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l Projeto de lei obriga bancos a custearem sua própria segurança. Página 4

l PB recebe 700 mil doses de vacina contra a raiva animal. Página 7

l Estado articula agenda com Fiep para impulsionar economia. Página 8

l Julgamento do impeachment deve durar 4 dias; rito é definido. Página 13
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10 mil trabalhadores
deixam de sacar o Pis

Termina em duas semanas o prazo para saque do abono salarial do PIS referente ao ano-base 2014. Até ontem, 
10,3 mil trabalhadores paraibanos ainda não haviam comparecido à Caixa para retirar o dinheiro.  PÁGinA 17

O governador Ricardo Coutinho entregou ontem as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Professora 
Maria do Carmo Miranda, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, beneficiando 1,4 mil estudantes.  PÁGinA 3

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,210  (compra) R$ 3,211  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,080  (compra) R$ 3,330  (venda)
EURO   R$ 3,624  (compra) R$ 3,629   (venda)
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nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Regente paulista é 
uma das mais concei-
tuadas do País e reco-
nhecida mundialmente.  
PÁGINA 9

Potencialidades 
dos sistemas foto-
voltaicos foram 
apresentadas du-
rante workshop em 
Itabaiana.  PÁGinA 6

Maestrina Lígia 
Amadio rege hoje
Sinfônica da PB

Energia solar 
na agricultura é 
tema de debate

MúSICA ErudITA
SuSTENTABIlIdAdE

Investimento em educação

Esportes
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ONU é contra redução da maioridade
A Organização das Nações Unidas pediu ao Congresso 

Nacional brasileiro que rejeite a proposta.  PÁGinA 15
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Eleições municipais

Sorteio define ordem da propaganda
A Justiça Eleitoral sorteou ontem a ordem dos programas 

em rádio e televisão. O guia começa no dia 26.  PÁGINA 4
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BRAsil nA FinAl  País venceu a seleção de 
Honduras com uma goleada de 6 a 0.  PÁGinA 21

Painel instalado na área rural
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A imprensa internacional, aí incluídos 
jornais espanhóis, franceses e americanos, 
entre outros, vem se especializando neste 
período dos jogos olímpicos Rio-2016 em 
achincalhar o comportamento de milhares 
de torcedores brasileiros que frequentam as 
arenas onde as disputas ocorrem. o mínimo 
que dizem é que a nossa torcida é barulhen-
ta e mal-educada e não estaria sequer pre-
parada para respeitar os atletas daquelas 
modalidades que exigem silêncio da torcida, 
sem o que eles não têm como se concentrar 
para obter um melhor desempenho. 

De fato, há mesmo situações em que a 
euforia dos torcedores atinge muitos deci-
béis a mais. De bom senso, ninguém haverá 
de defender comportamentos antiesporti-
vos – e este é um deles. Agora, a saraivada 
de críticas que têm surgido na imprensa in-
ternacional não fica atrás. Para além de pro-
vocar um “barulho crítico”, muito acima do 
que recomenda a imparcialidade, deixa visi-
velmente explícitas a má vontade e, por que 
não?, o preconceito contra “essa gente bron-
zeada” que sedia a realização dos jogos. 

Há alguns dias, o jornal norte-america-
no “New York Times” comentou que “a exu-
berância dos fãs locais” está entrando em 
confronto com os pedidos constantes de 
silêncio feitos pelos atletas e organizadores 
dos jogos. A mídia internacional já caracte-
rizou a competição como a “olimpíada das 
vaias”. “o público brasileiro vai à loucura por 
qualquer coisa”, diz o jornal no título da ma-
téria. “Em diversas disputas, desde tênis de 
mesa até na natação e no vôlei de praia são 
ouvidos: ‘Silêncio! Shh’!” Um texto da agên-
cia de notícias “Reuters” chega a dizer que os 

“estridentes fãs brasileiros são surdos para o 
espírito olímpico”. “No boxe, judô, esgrima ou 
até no tênis, os torcedores brasileiros estão 
tratando muitos esportes olímpicos como se 
estivessem em um Flamengo x Fluminense, 
uma rivalidade do Rio onde paixões, além de 
cusparadas e eventualmente socos, costu-
mam voar alto”, publicou a agência.

Repita-se: não se está aqui a defender 
comportamentos inadequados dos nossos 
torcedores. os atletas têm de ser respeita-
dos e o espírito olímpico recomenda que as 
disputas se deem no plano das igualdades. 
Mas esta olimpíada ocorre no Rio de janeiro, 
capital cultural de um povo conhecido pela 
sua informalidade, pelo bom humor e por sua 
miscigenação. Estrangeiros sempre foram 
muito bem recebidos por aqui. Aliás, como 
recentemente lembrou o correspondente 
do jornal britânico “The Independent”, “os 
fãs brasileiros nesses jogos do Rio são uma 
turma bem patriótica. Apenas felizes demais 
por apoiarem seus atletas. Não há mal nisso. 
Essa é a vantagem de competir em casa”. 

Para ter ideia do quanto essa crítica 
aos jogos do Rio ultrapassa os seus limites, 
basta citar o caso do biscoito Globo, uma 
guloseima já tradicional no Rio. Segundo o 
“New York Times”, trata-se de uma bolacha 
que tem gosto de nada e recheio de coisa al-
guma. Chega a ser hilário! o corresponden-
te do jornal vai mais além e diz que toda a 
culinária carioca é assim, sem gosto. Para 
um cidadão, nativo de um país que adora 
manteiga de amendoim, não é estranho que 
o seu paladar esteja mesmo pervertido. o 
barulho da mídia é maior que o da torcida. 
Chega a ser uma histeria.

Editorial

 O barulho da mídia
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Artigo

O último a saber

Não tenho mais idade para estudar His-
tória, dominar a matéria e ensiná-la na uni-
versidade. já minha irmã mais nova, que é 
professora universitária de História, pode 
muito bem assinar crônica em qualquer mí-
dia, superando em muito o locutor que vos 
fala, na verdade apenas um colunista de va-
riedades.

