esta-
do, foram registradas até 
o momento 80 ocorrên-
cias em 29 cidades. São 
46 incêndios, 20 tentati-
vas de incêndio, sete dis-
paros contra prédios pú-
blicos, quatro apreensões 
de artefatos explosivos e 
três depredações. Segun-
do os dados, 72 pessoas 
foram presas ou apreen-
didas por ligação com os 
atos de vandalismo.

Ao todo, 27 veículos, 
entre ônibus e micro-ôni-
bus, foram incendiados. 
O Sindicato das Empresas 
de Transportes Urbanos 
de Passageiros do Muni-
cípio do Natal (Seturn) 
informou que os ônibus 
continuarão a ser reco-
lhidos mais cedo que o 
de costume, às 21h30.  
Entre a população, o cli-
ma é de apreensão. A 

comerciante Ana Dias, de 
45 anos, proprietária de 
uma farmácia no bairro 
de Capim Macio, na Zona 
Sul da capital, manteve o 
negócio fechado e optou 
por deixar as duas filhas, 
de 9 e 13 anos, em casa. 
“Elas estavam animadas 
para o retorno às aulas, 
mas não me senti segura 
em deixar que fossem. Fi-
camos trancadas em casa 
o dia todo. Meu marido 
foi trabalhar, mas só fi-
quei tranquila quando 
ele chegou.” 

O diretor do Sindi-
cato das Empresas de 
Transportes Urbanos do 
Rio Grande do Norte (Se-
turn), Nilson Queiroga, 
disse que o cuidado é 
constante. Vamos avaliar 
a situação a cada hora, 
para podermos garantir 
não só a circulação das 
pessoas, mas acima de 
tudo preservar a vida.

Ocorrências chegam a 80 
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Produção industrial
 Setor cresce pelo quarto mês consecutivo, diz IBGE
Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

A produção industrial 
brasileira cresceu 1,1% 
na passagem de maio 
para junho. Segundo da-
dos da Pesquisa Indus-
trial Mensal – Produção 
Física (PIM-PF), divulga-
dos ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esta é 
a quarta alta consecutiva 
do indicador nesse tipo 
de comparação.

Apesar disso, a pro-
dução teve queda de 6% 
na comparação com ju-
nho do ano passado, mar-
cando a 28ª taxa negativa 
consecutiva nessa com-
paração. A indústria bra-
sileira também acumula 
quedas de 9,1% em 2016 
e de 9,8% no período de 
12 meses.

Na passagem de maio 
para junho, as quatro gran-
des categorias econômicas 
tiveram alta, com destaque 
para os bens de capital, 
isto é, as máquinas e equi-
pamentos, com crescimen-
to de 2,1%. As demais cate-
gorias tiveram as seguintes 

Setor de varejo 
fecha 166,9 mil lojas

Venda de veículos 
novos cai 20,29%

Pequeno empresário 
está mais confiante

Preço da linha branca 
sobe no e-commerce

Acordo evita 3,6 mil 
demissões no ABC

Com o agravamento da reces-
são econômica, os empresários bra-
sileiros fecharam 166,9 mil lojas de 
setor de varejos ao longo de 2015, e 
primeiro semestre deste ano. Levan-
tamento divulgado nessa terça-feira, 
2, pela Confederação Nacional de 
Comércio (CNC), mostra que 67,9 mil 
lojas foram fechadas somente nos 
primeiros seis meses de 2016. No ano 
passado, os dados da CNC apontam 
para 99 mil lojas fechadas. Apesar da 
melhora dos indicadores de confiança 
no setor de comércio a partir de maio, 
a CNC prevê  queda de 10,6% das ven-
das do varejo em 2016, resultado pior 
do que o recuo de 8,6% em 2015.

A venda de veículos novos em 
todo o País caiu 20,29% em julho, 
na comparação com julho do ano 
passado, segundo dados divulgados 
ontem pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automoto-
res (Fenabrave). O percentual leva 
em conta automóveis leves, comer-
ciais leves, caminhões e ônibus. No 
mês passado, foram comercializados 
181.416 unidades, contra 227.606 
unidades em julho de 2015. Em re-
lação a junho, houve alta de 5,59%. 
No acumulado, foi registrada queda 
de 24,68% na comparação com o 
mesmo período em 2015. 

O Indicador de Confiança 
(IC) dos micro e pequenos empre-
sários dos segmentos do varejo 
e de serviços avançou 20,7% na 
comparação entre julho e o mes-
mo mês de 2015. Calculado pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), o IC passou de 37,06 pon-
tos para 44,72 pontos, atingindo 
o maior patamar em 15 meses de 
série histórica. Na comparação 
com junho deste ano, quando o 
indicador estava em 42,93 pon-
tos, o crescimento foi de 4,2%.

Apesar da forte queda do 
movimento de vendas comércio 
de eletrodomésticos, os preços 
de fogões, geladeiras e lavadoras 
não param de subir. Entre janeiro 
e junho deste ano o preço médio 
de uma lavadora chegou a regis-
trar alta de 17% em relação ao 
mesmo período de 2015, aponta 
pesquisa do Zoom, site de compa-
ração de preços do comércio onli-
ne. No mesmo período, a inflação 
oficial do País, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu 4,41% e em 12 me-
ses, 8,84%.

A direção da Volkswagen e o 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
fecharam na manhã dessa terça-
-feira, 2, acordo para evitar 3,6 mil 
demissões aleatórias ma fábrica de 
São Bernardo do Campo. O número 
equivale ao total de funcionários 
ociosos que a fábrica alega ter, o 
equivalente a 30% de sua mão de 
obra. Pelo acordo, a empresa abriu 
um Programa de Demissão Voluntá-
ria (PDV) que, até o dia 10, vai pa-
gar até 35 salários extras a quem 
aderir. Esse “pacote turbo”, como 
foi chamado pelos trabalhadores, é 
decrescente.

Aparelho celular é uma das op-
ções para os filhos presentearem os 
pais neste domingo (7), data come-
morada em todo o País. Para ajudar 
o consumidor a encontrar o produto 
mais barato, a Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) realizou pesquisa e 
encontrou a maior diferença para o 
smartphone LG K4, com preços en-
tre R$ 649,00 (Extra – Epitácio) e R$ 
999,00 (Nagem – Manaíra Shopping), 
diferença de R$ 350,00. 

A maior variação ficou com 
smartphone Alcatel One Touch PIXI 
4, 63,39%, com preços entre R$ 
489,00 (Armazem Paraíba – Centro) 
e R$ 799,00 (Digital Store – Manga-
beira Shoppping), diferença de R$ 
310,00. A menor variação é do smar-
tphone Multilaser MS-50, 2,83%, com 
preços entre R$ 629,00 (C&A – Centro) 
e R$ 646,80 (Armazém Paraíba – Cen-
tro), diferença de R$ 17,80. O maior 
preço foi encontrado no Samsung Ga-
laxy S6 EDGE Plus, R$ 3.899,00 (Extra 
– Epitácio Pessoa). 

O secretário-adjunto do Procon-JP, 
Ricardo Holanda, alerta aos consu-
midores que pretendem homenage-
ar os pais que, ao adquirir o produ-
to, devem observar que o valor a ser 
pago tem que ser o mesmo tanto para 
cartões de crédito direto para o ven-

cimento quanto para pagamento à 
vista. “Além de ficar atento para as 
diferenças nos preços de uma mesma 
marca e modelo, que estão bem dife-
renciados, o consumidor deve prestar 
atenção ao que prevê a legislação 
consumerista que regula seus direi-
tos”, aconselha.

Mais variações 
Outras marcas que tiveram alta va-

riação nos preços foram LG K4, 53,93%, 
com preços entre R$ 649,00 (Extra – 
Epitácio) e R$ 999,00 (Nagem – Mana-
íra Shopping), diferença de R$ 350,00; 
Zenfone GO, 42,92%, com preços entre 
R$ 699,00 (C&A – Centro) e R$ 999,00 
(Digital Store – Mangabeira Shopping), 
diferença de R$ 300,00; Samsung Ga-
laxy Gran Prime Duos S/TV, 28,61%%, 
com preços entre R$ 699,00 (Nagem – 
Manaíra Shopping) e R$ 899,00 (C&A – 
Centro), diferença de R$ 200,00.

A pesquisa foi realizada no dia 
29 de julho, levantando preços de 
74 itens em oito estabelecimentos 
comerciais da capital: Digital Sto-
re (Mangabeira Shopping); Nagem 
(Manaíra Shopping), C&A (Centro), 
Hiper Bompreço (Bessa), Armazém 
Paraíba (Centro), Magazine Luiza 
(Centro), Supermercado Extra (Av. 
Epitácio Pessoa) e Lojas Americanas 
(Shopping Tambiá).

Diferença no preço chega a 
R$ 350 em lojas da capital

APArelhoS CelulAreS

taxas de crescimento: bens 
de consumo semi e não 
duráveis (1,2%), bens de 
consumo duráveis (1,1%) 
e bens intermediários, isto 
é, os insumos industriali-
zados para o setor produ-
tivo (0,5%).

Ainda nesse tipo de 
comparação, 18 das 24 
atividades industriais ti-
veram alta na produção. 
Os principais destaques 
vieram dos veículos au-
tomotores (8,4%), de 
perfumaria, produtos de 
limpeza e de higiene pes-
soal (4,7%), metalurgia 
(4,7%), confecção de ar-
tigos do vestuário (9,8%), 
artefatos de couro e cal-
çados (10,8%), produtos 
farmacêuticos (4,4%) e 
produtos de borracha e de 
material plástico (2,4%).

Por outro lado, seis 
atividades industriais ti-
veram queda na produção 
na passagem de maio para 
junho,  com destaques 
para produtos alimen-
tícios (-0,7%), bebidas 
(-2,6%), produtos deri-
vados do petróleo e bio-
combustíveis (-0,6%) e 
produtos de papel (-2%).

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

O consumo de eletri-
cidade no País ficou prati-
camente estável em junho 
deste ano, na comparação 
com junho do ano passado, 
ao crescer apenas 0,1%. Se-
gundo a Resenha Mensal do 
Mercado de Energia Elétri-
ca da Empresa de Pesqui-
sa Energética (EPE), foram 
consumidos 37,17 mil gi-
gawatts por hora (GWh) no 
País. O consumo geral de 
energia acumula perdas de 
1,7% no ano e 2,4% no acu-
mulado de 12 meses.

O maior aumento no 
consumo em junho foi obser-
vado na classe residencial. 
Os lares brasileiros consu-
miram 10,55 mil GWh em ju-
nho, 4,6% a mais que o mes-
mo período do ano passado. 
Este é o quarto mês conse-

cutivo de alta no consumo, 
apesar da queda das vendas 
de eletrodomésticos no País. 
Na região sul, o consumo foi 
elevado em 9,7% devido ao 
maior uso de equipamentos 
aquecedores.

O consumo da classe in-
dustrial recuou 3,3%, para 
13,65 mil GWh. Segundo a 
EPE, a queda do consumo de 
energia pelas indústrias ain-
da reflete um momento de 
transição econômica, por-
que, apesar dos indicadores 
apontarem uma possível 
recuperação da economia, 
o cenário ainda apresenta 
uma “conjuntura adversa”.

O consumo comercial 
também recuou (-2,9%) e 
chegou a 6,84 mil GWh em 
junho. O resultado reflete 
a baixa atividade do setor, 
que vem mostrando suces-
sivas quedas, de acordo 
com a EPE.

Consumo de energia 
ficou estável em junho

eletriCidAde

O Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Bra-
sil (CAU/BR) formalizou 
parceria estratégica com 
o Banco do Brasil e a Cielo 
com o objetivo de ampliar 
e facilitar a contratação de 
serviços de Arquitetura e 
Urbanismo.

Uma das possibilidades 
é o financiamento em até 
48 meses, o que resolve-
rá o problema dos clientes 
que querem contratar um 
projeto completo com o ar-
quiteto de sua preferência 
e não dispõem de recursos 
suficientes de imediato.  O 
acordo, válido a partir do 

último dia 25 de julho, per-
mite uma série de vantagens 
para clientes e profissionais. 
Os clientes poderão pagar 
os serviços de projetos ar-
quitetônicos por meio de 
débito em conta-corrente, 
de cartão de crédito, ou utili-
zando a modalidade crediário 
(para correntistas do Banco 
do Brasil e também do Bra-
desco) com uso da máquina 
móvel da rede Cielo. São 
aceitas as principais ban-
deiras (Visa, Mastercard, 
Elo, Alelo e Diners).

Entre os benefícios 
oferecidos para os arqui-
tetos estão taxas de admi-

nistração de cartões com 
valores inferiores a 10% 
as do mercado. No caso de 
parcelamento em 48 vezes, 
as empresas de arquitetura 
receberão o valor total no 
primeiro dia útil após o fe-
chamento do negócio.

Para Cristiano Rolim, 
presidente do CAU/PB, 
este foi um grande passo 
do CAU. “Trata-se de uma 
parceria de extrema im-
portância, principalmente 
neste momento de crise, 
em que a construção civil 
está em retração, refletindo 
diretamente nos projetos 
de arquitetura. Abrir uma 

linha de crédito para que o 
cliente tenha acesso a um 
projeto de arquitetura de 
qualidade, e que esse arqui-
teto tenha a certeza de que 
vai trabalhar e vai receber, 
dentro do prazo, pelo seu 
trabalho, é de fundamental 
importância. Foi um grande 
passo dado pelo CAU pra 
viabilizar economicamente 
os escritórios de arquitetu-
ra no País”.

Censo realizado pelo 
CAU/BR em 2012 com to-
dos os arquitetos e urba-
nistas do País apontou a 
dificuldade financeira de 
seus escritórios como um 

dos obstáculos para o bom 
exercício profissional, fato 
que se refletiu na pesquisa 
feita com o Datafolha em 
2015 indicando que ape-
nas 7% das construções 
residenciais do País foram 
feitas a partir de projetos 
arquitetônicos.

BB e Bradesco vão financiar projetos
SerViçoS de ArQuiteturA e urBAniSMo

Medida é 
resultado de 
parceria entre 
Banco do Brasil, 
Cielo e o CAU

Marcas e modelos iguais de aparelhos celulares apresentaram variações significativas

Foto: Reprodução/Internet



Advogado Hilton Souto 
Maior Neto, empresá-
rios Caio Parente, Nídia 
Azevedo, Ricardo Ribeiro 
Carneiro da Cunha e Saulo 
de Araújo Brito, médicos 
Alfredo Bezerra e Carla 
Gaioso, engenheiros Wal-
ter Aguiar e João Ricardo 
Monteiro da Franca, Sras. 
Isabela Góes, Rosângela 
Cabral, economista Fran-
cisco Rocha, juiz Aluizio 
Bezerra Filho, escritora e 
professora Vitória Lima, 
apresentadora de TV Rose 
Silveira.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Para quem passar por São 
Paulo entre os dias 12 deste mês 
até novembro a pedida é uma mostra 
exclusiva de Cândido Portinari no 
Masp.
  As obras apresentadas nesta 
mostra abordam temas como mani-
festações políticas, trabalhadores e 
festas populares brasileiras.

FOTO: Dalva Rocha

A Paris!
A COLUNISTA 

social Hélia Botelho 
comemora hoje em 
grande estilo seu 
aniversário reunin-
do, a partir das 18h, 
amigos da sociedade 
no Salão Veneza, da 
Maison Blu´nelle.

A festa terá 
como tema “Paris é 
uma Festa!” e rece-
berá ambientação 
do decorador num-
ber one da socie-
dade, André Luiz 
com iluminação de 
Fernando Pereira e 
bolo de Maria Helena 
Moura.

Hélia Botelho que hoje recebe no Salão Veneza com a aniversariante de hoje, Nídia Azevedo 
e a empresária Auxlliadora Cardoso

   O diretor do Foro Federal na Paraíba, juiz federal  Rudival Gama do Nascimento 
instituiu o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania para orientar 
e estimular a conciliação entre as partes de um processo. O Centro será coordenado pelo 
juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu.

Zélia Pessoa e Vitória Lima que está hoje aniversariando e comemora 
com amigos leais na próxima sexta-feira no Clube Cabo Branco

FOTOS: Goretti Zenaide

Valorosos cabobranquenses Jeová Colaço (vice-presidente) e Gilberto Giba Ruy Falcão (presidente) 
comandam Chapa “Juntos, seguiremos adiante” nas eleições do Clube Cabo Branco próximo dia 20

Repentistas no Espaço
COMEÇA HOJE a edição de agosto do projeto “De 

Repente no Espaço”, que tem como convidados os poetas 
Antônio Silva (de Caicó) e Erasmo Ferreira (de Aroeiras mas 
reside em Serra Branca), tendo como  apresentador Iponax 
Vila Nova, que é o declamador oficial do evento.

A promoção do projeto é do Governo do Estado 
através da Funesc e acontece a partir das 19h no mezanino 
do Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do 
Rego, com entrada gratuita.

   Para este Centro foram abertas dez vagas para conciliadores cujas in-
scrições podem ser feitas de 22 de agosto a 2 de  setembro no site www.jfpb.jus.br. 

   Sucesso está tendo a Provanza, única casa especializada em chás orgânicos 
de João Pessoa que dispõe também de suprimentos de beleza e cosmético que está 
fazendo a alegria das mulheres. A loja fica na Av. João Maurício, 581, Praia de Manaíra.

Rivaldo Dias, Roberto Taunuss, Lala Caldas Dantas, Costinha, Ricardo Lombardi e Silvino Espínola no 
show dupla de saxofonista Marcelo Martins e Costinha na Usina Cultural Energisa

Cinema
PARA OS amantes 

do cinema, o Cineclube 
“O Homem de Areia”, na 
Fundação Casa de José 
Américo, exibe hoje um 
dos melhores filmes de 
todos os tempos.

Trata-se da comédia 
musical “Cantando na 
Chuva” que tem no 
elenco Gene Kelly, Donald 
O´Connor, Debbie 
Reynolds e Jean Hagen, 
dirigida pelo próprio Gene 
Kelly e Stanley Donen. A 
música “Singin´In The Rain” 
é um espetáculo à parte. 
Vale a pena ver de novo!

Zum Zum Zum

20

45 anos da Amem
A ASSOCIAÇÃO Metropolitana de Erradicação da 

Mendicância, fundada em 1971 pela Irmã Isabel Cavalcanti, 
tendo já sido presidida por Creusa PIres, Vicentina Pinho, 
Esmeralda Procópio, Carmelita Gussão e atualmente por 
esta colunista, comemora nesta quarta-feira os 45 anos 
de muita perseverança e fé, pois só esses dois pilares é 
que se consegue manter a instituição por tanto tempo.

Para marcar a data às 15h será celebrada por monsen-
hor Robson Bezerra de Mello, uma missa em Ação de Graças 
no Abrigo localizado na Estrada de Cabedelo, seguida de 
lanche com delicioso bolo doado pela cake designer Maria 
Helena Moura reunindo os idosos, cuidadores, diretoria e 
colaboradores que nos ajudam a manter a Amem. 

“Um País onde o esporte é 
mais importante que o es-
tudo científico e a ciência 
nunca chegará ao patamar 
de primeiro mundo”

“Há dois tipos de pessoas: as 
que fazem as coisas e as que 
ficam com os louros. Procure 
ficar no primeiro grupo, há 
menos competição lá”

REINALDO VASCONCELOS PEREIRA INDIRA GANDHI

Cabo Branco
EM UMA reunião 

na última segunda-fei-
ra o presidente da 
Comissão Provisória do 
Clube Cabo Branco, Gil-
berto Giba Ruy Falcão 
expôs as 
melhorias e avanços 
que o Clube alcançou 
nesses últimos 7 me-
ses de sua gestão. Fo-
ram negociadas dívidas, 
pagas tantas outras, 
reformas no campo de 
futebol, sauna, 
banheiros e mais ações 
que percebe-se a quem 
chega ao Clube. 

No próximo dia 
20, os que amam o 
Clube Cabo Branco, 
com certeza, vão ele-
ger Gilberto Giba Ruy 
Falcão e Jeová Colaço 
presidente e vice para 
dar continuidade ao 
bom trabalho que es-
tão realizando.

Homenagem à cidade
O GOVERNADOR  Ricardo Coutinho estar a entregar 

uma série de obras em homenagem aos 431 anos da cidade 
de João Pessoa, beneficiando assim sua população.

Como o inaugurado Ginásio Poliesportivo da Escola 
Estadual de Educação Especial Ana Paula Ribeiro Barbosa 
Lira na Funad. Na sexta-feira será inaugurada a Unidade de 
Polícia Solidária no Altiplano com entrega de 96 viaturas e 
60 motos para reforçar a segurança na capital. No dia 15, 
será o saneamento da Cidade Universitária e no dia 18, en-
trega de novos equipamentos ao Hospital Edson Ramalho e 
no dia 30, inauguração da ampliação da Av. Cruz das Armas.

FOTO: Arquivo

Rose Silveira está hoje aniversariando

   Os conselheiros do TCE Fernando Catão e Fábio Nogueira participam amanhã 
em Brasília de encontro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do País.
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COPA DO BRASIL

Botafogo vai 
enfrentar o 
Palmeiras-SP
Adversário do Belo é 
o atual campeão da 
competição

Página 24

Governo divulga relação 
de atletas para as
Paralimpíadas Escolares

 O Botafogo já sabe quem 
enfrentará nas oitavas de final 
da Copa do Brasil. O adversá-
rio do Belo será o Palmeiras, 
que já venceu a competição 3 
vezes (1998, 2012 e 2015), e 
é o atual campeão. A definição 
do adversário do Botafogo foi 
ontem, em sorteio realiza-
do na sede da Confederação 
Brasileira de Futebol, no Rio 
de Janeiro e que contou com 
a participação do presidente 
da Federação Paraibana de 
Futebol, Amadeu Rodrigues, 
e o presidente do Botafogo, 
Guilherme Novinho. O pri-
meiro jogo será no dia 24 de 
agosto,  no Alianz Parque, em 
São Paulo e o segundo, no dia 
21 de setembro, no Almeidão, 
em João Pessoa. 

Para o presidente do Bo-
tafogo, Gulherme Novinho, o 
adversário foi muito forte, mas 
o time está preparado para en-

frentar qualquer adversário. 
“Será um grande jogo, de casa 
cheia, porque nossa torcida é 
o nosso 120 jogador e o torce-
dor palmeirense que for a João 
Pessoa, será muito bem rece-
bido. João Pessoa é uma cida-
de muito linda e vai receber os 
palmeirenses de braços aber-
tos. A responsabilidade é mui-
to grande, afinal, a competição 
começou com 80 clubes e ago-
ra só restam os 16 e apenas 
dois clubes do Nordeste, nós e 
o Fortaleza. Estamos prepara-
dos e vamos jogar para avan-
çar na competição”, afirmou 
o presidente do Belo, ao ser 
entrevistado pelo repórter da 
CBF, durante a transmissão ao 
vivo, para todo o País.

Após o sorteio dos con-
frontos, o presidente aguar-
dou com muita ansiedade a 
definição da ordem dos jogos, 
que só saiu quase uma hora 
após, torcendo para que o 
primeiro jogo fosse em João 
Pessoa e o segundo em São 
Paulo. “Seria muito melhor 
o primeiro jogo na Paraíba, 
porque iríamos tentar um 

bom resultado, fazendo bem 
o dever de casa, como acon-
teceu contra o Ceará e jogáva-
mos mais tranquilos na volta, 
em São Paulo”, disse o presi-
dente, frustrando assim sua 
expectativa, já que a primeira 
partida será em São Paulo.

O representante parai-
bano nas oitavas de final da 
Copa do Brasil 2016 garan-
tiu a vaga após se classificar 
diante do Ceará Sporting, no 
Presidente Vargas, em For-
taleza, quando empatou sem 
gols. Na partida de ida, no Al-
meidão, na capital, o Botafogo 
venceu o adversário por 3 a 0. 
A Copa do Brasil, por sua vez, 
garante ao campeão o direito 
a uma vaga na Copa Liberta-
dores de 2017.

Esta é a primeira vez 
que um time de João Pessoa 
chega tão longe a uma Copa 
do Brasil. O Treze, em 2005, 
por sua vez, chegou às quar-
tas de final da competição, no 
entanto, foi eliminado pelo 
Fluminense-RJ, em pleno Es-
tádio Amigão, na cobrança de 
pênaltis.