E o danado é que só agora, aos setenta 
anos, com toda a fama (imerecida) de co-
lunista e revisor, descobri ter vivido tanto 
tempo com uma bela cronista em casa e não 
sabia. o que sabia é que ela tem fama (mere-
cida) de boa professora de História, confor-
me pode atestar o historiador josé octávio 
de Arruda Mello, seu declarado admirador 
como profissional. Pois não é que domingo 
passado, a professora Maria Ilza Moreira 
Franco, também dos quadros da Fundação 
Casa de josé Américo, deixou a mim e aos 
meus irmãos de queixo caído ao lermos o 
que postou no wathsap do grupo da famí-
lia Moreira Franco? Confiram só como ela, 
particularmente, me deu um banho de texto 
no mesmo dia em que escrevi mal traçadas 
linhas sobre o Dia dos Pais:

Meu pai morreu quando eu tinha nove 
anos. Nessa idade, as lembranças geralmente 
não são poucas, porém, para mim, são escas-
sas. Talvez, inconscientemente, a  saudade não 
me deixe lembrar.

Meu pai era um homem bonito, trabalha-
dor, sério e muito austero. Suas ordens eram 
geralmente silenciosas. Nunca precisava falar. 
Seu olhar já denotava aprovação ou desapro-

vação. Tinha um amor enorme pelos filhos, 
pela família, nos protegia sempre de tudo de 
uma forma muito própria e, a seu modo, muito 
carinhosa. 

Sempre ouvi minhas irmãs dizerem que 
comigo a coisa era sempre mais branda. A ca-
çula, não é? Lembro que sempre que elas que-
riam sair, dar umas escapulidas, diziam: “Vai 
lá, Bito, pedir a papai que contigo ele deixa”. 
E deixava mesmo. Sentado na espreguiçadeira 
do terraço, ao lado de mamãe, eu chegava, pe-
dia e ele dizia: “Podem ir”.

Cuidava das seis filhas como um leão 
guardando suas crias, e os paqueras das meni-
nas morriam de medo dele. Era o seu lado pro-
tetor, sempre presente. Em suma, dele tenho 
uma imagem de criança que a mente adulta 
nunca esqueceu.

Dia de domingo, a gente na praia, os ir-
mãos maiores tomando banho de mar e eu na 
areia, sozinha, brincando. Ele sai da água, me 
pega no colo e me leva para dentro do mar. Eu 
me agarro no pescoço dele, feliz da vida, e o 
medo vai embora. Afinal, papai tá me seguran-
do, nos braços dele nada vai me acontecer.

Hoje adulta, tento puxar novas lembran-
ças, mas elas não veem. Acho que, involun-
tariamente, minha mente prefere apagá-las, 
reflexo da saudade e do amor imorredouro 
por ele.

Tem nada não. O importante é saber que 
eu e meus irmãos vamos sempre amar Seu Liu, 
e digo sem medo de errar que até hoje, como 
eu, também meus irmãos sentem falta de 
agarrar seu pescoço em busca de proteção.

Vivi tanto tempo com uma cronista em casa e só descobri isso quando 
ela escreveu melhor do que eu sobre o Dia dos Pais”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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CRitiCOu bAnCADA

SOCiAliStA: OS R$ 10 Mi DA lAgOA COnStRuiRiAM tRêS uPAS 

Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o ministro 
Gilmar Mendes esculhambou 
a Lei da Ficha Limpa, durante 
julgamento de contas de pre-
feitos: “Ela foi mal feita. Sem 
querer ofender ninguém, mas 
já ofendendo, parece que foi 
uma lei feita por bêbados. Nin-
guém sabe se são contas de 
gestão ou contas do governo” 
[às quais a lei se refere].

O deputado Jeová Campos (PSB), 
presidente da Frente Parlamen-
tar da Água da AL-PB, criticou o 
que chama de omissão dos par-
lamentares federais da Paraíba 
quanto à paralisação da obra da 
Transposição do São Francisco. 
“Essa bancada só serve para 
cassar presidente? Como um 
assunto tão fundamental para 
a Paraíba e o Nordeste não tem 
merecido a devida atenção”.

O Tribunal de Contas do Esta-
do aprovou ontem as contas 
do secretário de Comunica-
ção da Paraíba, Luís Tôrres, 
relativas ao primeiro ano 
de sua gestão. O voto pela 
regularidade das contas do 
relator, Nominando Diniz, foi 
acompanhado pelos demais 
Conselheiros. Exceção feita ao 
conselheiro Fernando Catão, 
que foi voto vencido.

“EStAMOS uniDOS POR uM PROjEtO, nÃO POR ACORDÃO”, Diz CiDA
No lançamento do plano de governo de sua chapa, resultante da união das propostas de seu partido e do 
candidato a vice, Wilson Filho (PTB), a professora Cida Ramos (PSB) ressaltou como se deu a elaboração do 
documento: “Nosso plano foi construído a muitas mãos, ouvindo professores, assistentes sociais, porta-
dores de necessidades especiais, profissionais da saúde, enfim, ouvindo o povo. Estamos unidos por um 
projeto, não por um acordão político”.

O presidente estadual do PSC, Marcon-
des Gadelha, experimenta uma situação 
atípica nessas eleições. Apoiador da can-
didatura à reeleição de Luciano Cartaxo 
(PSD) em João Pessoa, ele seria benefi-
ciado, porém, pela vitória de Cida Ramos 
(PSB), uma vez que é o primeiro suplente 
na coligação do deputado federal Wilson 
Filho, vice na chapa da socialista.

“No Brasil, não tem direita reprimida, tem di-
reita radiante, haja vista que os Felicianos e os 
Bolsonaros estão deitando e rolando por aí”. Do 
deputado estadual Anísio Maia (PT), rebatendo 
críticas feitas pela vereadora Elisa Virgínia, se-
gundo as quais “esquerdopatas” tomaram conta 
das escolas e estariam oprimindo a direita.