 São Paulo  x  Juventude
 Fluminense x  Corinthians
 Santos  x  Vasco
 Palmeiras  x  Botafogo-PB
 Atlético-PR  x  Grêmio 
 Internacional  x  Fortaleza
 Botafogo-RJ  x  Cruzeiro 
 Atlético-MG  x  Ponte Preta

O Botafogo-PB faz história no torneio deste ano, está nas oitavas de final e vai enfrentar o Verdão, três vezes campeão da Copa do Brasil, o que não intimida dirigentes, jogadores e comissão técnica

Os clubes que terão direito a partici-
par da Segunda Divisão do Campeonato 
Paraibano ainda não foram divulgados 
pela Federação Paraibana de Futebol. Na 
última segunda-feira, terminou o prazo 
para que as agremiações apresentassem 
as certidões negativas do Ministério do 
Trabalho, Caixa Econômica Federal e Mi-
nistério da Fazenda. Segundo a assessoria 
de imprensa da FPF, toda a documentação 
dos clubes será enviada ao Tribunal de Jus-
tiça Desportiva, a partir de hoje, quando 
o presidente da entidade, Amadeu Rodri-
gues, retornará do Rio de Janeiro, onde 
foi participar do sorteio para as oitavas de 
final da Copa do Brasil, na CBF.

“Todos os clubes enviaram docu-
mentação, e por orientação da CBF, essa 
documentação tem de ser enviada para 
o TJDF-PB. O prazo já acabou, e não terá 
concessão a ninguém. Quem enviou tudo 

corretamente, o TJD vai liberar para par-
ticipar do campeonato. Acredito que até 
sexta-feira, devemos ter uma definição do 
caso”, disse Geraldo Varella, assessor de 
imprensa da FPF.

O presidente do Tribunal de Justiça 
Desportiva da Paraíba Lionaldo dos San-
tos Silva, disse que aguarda a documen-
tação, e que até o momento, ainda não 
recebeu nada. “A documentação deverá 
vir como um processo para ser julgado. 
Se vier como pedido de parecer não vale, 
porque o TJD não emite parecer”, disse o 
presidente.

Caso tenha de haver ainda um julga-
mento, é provável que a definição dos clu-
bes que vão participar da Segunda Divisão 
leve um pouco mais de tempo. Segundo a 
tabela divulgada pela FPF, a competição 
está programada para começar no dia 21 
deste mês, a princípio, com 11 clubes. 

FPF ainda não definiu quem vai 
disputar a 2a  Divisão do Paraibano

INCÓGNITA

O Palmeiras, que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A, vai enfrentar o Belo

O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba deverá decidir quem vai competir

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Confira os confrontos:

FotoS: Divulgação



Olimpíada e Paralimpíada 
custam R$ 32 milhões por dia
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Serão destinados aos 
eventos R$ 925,7 milhões 
dos cofres públicos

A torcida do Palmeiras-SP, filial Paraíba, comemorou 
muito, ontem, o sorteio que definiu o Verdão como 
o adversário do Botafogo-PB nas oitavas de final 
da Copa do Brasil. Só assim, a fanática torcida terá 
a oportunidade de acompanhar de perto sua equipe 
em João Pessoa, sem precisar se deslocar para fora 
do Estado. O representante da torcida no Estado, 
conhecido como Bruno, nas redes sociais, disse que a 
cor verde também estará presente em grande número 
no Estádio Almeidão, no entanto, afirmou que existe 
uma parceria entre eles e a torcida botafoguense.

Verdão faz festa

Paraíba rumo aos Jogos 
Escolares da Juventude

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), confirmou, ontem, 
o período de realização da etapa estadual dos Jogos Escola-
res e Paraescolares da Paraíba 2016, nas modalidades cole-
tivas. Entre os dias 7 e 19 deste mês, em Patos, atletas de 
várias regiões competem para saber quem vai representar a 
Paraíba nos Jogos Escolares da Juventude 2016 organizados 
pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O coordenador geral dos Jogos, José Hugo Coelho, 
afirmou que esta será a última etapa antes dos Jogos da 
Juventude, que serão realizados em João Pessoa nos meses 
de setembro e novembro. “Cumprimos, neste ano de 2016, 
todo o calendário desportivo escolar em todo o Estado, 
restando apenas essa fase que reunirá os melhores de cada 
regional nas modalidades consideradas coletivas”, disse.

“A etapa que definiu os vencedores estaduais nas 
modalidades de xadrez, vôlei de praia, ginástica rítmica, 
badminton, tênis de mesa, natação, ciclismo, atletismo, judô 
e luta olímpica, ocorreu no mês de junho, em João Pessoa, 
onde o Governo do Estado arcou com toda a despesa, 
envolvendo alimentação, translado e hospedagem”, frisou o 
coordenador.

Para o titular da Sejel, Bruno Roberto, o Governo do 
Estado ao incentivar o desporto escolar contribui também 
para a conduta comportamental do atleta. “Os Jogos Esco-
lares é um investimento que não se limita apenas a formar 
o atleta, mas fazer com que cada participante se torne um 
cidadão através do esporte. Por isso, o Governo do Estado, 
tenta passar a mensagem do espírito esportivo, que visa 
esse congraçamento entre os colégios”, destacou.

Sobre os Jogos Escolares da Juventude, Bruno, ressal-
tou o fato inédito que a Paraíba proporcionará ao esporte. 
“Nunca na história dos Jogos Escolares da Juventude, um 
Estado recebeu suas duas edições em um mesmo ano. 
Pelo esforço do Governo do Estado, agora, em 2016, João 
Pessoa será sede desses Jogos, na categoria 12 a 14 anos, e 
na de 15 a 17”, concluiu.

O outro representante do 
Nordeste nas oitavas de 
final da Copa do Brasil, no 
caso, o Fortaleza, terá pela 
frente o Internacional de 
Porto Alegre. Botafogo e 
Fortaleza tentam fazer 
história na competição.

Do Nordeste

Ficou para o recém-empossado Tribunal de Justiça 
Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB) a decisão 
de quem vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato 
Paraibano de Futebol Profissional. É que a Federação 
Paraibana de Futebol encaminhou a documentação e cer-
tidões das equipes pleiteantes para análise. O presidente 
do Tribunal, Lionaldo Santos informou que terá direito 
apenas quem estiver no direito garantido.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Não será fácil, mas, o time 
do Botafogo está espe-
rançoso em passar pelo 
Palmeiras-SP e chegar às 
quartas de final da Copa 
do Brasil 2016. O Palmeiras 
é detentor de três títulos 
desta competição.

Osso duro

Segunda Divisão

A realização de cada 
um dos 17 dias da Olim-
píada e dos 12 dias da Pa-
ralimpíada vai consumir ao 
menos R$ 31,9 milhões dos 
cofres públicos. Esse valor 
foi calculado considerando 
apenas itens que não terão 
utilidade após a Rio-2016, 
nem deixarão legado. Inclui 
o aluguel de estruturas pro-
visórias, serviços temporá-
rios, pagamentos de diárias, 
consultorias, e da candida-
tura do Rio à sede dos Jogos 
de 2016.

Todos gastos, juntos, so-
marão pelo menos R$ 925,7 
milhões. Eles já foram ou 
ainda estão sendo pagos pela 
prefeitura, Governo Federal, 
Governo do Estado do Rio e 
até de Estados que recebe-
rão partidas de futebol da 
Rio-2016. Estão incluídos 
dentro do custo total maior 
da Olimpíada, que é de cerca 
de R$ 40 bilhões --valor que 
inclui construção e reforma 
de instalações.

Dentro dos custos tem-
porários da Rio-2016, a Pre-
feitura do Rio e o Governo 
Federal vão gastar R$ 98,3 
milhões para instalar assen-
tos provisórios nas arenas do 
Parque Olímpico, do Parque 
de Deodoro e no Engenhão. 
As cadeiras vão ampliar a 
capacidade de público das 

locais. Após os Jogos, porém, 
elas serão devolvidas.

Também serão desmon-
tadas as passarelas de R$ 18 
milhões que a prefeitura já 
alugou para os Jogos. As qua-
tro estruturas vão facilitar o 
acesso de torcedores ao Par-
que Olímpico do Rio durante 
os Jogos. Depois do fim do 
evento, contudo, deixam de 
servir pedestres que vivem 
no local.

Energia: R$ 375 milhões
O Governo Federal e do 

Estado do Rio de Janeiro vão 
empregar outros R$ 375 mi-
lhões no aluguel de gerado-
res de energia por conta dos 
Jogos Olímpicos. Os equipa-
mentos servirão de fonte de 
energia reserva para casos de 
blecaute nas regiões da Barra 
da Tijuca e Maracanã. Por ser 
alta, essa conta gerou discus-
são entre as autoridades para 
saber quem a assumiria.

Sairá dos cofres fede-
rais ainda o pagamento das 
diárias dos pelo menos 6 mil 
agentes da Força Nacional 
enviados ao Rio de Janeiro 
para trabalharem na segu-
rança da Olimpíada. Cada um 
desses agentes receberá, no 
mínimo, R$ 280 por dia tra-
balhado durante a Rio-2016, 
além do salário. Como eles 
devem ficar ao menos 29 dias 
no Rio (período da operação 
de segurança da Olimpíada), 
o Ministério da Justiça deve 
comprometer R$ 48,7 mi-

lhões com esses pagamentos. 
Questionado, o governo não 
deu o valor exato do gasto.

Também vieram dos 
cofres da União os recursos 
para o custeio dos dois últi-
mos anos de funcionamen-
to da Sesge (Secretaria Ex-
traordinária de Segurança de 
Grandes Eventos) e a maior 
parte da manutenção da APO 
(Autoridade Pública Olím-
pica), órgão criado só para 
a Olimpíada. Só esses dois 
itens da lista de gastos con-
sumiram R$ 118,7 milhões.

Outros R$ 203,7 milhões 
ainda foram gastos pelo Minis-
tério do Esporte com consul-
torias contratadas por conta 
da Olimpíada e com a candi-
datura do Rio à sede dos Jogos.

Estados assumem conta 
Governos de outros 

três Estados ainda vão gas-
tar, juntos, cerca de R$ 26 
milhões em estruturas tem-
porárias necessárias para 
realização de partidas de 
futebol da Rio-2016 fora do 
Rio de Janeiro. Bahia (R$ 10 
milhões), Amazonas (R$ 8,4 
milhões) e Distrito Federal 
(R$ 7 milhões) aceitaram pa-
gar parte do custo do torneio 
para receber jogos em suas 
capitais.

Os jogos de futebol da 
Rio-2016 ainda serão reali-
zados em São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Nes-
ses casos, o Comitê Organi-
zador da Rio-2016 paga os 

custos das estruturas tempo-
rárias.

De acordo com o dossiê 
de candidatura do Rio à sede 
dos Jogos de 2016, aliás, sai-
riam dos cofres do comitê 
– entidade mantida com re-
cursos privados - os recursos 
necessários para o pagamen-
to das estruturas temporárias 
da Olimpíada e Paralimpíada 
do Rio. Durante o processo de 
organização dos eventos, po-
rém, parte dessa responsabi-
lidade foi transferida a gover-
nos. O Comitê Rio-2016, por 
sua vez, abriu mão de aportes 
diretos de recursos públicos 
em seu caixa.

Procurada pelo UOL 
Esporte, a Prefeitura do Rio 
informou que arquibanca-
das temporárias foram ins-
taladas em arenas olímpicas 
para ampliar a capacidade de 
público dos espaços sem au-
mentar seu custo de manu-
tenção. “Para evitar elefantes 
brancos, optou-se pelo alu-
guel”, informou a assessoria.

Já sobre as passarelas 
instaladas perto do Parque 
Olímpico, o município confir-
mou que nunca foram plane-
jadas para ficarem de legado. 
Sua montagem “foi necessá-
ria para atender a demanda 
gerada no período de reali-
zação dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016.” 
Governo Estadual e Federal 
não se pronunciaram sobre 
os gastos temporários com 
os Jogos.

O Centro Olímpico teve investimentos milionários para a realização dos dois eventos, que reúnem a nata do esporte internacional

Lista de gastos temporários da Rio-2016

Arquibancada temporária no Engenhão R$ 22 milhões  (prefeitura)
Arquibancada temporária no Parque de Deodoro R$ 68,5 milhões  (prefeitura e Governo Federal)
Arquibancada temporária no Parque Olímpico R$ 7,8 milhões  (prefeitura e Governo Federal)
Passarelas temporárias R$ 18 milhões  (prefeitura)
Estações temporárias de BRT R$ 1 milhão  (prefeitura)
Operação do Centro de Hipismo e Vila dos Tratadores R$ 1,5 milhão  (prefeitura)
Operação do Centro Olímpico de Tênis R$ 1,5 milhão  (prefeitura)
Boulevard Olímpico na zona oeste do Rio R$ 2,1 milhões  (prefeitura)
Centro de imprensa Rio Media Center R$ 1,8 milhão  (prefeitura)
Operação de ambulâncias R$ 30 milhões  (Governo Estadual)
Geradores de energia para região do Maracanã R$ 85 milhões  (Governo Estadual)
Geradores de energia para região da Barra R$ 290 milhões  (Governo Federal)
Custeio da Autoridade Pública Olímpica R$ 72,5 milhões  (Governo Federal e Estadual)
Custeio da Secretaria de Segurança de Grandes Eventos R$ 46,2 milhões  (Governo Federal)
Diárias de agentes da Força Nacional R$ 48,7 milhões  (Governo Federal)
Consultorias contratadas pelo Ministério do Esporte R$ 113,8 milhões  (Governo Federal)
Custos com a candidatura R$ 89,9 milhões  (Governo Federal)
Estrutura temporária para Estádio Mané Garrincha R$ 7 milhões  (Governo DF)
Estrutura temporária para Arena da Amazônia R$ 8,4 milhões  (Governo AM)
Estrutura temporária para Estádio Fonte Nova R$ 10 milhões  (Governo BA)

TOTAL - R$ 925,7 milhões

FOTOS: Divulgação
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Palmeiras sente falta do 
jogador que está com a 
Seleção Olímpica

Embora Cuca e sua comissão 
técnica prefiram não admitir pu-
blicamente, o Palmeiras tem tido 
problemas para substituir Gabriel 
Jesus, desfalque nas últimas duas 
rodadas e com volta prevista ape-
nas após o fim das Olimpíadas.

Contra o Botafogo no último 
domingo, que custou a liderança, a 
alternativa foi escalar Leandro Pe-
reira. O próprio atacante admitiu 
após a derrota por 2 a 0 que ainda 
não tem o ritmo de jogo ideal por 
ter voltado recentemente da Eu-
ropa. No Rio de Janeiro, ele tocou 
pouco na bola. 

Contra o Atlético-MG, a alter-
nativa que também não deu certo 
foi a escalação de Dudu como re-
ferência no ataque. Baixinho, ele 
sumiu em meio aos altos zaguei-
ros do rival e prejudicou o poder 
de fogo da equipe na derrota por 
1 a 0 em pleno Allianz Parque. A 
comissão técnica palmeirense ava-
lia novas opções para enfrentar a 
Chapecoense.

Em meio a essa tentativa de 
reposição, a comissão tem enfren-
tado outros problemas. Em um 
grupo grande, com 34 jogadores, é 
normal que muitos tenham poucas 
chances. Alguns, no entanto, têm 
ficado mais insatisfeitos com a si-
tuação.

Dudu, por exemplo, não enca-
rou bem o banco de reservas con-
tra o Botafogo. Durante a semana, 
Cuca teve uma conversa com o jo-
gador sobre a necessidade de aju-
dar na marcação. A resposta foi o 
número de assistências dada por 
ele.

Do banco, ele viu Erik, Roger 
Guedes, Cleiton Xavier e Leandro 
Pereira renderem pouco. Entrou 
no segundo tempo, mas também 
não resolveu. 

Lucas Barrios é outro que 
não gosta da ideia de ser a última 
opção. À frente dele, já ganharam 
chances Alecsandro, Leandro Pe-
reira e Rafael Marques. Esse úl-
timo, inclusive, esteve perto de 
sair do clube pela falta de opor-
tunidade, mas completou o séti-
mo jogo e não poderá se trans-
ferir para outro time de Série A. 
Há também Allione, outro que 
quase não tem chances e teve sua 
transferência negada, apesar de 
propostas de equipes brasileiras 
e do exterior.

Ainda neste sentido, a comis-
são fica de olho em atletas que re-
ceberam propostas salariais mais 
altas e não tiveram a transferência 
autorizada, casos de Vitor Hugo e 
Roger Guedes. Em um primeiro 
momento, ficou a impressão de 
que os atletas tinham comprado o 
discurso da diretoria de ficar até o 
fim do ano e conquistar o Brasilei-
rão.Atleta está com os dias contados no Palmeiras, já que, ao retornar das Olimpíadas, destino deverá ser a Europa

Bauza deixa o São Paulo e vai comandar a Seleção Argentina
O São Paulo confirmou 

no final da tarde da última se-
gunda-feira, a saída do técnico 
Edgardo Bauza. Aos 58 anos, 
o treinador deixa o São Paulo, 
após 47 jogos no comando do 
time, para assumir a Seleção 
Argentina como substituto 
de Gerardo Martino, que saiu 
do cargo após o vice na Copa 
América Centenário, nos Esta-
dos Unidos.

Bauza foi escolhido após 
as investidas por duas prio-
ridades da Seleção Argentina 
fracassarem. Diego Simeone, 
do Atlético de Madrid, e Jor-
ge Sampaoli, do Sevilla, vão 

continuar no futebol espa-
nhol e fizeram os dirigentes 
apostarem em opções menos 
badaladas. O agora ex-trei-
nador do São Paulo disputa-
va preferência com Ramon 
Diaz, ex-técnico do Paraguai.

O São Paulo contratou 
Bauza em dezembro com o 
vínculo de um ano, mas não 
fixou multa rescisória. O ar-
gentino começou a negociar 
com a seleção em julho e 
semanas atrás viajou para 
Buenos Aires para conversar 
com dirigentes. A saída dele 
deve fazer o clube do Mo-
rumbi apostar interinamen-

DE VOLTA PARA CASA

Ex-treinador deixa o tricolor na incômoda 10a posição na Série A

No radar de diversos clu-
bes europeus e atualmente a 
serviço da Seleção Brasileira 
durante a preparação para a 
disputa da Olimpíada, o ata-
cante Gabigol aos poucos co-
meça a traçar seu destino. A 
Internazionale (ITA) entrou 
com força para tentar contra-
tar o jogador do Santos.

Com uma proposta em 

mãos da Juventus (ITA) de R$ 
72 milhões, o atacante não se 
animou com os valores do ne-
gócio, já que só teria direito a 
2 milhões de euros (aproxi-
madamente R$ 7,2 milhões), 
e ainda não se posicionou ofi-
cialmente.

Principal motivo para o 
atraso na definição, aliás, se 
deve à concorrência do outro 

Internazionale deve levar Gabigol 
para a Itália por R$ 91 milhões

DIAS CONTADOS NO SANTOS

O treinamento do Inter-
nacional, ontem, foi marcado 
por dois fatos: uma reunião 
de Paulo Roberto Falcão com 
os jogadores e um rápido pro-
testo de torcedores do lado 
de fora do Estádio Beira-Rio. 
A atividade, fechada após o 
aquecimento, encaminhou o 
time para pegar o Cruzeiro, 
em jogo da 18ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Ceará, contratado junto 
ao Coritiba, não apareceu no 
gramado. O lateral direito, 36 
anos, ainda passa pelo trâmi-
te burocrático antes de ser 
anunciado oficialmente.

A conversa de Falcão 
com os atletas durou pouco 
mais de 10 minutos. No cen-
tro do gramado, o treinador 
reuniu os jogadores e durante 
a explanação puxou Paulão, 
Ernando e Ariel para o diá-
logo. Os três responderam a 
interação e depois seguiram 
ouvindo.

Luis Manuel Seijas foi 
um dos que pediu a palavra, 
no seguimento da reunião 
com Paulo Roberto Falcão. De 
costas para as câmeras, o ex-
volante gesticulou bastante.

Antes da conversa, na 
fase do aquecimento, os joga-

dores foram alvo de protesto. 
Do lado de fora do estádio, fe-
chado para o público, um gru-
po entoou gritos. “Sejam mais 
guerreiros”, cantaram. O ato 
foi extinto rapidamente.

A escalação do Interna-
cional para o jogo contra o 
Cruzeiro, amanhã, é uma in-
cógnita. Leandro Almeida e 
Anselmo realizaram exames 
e aguardam resultado para 
saber se ficam à disposição. 
O goleiro Danilo Fernandes, 
com nova lesão na coxa, segue 
fora. Ceará, contratado do Co-
ritiba, depende de regulariza-
ção no BID para viajar.

Inter-RS treina sob protestos de 
torcedores que pedem empenho

SÉRIE A

te no auxiliar técnico Pintado 
antes de procurar um substi-
tuto para tirar o time da incô-
moda 10ª posição no Campe-
onato Brasileiro.

O novo comandante da 
seleção foi zagueiro do elen-
co que disputou a Copa do 
Mundo de 1990, na Itália, e 
começou a se destacar como 
técnico em 2008, ao levar a 
LDU, de Quito, ao título da Li-
bertadores. Anos mais tarde, 
em 2014, repetiu a façanha 
com outra equipe que jamais 
havia vencido o torneio, o 
San Lorenzo. Após deixar o 
comando do time, aceitou a 

proposta para dirigir o São 
Paulo.

No ano passado o clube 
do Morumbi também teve a 
saída de um técnico estran-
geiro para uma seleção. O co-
lombiano Juan Carlos Osorio 
permaneceu quatro meses 
no cargo antes de aceitar o 
convite dos mexicanos. Já 
Bauza ficou sete meses na 
função, com 47 jogos e um 
aproveitamento de 45% dos 
pontos disputados. Os prin-
cipais resultados do trabalho 
do argentino foram na Liber-
tadores, torneio em que foi 
semifinalista.

grande clube italiano. A Inter 
de Milão já fez uma proposta 
aos representantes do jogador 
de 25 milhões de euros (cerca 
de R$ 91 milhões) e inclusive 
enviou um representante ao 
Brasil para tratar diretamente 
com o estafe do atleta. 

Representante do clube 
italiano, Piero Ausilio se reu-
niu na última segunda-feira 
com Wagner Ribeiro, empre-
sário de Gabigol. No encontro, 
as partes já iniciaram até a 
discussão sobre salários que o 
jogador receberia na Europa, 
e um acerto entre as partes é 
visto apenas como questão de 
tempo.

Dos 25 milhões de euros 
oferecidos pela Inter de Milão, 
18 milhões (R$ 64,8 milhões) 
seriam destinados ao Santos 
por conta da cláusula de saí-
da prevista em contrato, e os 
7 milhões restantes (R$ 25,5 
mi) iriam para a conta de Ga-
bigol. Nesses moldes, jogador 
e seu pai, donos de 40% dos 
direitos econômicos, se inte-
ressam pelo negócio.

Gabigol 
continua 

valorizado 
no futebol 

europeu

Técnico Falcão conversou demoradamente com os jogadores visando partida contra o Cruzeiro 
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Representantes do Estado 
estarão em novembro 
competindo em São Paulo

Governo divulga relação de atletas
PARALIMPÍADAS ESCOLARES

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Juventude, Esporte 
e Lazer, divulgou na manhã de on-
tem a relação nominal da delega-
ção que representará a Paraíba nas 
Paralimpíadas Escolares 2016, que 
ocorrerão no período de 21 a 30 de 
novembro, na cidade de São Pau-
lo. Serão 96 pessoas, entre atletas, 
dirigentes e treinadores. Os parai-
banos disputarão nas modalidades 
de atletismo, natação, bocha para-
límpica, tênis de mesa, tênis em ca-
deiras de rodas, goalball masculino, 
judô e futebol de 5. 