EsquErdA vErsus dirEiTA
uMA DiCOtOMiA

“FEitA POR bêbADOS” COntAS APROVADAS

A responsabilidade quanto à aplicação do dinheiro público, que deveria ser praxe em todas as gestões 
municipais, está na pauta do dia dessa campanha eleitoral. Agora com mais força, uma vez que as cam-
panhas contra a corrupção e a mobilização da sociedade e das instituições democráticas, na fiscalização 
a ilícitos, está mais consolidada. Ontem, a professora Cida Ramos (PSB), candidata a prefeita de João 
Pessoa, fez menção ao assunto, ao raciocinar sobre o que poderia ser feito com os quase R$ 10 milhões 
que teriam sido desviados da obra de reforma da Lagoa do Parque Solon de Lucena, de acordo com relató-
rio emitido pela Controladoria Geral da União (CGU). Nas contas da candidata socialista, o montante seria 
suficiente para construir três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que atenderiam a mais de 500 
mil pessoas. Para chegar a este valor, ela lembrou que a UPA do bairro do Valentina custou R$ 3 milhões. 
O suposto desvio de quase R$ 10 milhões está em investigação no Ministério Público Federal (MPF), que 
já começou ouvir gestores e servidores envolvidos com a execução da obra.  
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Ricardo entrega reforma e escola 
passa a atender mais de 1.400 alunos
Para ampliação da unidade 
foram investidos R$ 1,6 mi 
em recursos próprios

Cumprindo o cronogra-
ma de benefícios e inaugu-
rações de obras em come-
moração ao aniversário dos 
431 anos da cidade de João 
Pessoa, o governador Ricardo 
Coutinho (PSB) entregou na 
manhã de ontem, no bairro 
de Jaguaribe, as obras de re-
forma e ampliação da Escola 
Estadual de Ensino Médio 
e Normal Professora Maria 
do Carmo Miranda que está 
completando 30 anos de exis-
tência e agora poderá receber 
mais de 1.400 estudantes. 
Com esse novo investimen-
to na Educação, na ordem de 
R$ 1,6 milhão, o governador 
atinge a marca de 540 novas 
salas de aula construídas a 
partir de 2011, e afirmou que 
até o final da gestão, a classe 
estudantil terá 100 novas es-
colas, totalizando 700 salas 
de aulas a mais.    

“Essa obra é mais uma 
demanda das plenárias do 
Orçamento Democrático 
Estadual, que inclusive di-
ferencia positivamente, a 
escola pública do estado da 
maioria das escolas da rede 
particular. Nossa meta é ge-
rar igualdade e oportunida-
des para que o estudante 

da rede pública seja melhor 
preparado e enfrente o 
mercado de trabalho de for-
ma mais competitiva”, disse 
Ricardo Coutinho.

O governador disse ain-
da, que não adianta aumen-
tar a quantidade de alunos 
sem realizar melhoramentos 
no ensino. E prosseguiu: “va-
mos continuar avançando, 
porque o Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação)  já caiu 
este ano 4,9%. Uma queda 
muito alta que vem junto 
com a inflação, algo em torno 
de 15% de queda real. Mas 
mesmo assim, estamos in-
vestindo de forma muito for-
te na educação porque não 
há outra forma de vencer a 
crise senão preparando os 
jovens para o futuro, priori-
zando a Educação” enfatizou.

Recursos próprios
Com o trabalho de refor-

ma e ampliação no valor de 
R$ 1,6 milhão - recursos do 
Tesouro Estadual - a escola ga-
nhou mais seis salas de aula, 
sala de reforço, sala de pro-
fessores, de vídeo, biblioteca, 
coordenação, refeitório, cozi-
nha e também laboratórios de 
Química, Biologia, Física, Ma-
temática e Informática, além 
de uma nova quadra esportiva 
e uma bateria de banheiros, 
masculino e feminino.

Governador ressaltou que obra é mais uma demanda da população atendida por meio das plenárias do Orçamento Democrático Estadual

Vice-governadora da Paraíba reforçou o pedido de mudança no projeto de lei que renegocia dívidas dos estados com a União

Foto: Divulgação

Foto: Edson Matos

José Alves
zaviera2@gmail.com

Com a ampliação, a Es-
cola Normal Professora Ma-
ria do Carmo Miranda terá 
capacidade para 1.440 alu-
nos - atualmente são 841 es-
tudantes matriculados, o que 
significa 60% a mais de alu-
nos na escola com melhores 
condições para o desenvolvi-
mento do processo de ensino 
e aprendizagem. A diretora 

Rosélia do Egito Seixas infor-
mou que a escola tem uma 
média de 80 professores e 
com essa reforma ficou mais 
estruturada, principalmente 
com os novos laboratórios. 
Ela lembrou que antes da re-
forma já dispunham de um 
laboratório de robótica e por 
causa disso, dois alunos da 
escola já foram representar 

o Brasil na China numa olim-
píada de robótica, e adiantou 
que ainda este ano, outros 
alunos deverão participar do 
Campeonato Nacional de Ro-
bótica no Rio de Janeiro.

A reportagem conversou 
com estudantes da Escola 
Normal Professora Maria do 
Carmo Miranda e ouviu deles 
a afirmação de que depois da 

reforma a escola ficou muito 
mais atraente. “Antes a gente 
jogava bola numa quadra de 
areia e sem cobertura, agora, 
com a entrega desta quadra 
vamos poder praticar mais 
esportes”, disseram, ressal-
tando que os novos labora-
tórios instalados na escola 
aumentou mais ainda, entre 
eles, o desejo de estudar.

Lígia participa de reunião com 
Temer e governadores do N/NE

A vice-governadora Lígia 
Feliciano retornou a Brasília 
nessa terça-feira (16), repre-
sentando o governador Ricar-
do Coutinho, para reforçar o 
pedido de mudança no pro-
jeto de lei que renegocia dívi-
das dos estados com a União. 
Além da Paraíba, participaram 
das reuniões os governadores 
de estados do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste.