De acordo com o chefe da de-
legação, Jean Klaud de Azevedo 
Silva, a representação paraibana 
vai disputar a competição bastante 
otimista, uma vez que desde o iní-
cio do ano tem se preparado para o 
maior evento escolar paralímpico 
do País. Segundo ele, a meta é que-
brar recordes de anos anteriores 
em relação ao número de medalhas 
conquistadas. “Os atletas paraiba-
nos têm sempre se destacado nesta 
competição, alguns, inclusive, reve-
lados para o cenário esportivo pa-
ralímpico mundial”, afirmou.

Além de Jean Klaud, a delegação 
será chefiada ainda pelos professo-
res José Hugo Falcão (assistente) e 
Massilon da Silva Moreira dos San-
tos (fisioterapeuta). Neste ano, a 
expectativa do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), organizador do 
evento, é que cerca de mil atletas 
de 12 a 17 anos disputem o maior 
evento paradesportivo escolar do 
mundo. Dez modalidades estão no 
programa: atletismo, bocha, futebol 
de 5, futebol de 7, goalball, judô, na-
tação, tênis de mesa, tênis em cadei-
ra de rodas e vôlei sentado.

A grande novidade da edição 
será o local de disputa: o Centro 
de Treinamento Paralímpico Bra-
sileiro. A estrutura foi inaugurada 
recentemente e é capaz de receber 
até 15 modalidades. O CT, antes de 
receber as Escolares, ainda vai abri-
gar três edições do Circuito Loterias 
Caixa (o mais importante campeo-
nato paralímpico de atletismo, na-
tação e halterofilismo) e ainda foi o 
local de aclimatação e reta final da 
preparação da delegação brasileira 
para os Jogos Rio 2016.

Foto: Marcos Lima
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Os atletas

l Atletismo
Lavinia Lorhayne Bezerra da Silva
Luan Rafael Nascimento da Silva
Bruno Vinicius Silva Moura
Edcarlos Francisco da Silva
Lucas Chaves dos Santos
Daniela Oliveira Almeida
Vanessa José da Silva
Elizabethe Marques Cardoso
Denilson da Silva dos Santos
Joerfeson Marinho Oliveira
Maria Eduarda dos Santos Silva
José Filipe Pereira da Silva
Silvana Mayara Cardoso Fernandes 
Suênia Kelly Macedo de Andrade
Vitoria Emanuely A. Fernandes

Daniel Pablo Delfino da Silva
Joel Gomes da Silva
Nathan Oliveira de Lima
José Matheus dos Santos Fernandes
Matheus Oliveira de Lima
Raiane Silva de Souza
Roberta Maria da Silva

l Natação
Marcone João de Souza Junior
Maria Eduarda Barbosa Silva
Soaryelly Florentino da Silva
Arthur Santos Pereira
Felipe da Costa dos Santos
Loester Pereira de Carvalho Neto
Micaela Leoncio Trajano

Bruno Gregório da Silva
José Daniel Figueiredo da Silva
Thiago José Duarte

l Bocha Paralímpica
Natanaeli Alves Celestino
Kaylhane Maria Oliveira dos Santos
Márcio da Silva Pereira
Renyer Ladislau Maciel
Liane Caroline Castro de Araújo
João Pedro Ferreira Alves Almeida

l Cadeira de Rodas
Francisco Gelzo da Silva Neto
Vitória Nascimento Medeiros
Francisco Vieira de Sousa Júnior

l Tênis de Mesa
Francisco Gelzo da Silva Neto
Vitória Nascimento Medeiros
Francisco Vieira de Sousa Júnior

l Tênis em Cadeiras de Rodas
Luan Emanuel da Silva

l Goalbal Masculino
Wellington Batista Silva Silva
Renan Bezerra da Silva
Emerson Ernesto da Silva
José Jardel Lourenço da Silva
Marcykelly Pereira da Silva
Analice Ernesto Lopes
Maria de Fátima Quirino da Silva

Ellen Savana Barbosa Guimarães

l Judô
Maria de Fátima Silva Rocha
Nátalia O. Rocha Rabelo
Matheus Rennan Gonçalves da Silva
Pedro Henrique Nóbrega Velez
Eduardo Santos da Silva
Leandro Vieira da Silva
João Victor Félix

l Futebol de 5
Saulo Wellington de Lima Feliciano
Eliab Magalhães Oliveira
Lucas Pereira Caetano
José Tiago Oliveira Santos
Jordan Soares dos Santos

Inscrições abertas para Jogos das Escolas Estaduais
A Secretaria de Estado da Edu-

cação, através da Gerência Opera-
cional de Desporto Escolar, abriu 
na última segunda-feira, as inscri-
ções para os Jogos das Escolas Es-
taduais da Paraíba que têm como 
principal objetivo incentivar a prá-
tica esportiva em todas as unidades 
educacionais. As inscrições podem 

ser feitas nas Regiões de Ensino da 
Paraíba.

Na última sexta-feira, o profes-
sor José Geraldo, coordenador geral 
dos Jogos das Escolas Estaduais, se 
reuniu com sua equipe de trabalho 
para definir toda a programação. 
“ Agora está tudo pronto e com o 
apoio do Governo do Estado vamos 

realizar mais uma edição dos Jogos 
das Escolas Estaduais. Acredito que 
será mais um grande evento”.

De acordo com a programação, 
no próximo dia 22 os Jogos das Es-
colas Estaduais acontecem até o dia 
27 nas cidades de Princesa Isabel, 
Cajazeiras, Patos e Mamanguape. 
No período de 29 de agosto a 3 de 

setembro a competição acontece 
em Campina Grande, Itaporanga, 
Pombal e Cuité. De 5 a 10 de se-
tembro as disputas serão em Sou-
sa, Catolé do Rocha, Guarabira e 
Itabaiana. Já em Monteiro os jogos 
acontecem  de 12 a 17 de setembro. 
A última etapa será disputada em 
João Pessoa, de 5 a 17 de setembro.

NAS REGIONAIS DE ENSINO

Jonas Marretinha vai representar o País em Portugal
O surfista paraibano Jonas 

Marretinha, um dos melhores 
do País na categoria Júnior, está 
confirmado no Campeonato Mun-
dial Isa Júnior 2016, em Ponta 
Delgada, na Ilha dos Açores, em 
Portugal, no período de 17 a 25 
de setembro. As passagens para 
o evento foram doadas ao atleta 
por uma prefeitura paraibana, no 
entanto, ele ainda arrecada para 
outros custeios. O atleta foi con-
vocado recentemente pela Con-
federação Brasileira de Surf para 
a competição, por ser o primeiro 
do ranking nacional. A competição 
internacional vale pontuação no 
ranking mundial.

Júnior Marrterinha e outros 
10 atletas, todos das categorias 
Júnior, Mirim, Feminino Júnior e 
Feminino Mirim já confirmaram 
suas participações. Eles tinham 
até o último dia 15 para garantir 
a vaga, no entanto, o paraibano só 

fez isto após está com as passa-
gens aéreas em mãos. A Federação 
Paraibana de Surf informou que 
Jonas Marretinha não tem patro-
cínio e isto tem dificultado muito 
suas viagens, até mesmo para dis-
putas no Brasil. Ele atualmente é o 
líder brasileiro do ranking Sub-18. 

Comunicado da Confedera-
ção Brasileira de Surf dá conta de 
que  os atletas classificados pelo 
ranking e convocados, terão que 
custear sua própria viagem. “Este 
ano a Confederação não tem ne-
nhum apoio de empresa. Então 
custos de passagens, inscrição, 
estadia, alimentação e translado 
é de responsabilidade dos atletas. 
Todos deverão usar o uniforme 
da equipe obrigatoriamente for-
necido pela CBS, sujeito a penali-
dade e multa. As taxas extras são 
de inteira responsabilidade dos 
atletas”, afirmou Adalvo Argolo, 
presidente.

MUNDIAL DE SURF JÚNIOR

Enquanto não chega o 
dia das disputas, atletas 

treinam forte na
pista da UFPB

Surfista paraibano já conseguiu as passagens, mas mantém campanha



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042828
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ....: 035508308/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042414
Responsavel.: GUTEMBERG ASSUNCAO CIPRIANO
CPF/CNPJ....: 063137264-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            374,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041423
Responsavel.: GUTEMBERG ASSUNCAO CIPRIANO
CPF/CNPJ....: 063137264-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,11
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041424
Responsavel.: ISRAEL PEDROSA CORREIA ME
CPF/CNPJ....: 012302096/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            347,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042655
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MA-
TERIAL D
CPF/CNPJ....: 024496937/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042587
Responsavel.: LEO FERRAGENS
CPF/CNPJ....: 021096480/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043541
Responsavel.: LUCIANO JOAO DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 026140674-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042456
Responsavel . :  LUCINEIDE GALDINO ONUKI 
19185871249
CPF/CNPJ....: 023174573/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            721,96
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042774
Responsavel.: MATEX IMP. E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.211,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042760
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.658,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042927
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.462,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043068
Responsavel.: MAURICIO DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013268943/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            834,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042894
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 015610502/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            122,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041921
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         19.619,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042574
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042415
Responsavel.: SEVERINO SOARES MANICOBA
CPF/CNPJ....: 032300154-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.030,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042837
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            861,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042059
Responsavel.: WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 953902004-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          8.363,02
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 042636
Responsavel.: YURI LUIZ BRITO CHAVES
CPF/CNPJ....: 067083914-06
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         17.717,78
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 042866
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,  03/08/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ACQUASOL COMERCIO E EQUI-
PAMENT
CPF/CNPJ....: 010174352/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.078,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043091
Responsavel.: ADRIANA KARLA GOMES NUNES
CPF/CNPJ....: 022423411/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042307
Responsavel.: ALBUQUERQUE BIJOU. E ACESS. 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 021215035/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.183,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041163
Responsavel.: ANNA JESSIKA ALMEIDA DA SILVA 
OLIVE
CPF/CNPJ....: 021862904/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042323
Responsavel.: ANDRESON NASCIMENTO DE OLI-
VEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 024324919/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            951,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042588
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 022569025/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            980,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042919
Responsavel.: ANDREZZA KELLY DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 096785114-95
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            600,00
Apresentante: RAISSA IMOBILIARIA E SERVICOS-
-EIREL
Protocolo...: 2016 - 040739
Responsavel.: ANDREZZA KELLY DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 096785114-95
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: RAISSA IMOBILIARIA E SERVICOS-
-EIREL
Protocolo...: 2016 - 040740
Responsavel.: DAMIANA MIGUEL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 018813373/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            814,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042576
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041848
Responsavel.: DOUGLAS RODRIGUES QUEIROZ 
FEITOSA
CPF/CNPJ....: 098260394-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042651
Responsavel.: ETLP COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 018027063/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            682,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042568
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042736
Responsavel.: FINORTEX ADMINISTRADORA DE 
BENS S/A
CPF/CNPJ....: 007942687/0001-23
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: YEDDA CHRISTINA RIBEIRO COU-
TINHO BA
CPF/CNPJ....: 007838044-82
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: FICAMP S.A. INDUSTRIA TEXTIL
CPF/CNPJ....: 012941720/0001-30
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: CHURCHILL CAVALCANTI CESAR
CPF/CNPJ....: 020568794-68
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: MARIA CECILIA NEPOMUCENO CESAR
CPF/CNPJ....: 338107614-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: FABIANO CHURCHILL NEPOMUCENO 
CESAR
CPF/CNPJ....: 526636554-49
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$      1.052.424,46
Apresentante: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Protocolo...: 2016 - 042148
Responsavel.: FABIO MEDEIROS PIRES MEIRA
CPF/CNPJ....: 920039234-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            622,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042734
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ....: 071258774-86

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 ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 
José, SN - Centro - Alcantil - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA DIVERSAS 
SECRETARIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481210.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 28 de Julho de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Aquisição de Enxovais, utilidades domésticas e Presentes, destinados 
a doação a Mães Carentes e Manutenção de Diversas Secretárias do Município; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: SP Comércio Varejista de Utilidades-Eireli - R$ 38.707,00.