Os governadores foram 
recebidos pelo presidente 
do Senado, Renan Calheiros. 
Entre as reivindicações es-
tão as mudanças na divisão 
do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), de modo 
a compensar os federados 
que perderam arrecadação 

em razão das desonerações 
fiscais, que foram feitas para 
ajudar a salvar indústrias lo-
calizadas no Sul e Sudeste.

Renan Calheiros comen-
tou a pauta de votações do 
Senado para os próximos 
dias. Ele disse que o Plenário 
continuará priorizando ma-
térias econômicas com foco 
no ajuste fiscal do governo 
Federal. “Há uma preocupa-
ção muito grande de que a re-
negociação da dívida, por si 
só, não garante equilíbrio fe-
derativo aos estados brasilei-
ros. Eu fiz uma proposta para 
que nós conversássemos 
com o presidente da Repú-
blica e abríssemos o diálogo 
permanente até encontrar-

mos uma solução”, explicou.
Ainda na terça-feira, os 

chefes de Estado também se 
reuniram com o presidente 
em exercício Michel Temer 
no Palácio do Planalto. “Além 
de reforçar as reivindicações 
da proposta que entregamos 
ao presidente Michel Temer, 
ou seja, um aumento de 2% 
até 2018 do Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE), 
solicitei autorização para que 
estados em equilíbrio fiscal, a 
exemplo da Paraíba, possam 
contrair operações de crédito 
já autorizadas, aguardando 
apenas a liberação do execu-
tivo. Na oportunidade, relatei 
a situação crítica dos nossos 
reservatórios e reivindiquei 

uma ação mais efetiva do go-
verno Federal no combate à 
seca e no fortalecimento da 
segurança hídrica da Paraíba”, 
ressaltou Lígia Feliciano.

Ainda de acordo com a 
vice-governadora, o presi-
dente da República em exer-
cício sinalizou positivamente 
para a busca de soluções que 
atendam as reivindicações 
dos estados do Norte e Nor-
deste. “Temer mostrou preo-
cupação com o assunto e dis-
se que o governo está atento 
às questões, principalmente 
com relação ao compromisso 
de todos com o reequilíbrio 
das contas do País, retomada 
do crescimento, emprego e 
renda”, completou Lígia.

O Tribunal de Con-
tas da Paraíba, reunido 
nessa quarta-feira (17), 
decidiu pela aprovação 
das contas de 2014 en-
caminhadas a seu julga-
mento pela Secretaria 
de Estado da Comu-
nicação Institucional, 
conforme voto do con-
selheiro Nominando Di-
niz, relator do processo.

Também foram 
aprovadas as presta-
ções de contas da Casa 
Militar do Governador 
(exercícios de 2013 e 
2014, ambas sob relato-
ria do conselheiro Mar-
cos Costa), da Procura-
doria Geral do Estado 
(2012) e da Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento e da Articula-
ção (2013).

O TCE emitiu, ain-
da, pareceres favorá-
veis à aprovação das 
contas dos prefeitos de 
Mamanguape (Eduardo 
Carneiro de Brito, exer-
cício de 2013), de Rio 
Tinto (Severina Ferreira 
Alves, 2014) e de Pilar 
(Virgínia Velloso Bor-
ges, 2014).

O ex-presidente da 
Câmara Municipal de 
Prata, Antonio Carlos 
Bezerra do Nascimento, 
teve as contas de 2005 
aprovadas após o jul-
gamento de recurso de 
revisão que teve a re-

latoria do conselheiro 
Nominando Diniz.

Conduzida, inicial-
mente, pelo presidente 
Arthur Cunha Lima e, 
depois, pelo vice-presi-
dente André Carlo Tor-
res Pontes (em razão da 
necessidade de ausên-
cia do primeiro deles), a 
sessão plenária teve as 
participações dos conse-
lheiros Arnóbio Viana, 
Fernando Catão, Nomi-
nando Diniz e Marcos 
Costa. Também, dos 
conselheiros substitutos 
Antonio Gomes Vieira 
Filho, Antonio Cláudio 
Silva Santos, Oscar Ma-
mede e Renato Sérgio 
Santiago Melo. O Mi-
nistério Público de Con-
tas esteve representado 
pela procuradora-geral 
Sheyla Barreto Braga 
de Queiroz.

TCE aprova contas 
de 2014 da Secom

E DE MAIS 4 SECREtARIAS

Também foram 
aprovadas as 
prestações da 
Casa Militar do 
Governador (2013 
e 2014), PGE 
(2012) Desen-
volvimento e da 
Articulação (2013)
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Políticas

Justiça sorteia ordem dos partidos na 
propaganda eleitoral de rádio e TV
Guia terá duração diária de 
dez minutos, divididos em 
dois blocos em cada mídia

O tempo de veiculação 
em rádio e televisão, e a or-
dem em que os candidatos 
a prefeito e ao cargo de ve-
reador de João Pessoa irão 
apresentar as suas propos-
tas no guia eleitoral foram 
determinados na manhã de 
ontem, na capital, por meio 
de um sorteio realizado pela 
Justiça Eleitoral da Paraíba. 
A propaganda será veiculada 
entre os dias 26 de agosto e 
29 de setembro.

O sorteio foi realizado 
no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) pelo chefe do 
Cartório  Eleitoral, Fernando 
Henrique; o juiz da propa-
ganda José Ferreira Ramos 
Júnior, e o promotor eleitoral 
José Farias de Sousa Filho.