Caiçara - PB, 25 de Julho de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 

de restauração dos prédios de três Escolas localizadas na Zona Rural e Zona Urbana deste Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 114.714,48.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 25 de julho 2016
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA- Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 

de restauração dos prédios de três Escolas localizadas na Zona Rural e Zona Urbana deste Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 114.714,48.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 25 de Agosto de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 

de construção do anexo da Escola Antônio Rodrigues de Oliveira, localizada na Zona Rural deste 
Município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 96.189,46.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 23 de Junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/16 - FASE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação convoca as empresas: Estructural Engenharia Ltda – ME 
- CNPJ: 05.881.170/0001-46 e a Empresa Torres Construções LTDA – EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-
28, cujas propostas de preços apresentaram o mesmo valor, bem como as demais licitantes habili-
tadas na Tomada de Preços nº 008/16, e a quem mais possam interessar a participarem do sorteio 
para definição da classificação final do certame. A correspondente sessão pública será realizada 
no dia 09.08.16, às 10:00 horas, na sede da CPL: Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba 
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Itatuba - PB, 20 de Julho de 2016

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TA-
VORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA as empresas CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA-ME – CNPJ: 02.855.562/0001-42 e VN CONSTRUÇÕES E IMCORPORAÇÕES 
EIRELI-ME – CNPJ: 24.024.359/0001-67, para apresentação e julgamento de novas propostas de 
preços em reunião que será realizado no dia 09/08/2016 as 10:00 hs na sala da COPELI. Maiores 
informações na CPL, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez Távora 
–PB CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Távora, 02 de Agosto de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 089/2016
  O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 17/08/2016 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de Terno, destinado a Polícia Militar do Estado da Paraíba 
- PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00651-7.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 158/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 16/08/2016 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinado a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00644-3.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N097/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar (sondas e afins), destinado 
as Hospitais da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00636-0
João Pessoa, 29 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
                                                        

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
PUBLICAÇÃO

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1451/2016 
– conforme  Proc. 2016-001724/TEC/LO-1794, do Conjunto Habitacional Popular com 20 (vinte) 
unidades habitacionais,  no município de BARAUNA - PB. 

 • A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO nº 2309/2015 – conforme  Proc. 2016-004815/TEC/LI-4981, do Condomínio fechado 
CIDADE MADURA com 40 (quarenta) unidades habitacionais, no município de  GUARABIRA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 4873/2014 – conforme  Proc. 2016-004819/TEC/LO-2726, do Conjunto Habitacional 
Popular  com 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de  CONCEIÇÃO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 3520/2014 – conforme  Proc. 2016-004821/TEC/LO-2727, do Conjunto Habitacional 
Popular COLINAS DO SOL  com 406 (quatrocentos e seis) unidades habitacionais, no município 
de  CAMPINA GRANDE - PB. 

 EMILIA CORREIA LIMA     
Diretora Presidente

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.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Edital

O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, Joaquim Osterne Carneiro, no uso 
de suas atribuições e de acordo com o Estatuto e o Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 
15 (quinze) dias, para o registro de inscrições dos candidatos que quiserem concorrer aos cargos 
de Presidente, Vice-Presidente, Membros do Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes. 

A eleição será realizada no dia 27/08/2016, no período das 09:00 às 11:00 horas.  
João Pessoa, 02 de Agosto de 2016.

Joaquim Osterne Carneiro
Presidente

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

 CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00477-0

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento das propostas da CONCOR-
RÊNCIA Nº 002/2016, , cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução de obra referente a construção de cerca de 08 (oito) fios de arame farpado na Estação 
Experimental de Alagoinha em Alagoinha/PB, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital  Após análise das propostas, a Comissão 
considerou CLASSIFICADA a empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP), com 
proposta no valor de R$ 294.755,99 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco 
reais e noventa e nove centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de 
possíveis recursos, nos termos do art. 109, I da lei 8.666/93. João Pessoa, 01 de agosto de 2016. 

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 

2.05.058/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/FMAS/PMCG E POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO 
MARCOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 04/08/2016, ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2016. 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: 01 DE AGOSTO DE 2016. 

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO 
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 008/2016. PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE e a EMPRESA SILVA E 
MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME. OBJETO: 
VIGÊNCIA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR: 
R$ 13.344,00 (TREZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). LICITAÇÃO: DISPEN-
SA Nº 011/2016. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N° 8.666/93  e suas alterações posteriores. 
PROJETO/ATIVIDADE: 09.122.2001.2141. SIGNATÁRIOS: ANTÔNIO HERMANO DE OLIVEIRA 
e LUCIANA DA SILVA MOURA. DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto de 2016.

ANTÔNIO HERMANO DE OLIVEIRA
Presidente do IPSEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de uma motocicleta 0km, de acordo com o Pregão 
Presencial nº 00033/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - CNPJ Nº 08.791.659/0001-68
OBJETO: Aquisição de uma motocicleta 0km, destinado a Secretaria de Saúde do município 

de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 02 de Agosto de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de expediente e informática para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00013/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0213 Fundo Municipal de Saúde de 
Mataraca; 10 301 0428 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3.3.90.30.00 Material 
de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca juntamente com o Fundo Municipal 

de Saúde de Mataraca e:
CT Nº 00048/2016 - 18.07.16 - LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR - ME - R$ 

114.139,25

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de expediente e informática para atender as necessidades 

diversas secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00013/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0201 - Gabinete do Prefeito; 04 
122 0021 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete; 0202 - Secretaria Geral do Município; 
04.122.0021.2.003; Manter as atividades da Secretaria Geral do Município; 0203 Secretaria de 
Transporte; 04 122 0021 2.004 - Manter as atividades da Secretaria de Transporte; 0205 - Se-
cretaria de Educação, Cultura e Desportos; 12 361 0188 2.007 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Educação; 0207 - Secretaria de Ação Social; 08 244 0468 2.018 - Manutenção do 
Fundo Municipal de Assistência Social; 0208 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 20 605 
0111 2.027 - Manutenção da Secretaria de agricultura e abastecimento; 0210 - Secretaria de obras 
publicas e serviços urbanos; 04 451 0021 2.029 - Manutenção das atividades da secretaria de obras 
publicas e serviços urbanos; 0209 - Secretaria de Industria, comércio, Turismo e Meio Ambiente; 
13 695 0247 2.028 - Manutenção das Atividades de Turismo no Município; 0211 - Secretaria de 
Administração; 04 122 0021 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 
0212 Secretaria de Finanças; 04 122 0021 2.033 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Finanças; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00079/2016 - 18.07.16 - Luis Humberto Uchoa Trocoli Júnior - ME - R$ 277.223,89

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA - RRECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00058/2016 - 13.07.16 - HUGO DA LUZ BRASIL - EPP (APICE CONSULTORIA) - R$ 

72.200,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 004/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel - PB.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 
Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00060/2016 - 01.07.16 - A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 130.215,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serralheiro para confecção de estruturas em ferro.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 – SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.36 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 009 – RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.365.1024.2022 – MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 009 – RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 – 
MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
002 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO 
PROG. INSINO FUNDAMENTAL – QSE 12.361.1023.2040 – MANUT. DAS ATTIV. DA SEC. DE 
EDUCAÇÃO – REC. ORDINÁRIOS 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 001 - ORDINÁRIO

VIGÊNCIA: 1 (um) mês
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00068/2016 - 02.08.16 - WELLINGTON BARBOZA - R$ 2.960,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2016.
OBJETO: Contratação de serralheiro para confecção de estruturas em ferro.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 02/08/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 130.215,00.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00005/2016
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 DV00005/2016, 
que objetiva: Contratação de serralheiro para confecção de estruturas em ferro; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WELLINGTON BARBOZA - R$ 2.960,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00032/2016, para Aquisição de um veiculo 0km, destinado a Secretaria de Saúde do 
município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à 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), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 02 de Agosto de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO QINRTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº CC048/2013
Convite Nº CC022/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ Nº 08.925.968/0001-30. 

Contratada: Construtora Rhema Ltda, CNPJ nº 04.828.511/0001-57. Considerando a necessidade 
da continuação dos serviços contratados para: Prestar serviços na construção de uma Academia 
da Saúde (Ministério da Saúde - Portaria 719/2011 de 07.04.2011). Considerando a prorrogação do 
prazo a vigência do contrato passou de 12/12/2015 a 12/06/2016, para o dia 12/06/2016 a 12/12/2016, 
devendo ser publicado em até 20 (vinte) dias, da mesma forma do ato convocatório. Data da ass.: 
01/06/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite e João L. G. de Albuquerque.     

Desterro/PB, 01 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HUGO DA 
LUZ BRASIL - EPP (APICE CONSULTORIA) - R$ 72.200,00.

Alcantil - PB, 06 de Julho de 2016
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00002/2016, que objetiva: Aquisição de material de expediente e informática para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR - ME - R$ 114.139,25.

Mataraca - PB, 18 de Julho de 2016
JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAÚJO FERREIRA - Secretaria de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00005/2016, que objetiva: Aquisição de material de expediente e informática para atender as 
necessidades diversas secretarias; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Luis 
Humberto Uchoa Trocoli Júnior - ME - R$ 277.223,89.

Mataraca - PB, 18 de Julho de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA - Prefeito

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28  torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação  nº: 181/2016. Para a 
atividade de: Conclusão da Urbanização do Loteamento Mutirão, Serrotão, no município de Campina 
Grande/PB.  Processo nº 2016-005053/TEC/LI-5001.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 3 de agosto de 2016



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e 

utensílios domésticos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00032/2016 - 11.07.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 82.430,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de corrimão em cano, portão, grade e janela tipo basculante 

diversos - todos de ferro.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00063/2016 - 12.07.16 - ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - R$ 175.800,00
 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 065/2016, que objetiva: Contratação para formação 
inicial e continuada do Programa Brasil Alfabetizado; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NDS - Núcleo de Desenvolvimento Social - R$ 19.900,00. Fica o licitante 
convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 01 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 067/2016, que objetiva: Aquisição de um scanner 
profissional de alta velocidade, destinado à Unidade de Pronto Atendimento -UPA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: Eletropeças TI Comercial EIRELI - R$ 
15.500,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 01 de Agosto de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 068/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para realização de treinamento e capacitação; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: Alírio Rafael Cavalcanti Alcântara - R$ 535.500,00. Fica o licitante 
convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 01 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 254.220,00.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO - Secretária

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de construção, hidráulicos e elétricos diversos, com requisição diária e periódica - pronta 
entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 101.669,90.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO - Secretária

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição parce-
lada de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO BATISTA DA ROCHA 
RIBEIRO - R$ 82.430,00.

Sapé - PB, 11 de Julho de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO - Secretária

 
 ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
corrimão em cano, portão, grade e janela tipo basculante diversos - todos de ferro; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - R$ 
175.800,00.

Sapé - PB, 12 de Julho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para implantação de melhorias habitacionais para o controle da 
doença de chagas no Município de Manaíra/PB, conforme Convênio FUNASA Nº CV 0081/2015.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRV CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 453.311,85.

Manaíra - PB, 01 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para reforma e construção de muro da escola de ensino 
médio e fundamental Professor Cícero Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, conforme 
projeto básico em anexo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 185.653,21.

Manaíra - PB, 01 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em ladeira em estrada de 
rodagem e rede de abastecimento de água no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico 
em anexo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E. 
O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 95.698,03.

Manaíra - PB, 01 de Agosto de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
NOVO AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 07.497/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO PARA EQUIPAR A UPA CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o novo 
aviso de adiamento da sessão que estava prevista para o dia 12/08/2016 às 09:00hs, para o dia 
17/08/2016 às 09:00hs, considerando problemas técnicos na publicação do Diário Oficial do Esta-
do. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 639032, e no site http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de Agosto de 2016. 
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

VENTOS DO NORDESTE S.A – CNPJ/CPF Nº 16.833.395/0001-43 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº1836/2016 em João 
Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo 480 dias. Para a atividade de: Implantação do COMPLEXO 
EÓLICO FRAGATA, composto de 6(seis) parques eólicos: FRAGATA 1, FRAGATA 2, FRAGATA 3, 
FRAGATA 4, FRAGATA 5 e FRAGATA 6, cada parque com 14 aerogeradores de 2,1MW de capaci-
dade nominal, totalizando o complexo 176,7MW de potência instalada, na zona rural do município 
de Araruna, no estado da Paraíba. Processo: 2015-004966/TEC/LP-2765 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS JB LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.386.643/0001-15 Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1808/2016 em João Pessoa, 27 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS E SERVIÇOS. Na (o) AV. LIBERDADE – Nº 2246 Município: 
BAYEUX – UF: PB. Processo: 2016-003609/TEC/LO-2344.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 03.948/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.049/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUI-

MICOS DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento do referido Pregão, com data a ser designada posteriormente, considerando Pedido 
de Esclarecimento e Impugnação interposta por empresas interessadas e sem tempo hábil para 
resposta. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00hs as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de Agosto de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO Nº. 2015/116967

ADESÃO 09003/2016 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2015
VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2015 – Ministério da Defesa/Exército Brasileiro 

27º Batalhão Logístico, Pregão Eletrônico nº. 002/2015.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Com base nas informações constantes do Processo em referência, através do Pregão Eletrô-

nico nº. 002/2015, realizado pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro 27º Batalhão Logístico, e 
com base no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, bem como em cumprimento aos termos do 
art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO a adesão a Ata de Registro de 
Preços nº. 01/2015, vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 002/2015 do Ministério da Defesa/Exército 
Brasileiro 27º Batalhão Logístico, para aquisição de mobiliários para a rede municipal de ensino, 
em favor da empresa F M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 06.326.803/0001-17, no valor global de R$ 1.337.470,00 (um milhão, trezentos e trinta e sete 
mil, quatrocentos e setenta reais), com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº. 7.892/2013 e na 
Lei 8.666/93. Em conseqüência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instrumento 
contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016.

Edilma Ferreitra da Costa
Secretária da Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09015/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/045570
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos Eletrôni-

cos, Eletrodomésticos e Mobiliários em geral para as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que a licitação com acolhimento de propostas marcado para o dia 03.08.2016, foi adiada 
para o dia 15.08.2016 (acolhimento), em virtude de IMPUGNAÇÃO ACATADA. SUPORTE LEGAL: 
com Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 
de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto 
Municipal 5.716 de 25 de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; 
Decreto Municipal 7.884 de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, 
publicada no SO nº. 952, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, 
Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Novo Edital: cópia a ser adquirida 
no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 04 de agosto de 2016.

João Pessoa, 01 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09051/2016.
Objeto: aquisição de mobiliários para a rede municipal de ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa F M 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64138.002242/2015-50; PREGÃO ELETRÔNICO Nº-002/2015- 

Ministério da Defesa/Exército Brasileiro 27º Batalhão Logístico - ADESÃO Nº. 09003/2016 da 
SEDEC a Ata de Registro de Preços nº. 001/2015- Ministério da Defesa/Exército Brasileiro 27º 
Batalhão Logístico.

Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr.º. Philipe 
Marcone Padilha de Carvalho, pela empresa FM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 4.4.90.52; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação);
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 1.337.470,00 (um milhão, trezentos e trina e sete mil, quatrocentos e setenta reais).

João Pessoa, 02 de agosto de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09052/2016.
Objeto: Aquisição e Instalação de Letreiro e Brasão em aço inox para identificação das Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa GRADUAL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2014/110229, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09023/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Lorran 

Costa Lima, pela empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498; 10.102.12.365.5389.2781;                                                    
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais).

                                                                                João Pessoa, 29 de julho de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 004/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel - PB.

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00030/2016 - 01.07.16 - A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 254.220,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de uma quadra escolar coberta - Ginásio Patamuté.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 12.361.1023.1022 - CONSTRU-

ÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
005 - FNDE 009 - MDE

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00069/2016 - 02.08.16 - BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 604.226,70

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção, hidráulicos e elétricos diversos, com 

requisição diária e periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades 
do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção 
Básica de Saúde 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros recursos 
SUS 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 
- Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de 
ações básicas e serviços de saúde - FMS 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00031/2016 - 01.07.16 - A & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 101.669,90

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CINEP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016

REGISTRO DA CGE Nº 16-00659-3
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 055 de 24/06/2016,  

torna público, que  realizará  às 09:00 horas do dia 08/09/2016, em sua sede na Rua Feliciano 
Cirne nº. 50, Jaguaribe – nesta cidade, a CONCORRÊNCIA Nº 001/16, objetivando a  contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a II Etapa dos serviços 
de infra estrutura nas Vias Locais 01, 03, 04, ,6 e 10 do Distrito Industrial de Mangabeira em João 
Pessoa/PB. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações. Os interessados poderão 
adquirir cópia do Edital e obter maiores informações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:30 
às 16:30, dos dias úteis, no endereço supra citado, ou pelos telefones 3208-3924/3208-3925 ou 
pelo site: www.cinep.pb.gov.br

João Pessoa, 02 de agosto de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00658-5 de1/8/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
021/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Execução de Treinamento 
)destinados a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia24 de agostode 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses serviçosse darão com recursos do FUNCEP.
Classificação Programática: 32.202.20.601.5002.4545.287.3390.3900.179.        
Reserva Orçamentaria nº 00136 e 00137 de26/07/2016  (ambas).
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/

editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão Unificada 
( EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo.Email:cpl.
emepa@gestãounificada.pb.gov.Fone para Contato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 02de agosto 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00477-0

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento das propostas da CONCOR-
RÊNCIA Nº 002/2016, , cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução de obra referente a construção de cerca de 08 (oito) fios de arame farpado na Estação 
Experimental de Alagoinha em Alagoinha/PB, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital  Após análise das propostas, a Comissão 
considerou CLASSIFICADA a empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP), com 
proposta no valor de R$ 294.755,99 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco 
reais e noventa e nove centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de 
possíveis recursos, nos termos do art. 109, I da lei 8.666/93. João Pessoa, 01 de agosto de 2016. 

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 428, de 26 de abril de2016, 
publicada no D.O.E  de03 de maio de 2016, nos Termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria da Penha 
Gomes, matrícula nº 165.916-2, para apresentar na sede da Comissão Permanente de Inquérito, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados dapublicação deste, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos 
que lhe foram imputados no TERMO DEINDICIAÇÃO presente no Processo Administrativo Disci-
plinar n° 0010195-7/2016 (Apenso: 0009268-7/2016), sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado 
vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 05 de julho de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim
João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

(ID. 4058200.928118)
FINALIDADE:  CITAÇÃO dos executados -  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME (pessoa 

jurídica) CNPJ nº. 14.808.854.0001-03  e ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (pessoa física)  CPF 
nº 074.846.534-03, RG 3.048.465 / SSP-PB, para pagarem, no prazo de 03 (três) dias, contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 41.871,05 
(quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução-R$ 837,42 (oitocentos e trinta e sete reais e 
quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 42.708.47_(quarenta e dois mil, setecentos 
e oito reais e quarenta e sete centavos), bem como a CITAÇÃO do executado HUGO REINALDO 
DANIEL BAUMBERGER,CPF nº 009.124.554-03,  para pagar, no prazo de 03 (três) dias,  contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 10.528,64 
(dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução - R$ 210,57 (duzentos e dez reais e cinquenta 
e sete centavos), totalizando o valor de  R$ 10.739,21_(dez mil, setecentos e trinta e nove reais e 
vinte e um centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da 
garantia do Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO 2: Não tendo o executado condições econômicas de contratar um advogado, 
poderá comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa(Rua Professor José 
Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) executados, por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça 
e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual  fica(m) citado(s) ADRIANA DA 
SILVA RODRIGUES ME (CNPJ 14.808.854.0001-03),  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (CPF nº 
074.846.534-03) e  HUGO REINALDO DANIEL BAUMBERGER (CPF nº 009.124.554-03).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba em 17 de maio de 
2016. Eu, Luciana Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

   CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
         Juíza Federal Titular da 3ª Vara
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 148/2016
PROCESSO Nº 19.000.004688.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial nº 148/2016 (registro de preços para 
aquisição de equipamento de informática e fragmentadora de papel), destinado ao Departamento 
Estadual de Transito - DETRAN, marcado para o dia 08/08/2016 as 09h, fica adiado para o dia 
18/08/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site para adquirir um novo Edital www.
centraldecompras.pb.gov.br

CGE: 16-00608-9
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N157/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/08/2016 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural - EMATER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00646-9
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N298/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para manutenção em aparelhos de ar condicionado, destinado a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00648-6
João Pessoa, 02 de agosto  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N145/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/08/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de locação de veículos, destinado ao Instituto de Metrologia e Qualidade 
Industrial da Paraíba - IMEQ/PB , conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00656-8
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
 PREGÃO PRESENCIAL N068/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 19/08/2016 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado à Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - EMEPA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00417-6
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N097/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar (sondas e afins), destinado 
as Hospitais da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00636-0
João Pessoa, 29 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N072/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/08/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de conservação, higienização e limpeza hospitalar, destinado ao Hospital 
da Policia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00624-5
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 089/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 17/08/2016 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de Terno, destinado a Polícia Militar do Estado da Paraíba 
- PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00651-7.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 097/2016
PROCESSO Nº 19.000.025479.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial nº 097/2016 (registro de preços 
para aquisição de material medico e hospitalar - sondas e afins), destinado aos Hospitais da Rede 
Publica Estadual, marcado para o dia 15/08/2016 as 09h, fica adiado para o dia 22/08/2016 as 09h. 
Solicitamos aos licitantes que acesse o site. www.centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 16-00636-0
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N114/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/08/2016 às 09h para:

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00646-9
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N163/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/08/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de material de atendimento pré hospitalar, destinado ao Corpo 
de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00655-0
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N083/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/08/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada(multimarcas), para realizar manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de material em aparelho de ar condicionado e centrais 
de ar, destinado ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00643-5
João Pessoa, 02 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 158/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 16/08/2016 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinado a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00644-3.
João Pessoa, 01 de agosto de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Cons-
trução de uma quadra escolar coberta - Ginásio Patamuté; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 604.226,70.

Cajazeiras - PB, 02 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Loteamento Renato Ribeiro. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 02 de Agosto de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reconstrução e reforma da praça de Pelo 

Sinal no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - Valor: R$ 158.829,61.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra - PB, 21 de Julho de 2016
 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 12 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: DROGAFONTE LTDA ofertou o valor total de R$ 

659.535,80 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Cen-
tavos) a empresa KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 417.623,60 (Quatrocentos e 
Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos), pelas razões expostas no 
referido Laudo.

Mamanguape - PB, 12 de Julho de 2016.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
        

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

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 009/2016, Processo nº 2016.04.012, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: DROGAFONTE LTDA ofertou o valor total 
de R$ 659.535,80 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta 
Centavos) a empresa KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 417.623,60 (Quatrocentos 
e Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos).