A propaganda eleitoral 
gratuita terá duração diária 
de 10 minutos divididos em 
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dois blocos: das 7h às 7h10 
e das 12h às 12h10, no rá-
dio; na televisão, das 13h às 
13h10 no primeiro bloco, e 
das 20h30 às 20h40, no se-
gundo bloco. A coligação do 
candidato a reeleição Lucia-
no Cartaxo (PSD) abrirá o 
primeiro guia com 4 minutos 
e 54 segundos de propagan-

da. Logo em seguida, o candi-
dato Victor Hugo (PSol) terá 
21 segundos para apresentar 
suas propostas. A coligação 
de Cida Ramos (PSB) será 
a terceira no guia eleitoral 
e obteve o segundo maior 
tempo, com 3 minutos e 8 
segundos. O último candida-
to à prefeitura da cidade a se 

apresentar na estreia do guia 
eleitoral será Charlinton Ma-
chado (PT), com 1 minuto e 
35 segundos.

Além disso, as coligações 
terão direito a uma inserção 
de 70 minutos diários, sen-
do que  60% desse tempo 
contempla as candidaturas 
majoritárias, e 40% será para 

postulantes à Câmara Muni-
cipal. No tempo de inserção, 
os candidatos a prefeito terão 
direito a 42 minutos diários. 
A coligação Força da União 
por João Pessoa, de Cartaxo, 
terá 20 minutos e 37 segun-
dos diários. Já a coligação 
Trabalho de Verdade - de 
Cida Ramos - terá 13 minutos 

e 13 segundos. O Partido dos 
Trabalhadores, do candidato 
Charliton, recebeu 6 minutos 
e 40 segundos, e o Partido So-
cialismo e Liberdade, 1 minu-
to e 28 segundos.

Os candidatos a vereador 
terão, proporcionalmente, 28 
minutos para apresentarem as 
suas propostas, diariamente. 

Guia eleitoral

Coligação                  Tempo  
Força da União Por João Pessoa IV (PRB; PMN)               01:21
Unidos Pelo Progresso de João Pessoa (PP; Solidariedade)             02:47
Trabalho de Verdade VI (PDT; PTB; PMB)                02:23
Força da União Por João Pessoa II (PMDB; PSC)               04:04
Trabalho de Verdade IV (PSL; Rede; PPL)                00:25
Força da União Por João Pessoa I (PTN; PHS; PSDB; PSD)              05:02
Trabalho de Verdade V (PR; DEM)                  02:53
Trabalho de Verdade III (PPS; PTB)                 00:46
Força da União Por João Pessoa III (PSDC; PCB)               00:40
Trabalho de Verdade II (PRTB; PV; Pros)                01:07
Trabalho de Verdade I (PSB; PRP; PEN)                02:06
Partido Trabalhista Cristão                  00:17
Partido Socialismo e Liberdade                  00:25
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado               00:11
Partido dos Trabalhadores                  03:25

Todos os bancos pri-
vados e particulares e os 
estabelecimentos financei-
ros, nos quais haja a guarda 
de valores ou movimento 
de dinheiro, no Estado da 
Paraíba, ficam obrigados 
a garantir sua própria se-
gurança interna. Para que 
possam funcionar, esses es-
tabelecimentos receberão 
um alvará que será expe-
dido pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado 
atestando que o plano de 
segurança está adequado às 
dependências do estabele-
cimento.

Isso é o que propõe um 
projeto de lei de autoria 
do deputado estadual Frei 
Anastácio, apresentado on-
tem (17), na Assembleia 
Legislativa. “Não dar mais 
para ver os bancos, que lu-
cram bilhões, esperando 
pela segurança do Estado 
para proteger seu patrimô-
nio, enquanto a população 
fica aterrorizada com a ação 

dos bandos que explodem 
agências, que muitas vezes 
não voltam a funcionar”, 
disse o deputado.

Segundo o projeto, o 
sistema de segurança será 
definido em um plano com-
preendendo vigilância os-
tensiva, com uso de cabine 
blindada e permanência de 
segurança armada durante 
24 horas do dia, com núme-
ro adequado de vigilantes, 
no interior do estabeleci-
mento, na área dos guichês 
que realizam o atendimento 
direto aos clientes e no local 
destinado ao funcionamen-
to dos caixas eletrônicos.

O projeto prevê ainda, 
a instalação de equipamen-
tos eletrônicos e de filma-
gens instalados de forma a 
permitir captar e gravar as 
imagens de toda movimen-
tação de público no interior 
do estabelecimento e arte-
fatos que retardem a ação 
dos criminosos, permitindo 
sua identificação.

Projeto obriga bancos a 
custearem sua segurança

LEI ESTADUAL
AGENDA DOS CANDIDATOS

O candidato participa, às 6h30, de 
panfletagem no cruzamento da Ave-
nida Epitácio Pessoa com a Avenida 
Maranhão, no Bairro dos Estados, 
e às 14h grava o guia eleitoral. Às 
17h participa de nova panfletagem 
e caminhada com concentração no 
primeiro semáforo do bairro dos 
Bancários, na Avenida Sérgio Guerra.

A candidata participa, às 17h30, do 
lançamento da candidatura a ve-
reador de Cristiano Possidônio, no 
Bar de Neide, na Rua Ari Barroso, no 
Alto do Mateus. Às 18h30, realiza a 
“Caminhada 40” também no Alto do 
Mateus, com concentração próximo 
ao posto de combustível na entra-
da do bairro. A candidata encerra as 
atividades do dia às 20h, quando 
participa de reunião com represen-
tantes de catadores de resíduos 
sólidos, na Rua Luís de Albuquerque, 
no Condomínio Amizade, no bairro 
do Valentina.

O candidato participa de panfleta-
gem às 6h, e às 8h realiza despa-
chos administrativos. Às 14h grava 
o guia eleitoral, e às 18h partici-
pa de caminhada nos bairros dos 
Bancários e Timbó, com concen-
tração na Praça da Paz. 

O candidato inicia a agenda conce-
dendo entrevista para a TV Manaí-
ra às 10h, e às 13h realiza visita ao 
bairro de Mandacaru. Às 15h parti-
cipa de reunião com sindicalistas 
do Sindilimpeza, e não tem com-
promissos agendados para a noite 
desta quinta-feira.