Mamanguape - PB, 12 de Julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de GURINHEM, no dia 17 de Agosto de 2016 as 13h30min. Objetivo: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
médico hospitalar/odontológicos com fornecimento de peças de reposição. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 02 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo Menor 
Preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no dia 17 de Agosto 
de 2016 as 10h00min. Objetivo: aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento 
dos veículos da frota da prefeitura municipal. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529

Gurinhém, 02 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIALNº 00008/2016 - PMC
A Prefeitura Municipal de Capim CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Pregoeiro, torna 

público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 
08:00hs(horário local) do dia 16 de Agostode 2016, objetivando a CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA 
DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.A sessão pública será realizada na 
sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastiãos/n- Centro, Capim-PB.Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 14:00hs 
e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 02de Agostode 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.015/2016

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 2.6.015/2016 - cujo objeto é o Aquisição de Merenda Escolar, para 
Atender as necessidades do Programa Mais Educação, da Secretaria Municipal de Educação. Data 
da abertura: 15 de Agosto de 2016, às 14h30min (horário local). Os interessados poderão obter 
o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo 
telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 02 de Agosto de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim
João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

( ID n.º 4058200.959652)
FINALIDADE: CITAÇÃO da Ré ALLAN GUEDES FERREIRA, CPF nº 084.173.654-51, nos 

termos do art. 701 do CPC, para pagar a dívida reclamada, no valor abaixo discriminado, no prazo 
de 15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos monitórios, nos próprios autos em epígrafe, 
independente da segurança do juízo, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, cons-
tante do presente edital.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 43.952,56 (quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e 
dois reais e cinquenta e seis centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo 
o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação, mediante o qual fica citado o réu.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na Secretaria da 
3ª Vara Federal, Seção Judiciária da Paraíba, localizada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
Conjunto Pedro Gondim, nesta Capital, CEP 58.031-220, com expediente das 09:00 às 18:00h, 
tel. (83)2108.4097 e e-mail: 3vara@jfpb.jus.br. Eu, Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnica 
Judiciária, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 012/2016.
A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO no uso de suas atribuições 

Torna Público para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interes-
sar que não houve interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNI-
CIPAIS E FUNDO DE SAÚDE, ocorrida em 26 de Julho de 2016 as 09:00 hs, portanto a mesma foi 
declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Lagoa de Dentro, 26 de Julho de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(2º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 012/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 16 de Agosto de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, 
PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 02 de Agosto de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00017/2016, 

onde se lê: “05 de Agosto de 2016”; leia-se: “09 de Agosto de 2016”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Baia da Traição - PB, 02 de Agosto de 2016.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10h00min do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa Física 
ou Jurídica, para prestação de serviços na área de engenharia civil, na elaboração de Projetos e 
fiscalização de obras pertencentes ao município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 02 de Agosto de 2016
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa do ramo pertinente, para Reforma de Unidades Escolares 
neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 001/2016. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios/Governo do Estado da Paraíba/MDE/FUNDEB 40%: 05.00 - 12.361.0018.2017 - 
12.361.0018.2020 - 12.361.0022.1009 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações Convênio Governo do 
Estado nº 448/2015. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e a empresa: D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME – CNPJ: 
18.547.219/0001-70 – VALOR CONTRATADO: R$ 191.696,94 (cento e noventa e um mil seiscentos 
e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) - CT Nº: 075/2016 - 19.07.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Contratação de Empresa do ramo pertinente, para Reforma de Unidades Escolares neste muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D I T 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - R$ 191.696,94 (cento e noventa e um mil seiscentos 
e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Baia da Traição - PB, 18 de Julho de 2016
MANUEL MESSIAS RODRIGUES

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Engenheiro Civil, objetivando a execução dos serviços de Assessoria 
Técnica no acompanhamento de obras de Infra Estrutura Urbana e Rural, Habitação, Esporte, Lazer 
e Saúde Pública, Consultoria e Assistência Técnica junto a órgãos concernentes dos convênios 
firmados com outros órgãos da Administração Federal, GIDUR, FUNASA, Governo do Estado 
da Paraíba, SUPLAN, SEPLAG e Secretaria de Educação, no período compreendido de Agosto 
a Dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS: 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.36.01 / 3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA / JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT 
Nº 00046/2016 - 01.08.16 - ANTONIO CAVALCANTE MOURA - R$ 12.500,00.

Mulungu, 01 de Agosto de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ

Prefeita
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
COMUNICADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2016
O Presidente da CPL e demais membros da equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Pilões/

PB, comunicam aos interessados em participar da TOMADA DE PREÇOS 01.2016, que em função 
do Feriado Estadual de “05 de Agosto – Lei 10.601, de 16.12.2015, conf.publicaçãono DOE em 
17.12.2015”,faz valer o contido no subitem 20.4 do instrumento convocatório da Licitação men-
cionada.Outrasinformações no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
anteriormente informado.

Pilões - PB, 28 de Julho de 2016.
MARCONDES HONORATO DA SILVA–Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES 
DE SOUZA na Comunidade de Utinga, deste Município, de conformidade ao Termo de Convênio 
nº 433/2015, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 01.2016. DOTA-
ÇÃO: 05.00 – 12.361.2008.1015 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES. PRAZO EXECUÇÃO: 
04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB e 
SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.896.799/0001-86 
- CT Nº 048/2016 – 02.08.2016 – R$ 96.690,64 - (Noventa e Seis Mil Seiscentos e Noventa Reais 
e Sessenta e Quatro Centavos).

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB, usando de suas atribuições legais e de conformida-
de com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, resolve HOMOLOGAR e 
ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº 01.2016, fundamentada 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, no valor total 
de R$ 96.690,64 - (Noventa e Seis Mil Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta e Quatro Centavos), 
em favor da empresa SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 16.896.799/0001-
86, tendo como objetivo, a execução de cobertura da Quadra do Grupo Escolar Manoel Gomes de 
Souza na comunidade de Utinga, deste município, de conf. convênio nº 433/2015, celebrado entre 
a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do 
Termo de Contrato conforme instrumento convocatório da referida Licitação.

Mulungu/PB, 01 de Agosto de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 012/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a licitação na modalidade pregão 

presencial por registro de preço do tipo menor preço por item, que ocorreria no dia 03 de AGOSTO 
de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Serviços de transportes destinados a manutenção das 
atividades e programas da Secretaria Municipal de Educação, ocorrerá no dia 15 de Agosto de 2016 às 
10h00min. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 02 de Agosto de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.033/2016 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.033/2016, a ser realizada no dia 15/08/2016 às 16h30min (horário local), que tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência 
de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em 
todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de 
pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 02 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.024/2016 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.024/2016, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE CARNES, de forma parcelada, para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 18 de Agosto de 2016, às 
10h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho 
- PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, devendo a empresa 
licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 02 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.031/2016 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.031/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 
para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade, conforme proposta nº 
11214.763000/1140-01, Recurso de Emenda Parlamentar. Data da abertura: 16 de Agosto de 2016, às 
09h30min (horário local). Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à 
Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no 
horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor 
de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 02 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.032/2016 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.032/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 
conforme Proposta nº 11214.763000/1130-18/MS, para suprir as necessidades da Secretária de 
Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 16 de Agosto de 2016, às 11h30min (horário local). 
Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra 
de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 
12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). 
Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 02 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Contratação de 
Profissional Especializado para execução de serviços de Engenharia Civil da Prefeitura Municipal 
de Poço Dantas, englobando as seguintes atividades: Acompanhamento, fiscalização e supervisão 
de obras em andamento e de obras novas, com emissão de relatórios técnicos e medições de 
obras; acompanhar e retirar pendências de relatórios junto aos órgãos financiadores de projetos 
para o município;  acompanhar, assessorar e fiscalizar a elaboração de projetos por terceiros a 
serem executados no município e emitir pareceres técnico durante a realização de licitação de 
obras civis.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Ornella Almeida 
Lacerda Lira - R$ 16.000,00.

Poço Dantas - PB, 02 de Agosto de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de Informática diversos para melhor 
funcionamento e atendimento dos diversos setores da administração até dezembro de 2016; RATIFI-
CO o correspondente procedimento em favor de: Infortel Comércio e Serviços Ltda - R$ 169.945,00.

Caiçara - PB, 01 de agosto de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME - CNPJ Nº 09.232.005/0001-14, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação para 
o Residencial Luziano Prudente, situado na Rua Maria de Lourdes Pessoa Nº 391, José Américo, 
João Pessoa – PB.

ANTONIO ALVES DA ROCHA, CPF: 001.783.094-00 torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalaçãoparaconstrução 
de residencial multifamiliar, situadoa Rua Terezinha Costa, S/N, Loteamento Recanto do Poço, 
quadra B, lote 05.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1451/2016 
– conforme  Proc. 2016-001724/TEC/LO-1794, do Conjunto Habitacional Popular com 20 (vinte) 
unidades habitacionais,  no município de BARAUNA - PB. 
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO nº 2309/2015 – conforme  Proc. 2016-004815/TEC/LI-4981, do Condomínio fechado 
CIDADE MADURA com 40 (quarenta) unidades habitacionais, no município de  GUARABIRA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
nº 4873/2014 – conforme  Proc. 2016-004819/TEC/LO-2726, do Conjunto Habitacional Popular  com 
30 (trinta) unidades habitacionais, no município de  CONCEIÇÃO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 3520/2014 – conforme  Proc. 2016-004821/TEC/LO-2727, do Conjunto Habitacional 
Popular COLINAS DO SOL  com 406 (quatrocentos e seis) unidades habitacionais, no município 
de  CAMPINA GRANDE - PB. 

INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA – CNPJ/CPF Nº 09.212.234/0002-58 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença de Ope-
ração nº 1816/2016 em João Pessoa, 27 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: 
Fabricação de Biscoito e Bolachas Na(o) – RODOVIA PB 073 KM 077 Municipio: BELEM – UF: PB. 
Processo: 2016-002181/TEC/LO-1932.  

CERÂMICA TRÊS IRMÃOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 40.964.140/0001-02. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1847/2016 em João Pessoa, 1 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Tijolos e Artefatos de Argila Na(o) -  FAZENDA ARROZ. Município: CALDAS BRANDAO – UF: 
PB.  Processo: 2016-001855/TEC/LO-1842.

NATQUIM INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA -EPP, CNPJ: 24.473.833/0001-38,¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
torna público foi emitida pela a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo aLicençade Operação – Nº 198/2016paraa atividade de FABRICAÇÃO, ENVASE E 
COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS, situado a Rua Santa Aparecida, 
S/N, Loteamento Costa Verde, QD B, LT 19, Renascer, Cabedelo/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº: 1074/2016. Para 
a atividade de: Implantação do Matadouro Público, no município de Mari/PB.  Processo nº 2016-
005088/TEC/LI-5003.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº: 2279/2016. Para a 
atividade de: Conclusão do Centro de Convenções, no município de João Pessoa/PB.  Processo 
nº 2016-005087/TEC/LI-5002.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28  torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação  nº: 181/2016. Para a 
atividade de: Conclusão da Urbanização do Loteamento Mutirão, Serrotão, no município de Campina 
Grande/PB.  Processo nº 2016-005053/TEC/LI-5001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.033/2016 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.033/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para suprir as necessidades da 
Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 16 de Agosto de 2016, às 14h30min 
(horário local). Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua 
Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no 
horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor 
de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 02 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2016

A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de móveis, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do município de Mogeiro, no dia 16/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 15/08/2016.

Mogeiro, 2 de agosto de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DA SILVA

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada 
para realização de curso para formação de professores do PEJA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 02 de Agosto de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Profissional Especializado para execução de serviços de Engenharia 

Civil da Prefeitura Municipal de Poço Dantas, englobando as seguintes atividades: Acompanhamento, 
fiscalização e supervisão de obras em andamento e de obras novas, com emissão de relatórios 
técnicos e medições de obras; acompanhar e retirar pendências de relatórios junto aos órgãos 
financiadores de projetos para o município; acompanhar, assessorar e fiscalizar a elaboração 
de projetos por terceiros a serem executados no município e emitir pareceres técnico durante a 
realização de licitação de obras civis..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00045/2016 - 02.08.16 - Ornella Almeida Lacerda Lira - R$ 16.000,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA DE MANAIRA

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de melhorias habitacionais 

para o controle da doença de chagas no Município de Manaíra/PB, conforme Convênio FUNASA 
Nº CV 0081/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: recursos financeiros do Ministério da Saúde/FUNASA e Recursos 

Próprios do Município. Através do Nº. 822327/2015, Convenente: Ministério da Saúde/FUNASA, 
Conveniado: Prefeitura Municipal de Manaíra CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, 
Unidade Gestora - 07.001 - Fundo de Municipal de Saúde - Programa de Trabalho - 10 305 1008 
1041 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA CONTROLE DE DOENÇA DE 
CHAGAS - ELEMENTO DESPESA: 4.490.51 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 180 cento e oitenta) dias.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CRV CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS LTDA - R$ 453.311,85.
Manaíra - PB, 02 de Agosto de 2016.

José Simão de Sousa
Prefeito Municipal

CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA

CPF: 051.840.624-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 061/2016, que objetiva: Registro de preços para 
compra futura de materiais gráficos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: F&A Gráfica e Editora Ltda. - R$ 192.230,70; G. E. Estrela Ltda - R$ 2.600,00; Gráfica 
Futura Ltda - R$ 1.000,00; Gráfica São Mateus Ltda - R$ 29.926,20; Grafipel Editora Gráfica - R$ 
85.550,00; Maria das Graças de Araújo Nóbrega - ME - R$ 97.090,00; Maria L. Caminha da Silva - 
R$ 51.518,80; Perfilgráfica Ltda. - R$ 3.250,00. Fica o licitante convocado no prazo de 03 dias úteis 
para assinatura daAta de Registro de Preços, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação 
de penalidades prevista Decreto nº 7.892/2013 e Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 01 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
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