Charliton Machado (PT)

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Victor Hugo (PSol)

Os candidatos à Prefeitura Municipal de João Pessoa 
cumprem, nesta quinta-feira (18), uma série de compro-
missos relacionados à campanha como panfletagens, 
caminhadas e gravação de guia eleitoral. Confira abaixo 
a agenda dos quatro candidatos à gestão municipal, lis-
tados em ordem alfabética.

O vereador Bruno Farias 
(PPS) denunciou a suspen-
são, por 107 dias, de cirur-
gias cardíacas eletivas, por 
parte da Gestão Municipal. O 
parlamentar foi o primeiro a 
se pronunciar na sessão ordi-
nária da manhã dessa quarta-
feira (17), da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP). 

Segundo o oposicionis-
ta, a defasagem da Tabela 
de Procedimentos e Valores 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) fez com que hospitais 
conveniados com a Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) suspendessem as 
cirurgias eletivas e realizas-
sem somente os casos de 
emergência.

“Uma preocupação vem 
tomando conta da cidade de 
João Pessoa: há 107 dias as 
cirurgias cardíacas eletivas 
estão suspensas. Cerca de 
700 pacientes não realizaram 
procedimentos em razão des-
sa suspensão. Pessoas estão 
morrendo e o Poder Público 

se mostra inerte e insensível 
a esta causa, que não é polí-
tica, e sim em favor da vida”, 
declarou Bruno Farias. 

 O parlamentar propôs 
que a Prefeitura da capital 
resolvesse o problema ce-
dendo um acréscimo ao va-
lor estabelecido na tabela do 
SUS. “A PMJP pode dar um 
complemento à tabela do 
SUS para que os cidadãos e 
cidadãs não fiquem sem con-
dições de desempenhar suas 
atividades diante do com-
prometimento de um órgão 
tão vital como é o coração”, 
sugeriu.

O líder da bancada da si-
tuação na Casa Legislativa, ve-
reador Marco Antônio (PHS), 
destacou que, na manhã des-
sa quarta-feira (17), o assun-
to esteve em pauta numa reu-
nião com o Conselho Regional 
de Medicina (CRM), com o se-
cretário Municipal de Saúde, 
Adalberto Fulgêncio, e com a 
secretária Estadual da Saúde, 
Roberta Abath.

Bruno acusa PMJP por 
suspensão há 107 dias 

CIRURGIAS CARDÍACAS

“O conservadorismo na Edu-
cação Brasileira: base nacional 
curricular e Escola Sem Partido” 
é o tema da palestra que será 
ministrada na UFPB pelo profes-
sor da Universidade Federal Flu-
minense, Fernando Penna, nes-
ta quinta-feira (18). A atividade 
está inserida no projeto Reali-
dade Brasileira e Universidade, 
organizado pelo Sindicato dos 
Professores da UFPB (Adufpb), e 
acontecerá às 19h no auditório 
212 do Centro de Educação do 
campus I.

Fernando Penna é professor 
adjunto da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal 
Fluminense e atua no Departa-

mento de Sociedade, Educação e 
Conhecimento. Doutor em Edu-
cação pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, possui Mestra-
do em Educação e Graduação em 
História pela mesma instituição. 
Atualmente é coordenador do 
Laboratório de Ensino de Histó-
ria da Universidade Federal Flu-
minense.

A palestra vai debater a 
onda conservadora que vem 
crescendo no País e os reflexos 
sobre o setor da Educação. En-
tre as ameaças está o Projeto de 
Lei 867/2015, que tramita na Câ-
mara dos Deputados e institui o 
chamado “Programa Escola Sem 
Partido”. Além dele, outras pro-

postas semelhantes tramitam pe-
las Assembleias Legislativas e Câ-
maras de Vereados dos estados e 
municípios brasileiros.

Em entrevista à Associação 
Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (Anped), 
Fernando Penna explicou que o 
PL 867 se beneficia da falsa di-
cotomia entre uma escola com 
ou sem partido. “É importan-
te reafirmar que o que está em 
jogo quando falamos do ‘pro-
grama escola sem partido’ é um 
projeto de escola na qual esta é 
destituída de todo o seu cará-
ter educacional, pois, segundo o 
movimento em questão, profes-
sor não é educador”, afirmou.

Penna ministra palestra na UFPB
CONSERVADORISMO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Propaganda no rádio e na televisão será veiculada entre os dias 26 de agosto e 29 de setembro



Estado recebe 700 mil 
doses para campanha de 
vacinação antirrábica
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Juripiranga recebe nova UPO
Unidade garante mais 
condições de trabalho e 
reforço na segurança 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 18 de agosto de 2016

O Governo do Estado en-
tregou, na terça-feira (16), a 
nova Unidade de Policiamento 
Ostensivo (UPO) da cidade de 
Juripiranga, que fica a 72 km da 
capital, garantindo mais condi-
ções de trabalho aos policiais 
militares e o reforço na segu-
rança da região. O local conta 
com alojamentos, banheiros, 
refeitório e sala para atendi-
mento à população. A unidade 
será comandada pelo tenente 
Valtemir Barbosa, com efetivo 
específico para atender às de-
mandas no município.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, falou da importância 
da entrega de mais um equipa-
mento para a segurança públi-
ca do Estado. “Muito mais que 
uma obra física, essa unidade 
representa a prioridade que o 
governador Ricardo Coutinho 
vem tendo com a segurança 
pública. Somente este mês, fo-
ram entregues para a Polícia 
Militar 96 viaturas, 60 motos 
e a 24ª Unidade de Polícia So-
lidária (UPS) do Estado, que 
somados aos investimentos 
que vêm sendo feitos ao longo 

dos últimos anos nos garan-
tem estrutura necessária para 
atuar na prevenção e repres-
são ao crime, sempre seguindo 
as orientações do secretário 
Cláudio Lima, dentro de uma 
política pública de segurança 
pautada pelo Programa Paraí-
ba Unida pela Paz”, destacou.

O deputado estadual Ri-
cardo Barbosa, que participou 
da solenidade de inauguração, 
ressaltou as parcerias que o 
governador tem feito para 
fortalecer a estrutura de se-
gurança nos municípios. “Essa 
unidade representa bem a 
parceria entre Governo do Es-
tado, Prefeitura e Polícia Mi-
litar, por ser a segurança pú-
blica constitucionalmente de 
responsabilidade de todos, é 
fundamental que ações como 
estas, que representa um ins-
trumento para incrementar e 
solidificar a atuação da polícia, 
sejam destacadas, pois trazem 
melhorias significativas à po-
pulação”, comentou.

Reforço na divisa 
Com a inauguração da 

UPO de Juripiranga, as ações 
de reforço na divisa da Paraíba 
com Pernambuco irão aumen-
tar, já que a cidade faz frontei-
ra com o distrito de Ibiranga, 
pertencente a Itambé (PE).

FOTOS: Wagner Varela/Secom-PB

Moradores prestigiaram a solenidade de  
inauguração da Unidade de Policiamento 

Ostensivo da cidade, que  teve a presença de 
autoridades políticas do Estado e da PM

A Polícia Militar ce-
lebra hoje o dia do pa-
trono da corporação, 
coronel Elísio Sobrei-
ra, durante solenidade 
que vai homenagear 
civis e militares com a 
entrega de medalhas. 
O evento será realiza-
do no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, no 
bairro de Tambauzi-
nho, em João Pessoa.

A solenidade terá o 
desfile de várias unida-
des da PM, a exemplo 
da Cavalaria, Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope), Rotam (Ronda 
Ostensiva Tática com 
Apoio de Motocicletas) 
e a participação das 
crianças atendidas por 
programas sociais da 
instituição, antecipan-
do um pouco do que 
a corporação mostrará 
nos desfiles do próxi-
mo dia 7 de setembro.

No evento, será 
realizada ainda a en-
trega do “Espadim Ti-
radentes” aos novos 
cadetes, ato que marca 
o ingresso dos alunos 
do Curso de Formação 
de Oficiais (CFO) na 
corporação e celebra 
o início da preparação 
dos policiais que vão 
exercer a função de 
comando. 

O Patrono 
Elísio Augusto de 

Araújo Sobreira (filho 
de Justino Augusto 
de Araújo e Maria Au-
gusta de Araújo So-
breira) nasceu em 20 
de agosto de 1878, na 

cidade de Esperança, 
no Agreste paraibano. 
Com 29 anos (em 1907) 
ele foi incluído na Po-
lícia Militar da Paraíba 
(na época denominada 
Batalhão de Seguran-
ça), no posto de Alfe-
res – equivalente ao de 
2º tenente atualmente. 
Dezessete anos depois, 
no ano de 1924, o en-
tão capitão Sobreira 
foi promovido a major 
e comissionado no pos-
to de tenente-coronel. 
Em 1938, Elísio foi re-
formado nesse posto, 
voltando a ativa dois 
anos depois e promo-
vido a coronel, sendo o 
primeiro a ocupar esse 
posto no Estado. Elísio 
faleceu aos 64 anos de 
idade, em 13 de maio 
de 1942, em João Pes-
soa, cercado de ami-
gos e familiares. Desde 
1993, com a sanção do 
decreto nº 15.489, de 
agosto de 1993, a cor-
poração celebra até 20 
de agosto o dia de seu 
patrono, onde é feita 
a entrega de meda-
lhas com o nome dele, 
a mais alta comenda 
da Polícia Militar da 
Paraíba.

PM celebra hoje dia do 
patrono da corporação 

NO ESPAÇO CULTURAL

A solenidade 
contará com 
desfile e a 
entrega do 
“Espadim 
Tiradentes”

A Polícia Militar pren-
deu, na noite de terça-feira 
(16), um homem que estava 
foragido da Justiça do Rio 
de Janeiro, desde janeiro de 
2014, durante operação dos 
policiais da 2ª Companhia 
Independente na cidade da 
Baía da Traição, no Litoral 
Norte da Paraíba.  Wemerson 
Paiva Fernandes, de 21 anos, 
é suspeito de matar um poli-
cial militar do Rio de Janeiro. 

De acordo com o co-
mandante da 2ª Companhia 
Independente, capitão Al-
berto Filho, o acusado tinha 
chegado há menos de duas 
semanas na Paraíba. “Ele 
nasceu na Paraíba, mas des-
de criança foi morar no Rio 
de Janeiro, tendo retornado 
agora para se esconder na 
casa de familiares. Fomos re-
cebendo informações sobre 
a presença dele na cidade 

da Baía da Traição, inclusive 
na última segunda-feira (15) 
ele por pouco não cometeu 
um homicídio no município, 
e através de um trabalho en-
tre o Núcleo de Inteligência e 
Rádio Patrulha o acusado foi 
preso”, detalhou.  

O preso foi apresenta-
do na Delegacia de Polícia 
Civil, em Mamanguape, que 
comunicará o cumprimento 
do mandado de prisão que 

era aguardado pela Justi-
ça carioca há mais de dois 
anos, quando foi expedido o 
mandado de prisão preven-
tiva pela 1ª vara criminal do 
Rio de Janeiro. O acusado já 
chegou a cumprir pena por 
roubo e quando ganhou o 
benefício de responder em 
liberdade deixou de aten-
der às obrigações judiciais, 
sendo então considerado 
foragido. 

O bombeiro militar pa-
raibano Yuri Marinho partici-
pou da equipe brasileira que 
estreou no 48º Campeonato 
Mundial Militar, na Suécia, e 
que agora volta para casa com 
seis medalhas na bagagem. 
Duas delas foram conquista-
das em provas disputadas pelo 
grupo e mais quatro nas indivi-
duais. No total, foram dois ou-
ros, duas pratas e dois bronzes 
alcançados. A competição con-
tou com militares e outros atle-
tas de vários países do mundo.

Conforme o soldado Yuri 
Marinho, a equipe brasileira, 
que pela primeira vez levou um 
grupo completo para o evento, 
conquistou o primeiro lugar no 
revezamento 4x50 metros me-
dlay, batendo o recorde mun-
dial da prova e deixando para 
trás outras nove equipes. Outro 
bom resultado foi a terceira co-
locação nos 4x50 metros com 
obstáculo.

Polícia prende foragido da Justiça 
do Rio de Janeiro no Litoral Norte

Bombeiro paraibano conquista 
medalhas com equipe brasileira

ACUSAdO dE hOMICídIO

CAMPEONATO MUNdIAL MILITAR

A equipe ainda fez o quar-
to melhor tempo na prova dos 
4x25 metros, com reboque de 
manequim. Todas as modali-
dades da competição são do 
tipo Life-saving  (salvamento 
aquático), voltadas para o aper-
feiçoamento de técnicas de sal-
vamento. No individual, dispu-
tando com mais de 30 atletas, 

Yuri Marinho ainda alcançou o 
quarto lugar no 4x50 com re-
boque de manequim e no reve-
zamento de praia. 

“Foi uma experiência mui-
to rica para todos nós. Competi-
mos em nível de mundo e pude-
mos perceber que os brasileiros 
são muito capacitados em rela-
ção ao esporte voltado para o 

salvamento. Eleva nossa moral 
e vontade de querer melhorar 
para trabalhar bem e também 
representar o Brasil e a insti-
tuição Bombeiro Militar”, disse, 
ao acrescentar que o Brasil foi 
o único país a ter bombeiros in-
tegrando as equipes. As demais 
delegações tinham apenas atle-
tas das Forças Armadas. 

Soldado Yuri Marinho integrou o grupo que trouxe seis medalhas de salvamento aquático da Suécia 

FOTO: Secom-PB
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Governo disponibiliza serviços na 
Parada do Orgulho LGBT de JP
Evento terá tendas das 
delegacias da mulher e 
de crimes homofóbicos 

O Governo do Estado 
disponibilizará tendas do 
Espaço LGBT e uma unidade 
móvel da Delegacia Especia-
lizada em Crimes Homofóbi-
cos, além da Delegacia Espe-
cializada da Mulher, durante 
a Parada do Orgulho LGBT 
de João Pessoa, que aconte-
cerá neste domingo (21), às 
17h. A concentração será em 
frente ao Sesc, na Praia do 
Cabo Branco.

A Parada do Orgulho 
LGBT é uma realização do 
Movimento do Espírito Lilás 
(MEL), Astrapa, Movibi, Cor-
del Vida, Coletivo de Homens 
Trans (Petris) e Levante Po-
pular da Juventude e conta 
com apoio do Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Secretaria de Segu-
rança Pública, Coordenado-
ria das Delegacias de Mulhe-
res e Espaço LGBT.

O tema deste ano será 
“Combatendo a LGBTfobia 
nas Ruas e nas Urnas”. Além 
das Tops Drags, as atrações 
principais são a cantora Re-
nata Arruda e o Grupo Raí-
zes. A saída da concentra-
ção será às 19h em direção 
ao Busto de Tamandaré, em 
Tambaú.

“Mais uma vez estare-
mos demonstrando a nos-
sa força de mobilização e 
reafirmando a nossa luta 
contra qualquer tipo de pre-
conceito e discriminação. 

Nesse momento de avanço 
do conservadorismo e fun-
damentalismo de várias ma-
trizes, daremos um grito de 
liberdade. Liberdade de ser 
e de amar de todas as for-
mas”, disse Luciano Vieira, 
do MEL.

Espaço LGBT
O Governo do Estado 

montará tenda do Centro 
Estadual de Referência dos 
Direitos de LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e 
transexuais) e Enfrentamen-
to à Homofobia da Paraíba 
– Espaço LGBT, um serviço 
coordenado pela Secretaria 
de Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana. Os pro-
fissionais estarão no evento 
divulgando o serviço e pres-
tando orientação. Haverá dis-
tribuição de preservativos.

O Espaço LGBT realiza 
busca ativa e oferece aten-
dimento psicossocial e jurí-
dico em sua sede, na capital, 
e por meio de ações itine-
rantes nos municípios do 
interior do Estado. Promove 
seminários, cursos, oficinas 
de capacitação, campanhas 
educativas e apoia eventos 
do movimento LGBT. Tam-
bém disponibiliza estágio 
nas áreas de direito, psicolo-
gia e serviço social. 

Em funcionamento des-
de 2011, o serviço cadastrou 
1.020 usuários até julho de 
2016 - a maioria jovem, en-
tre 18 e 29 anos, de identi-
dade de gênero feminina 
(lésbicas, bissexuais, traves-
tis e transexuais), e realizou 
10.164 atendimentos.

Os alunos da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Epitácio 
Pessoa, localizada no bairro de 
Tambiá, em João Pessoa, partici-
param da trilha ecológica espe-
cial do Jardim Botânico Benjamin 
Maranhão. Na ocasião, os edu-
cadores ambientais da Sudema 
discutiram com os estudantes a 
importância da preservação am-
biental e o uso sustentável dos 
recursos naturais. A iniciativa faz 
parte das ações comemorativas 
do Mês da Juventude.

A coordenadora do setor de 
Educação Ambiental da autar-
quia, Taciana Wanderly, escla-
receu o objetivo da atividade. 
“Visamos, por meio da Educação 
Ambiental, formar cidadãos es-
clarecidos sobre a importância da 
sustentabilidade ambiental e da 
preservação do meio ambiente, 
então, quando conseguimos sen-
sibilizar os alunos sobre a temáti-
ca nos sentimos gratificados com 
o trabalho desenvolvido”, disse.

Para o estudante Gustavo 
Jorge da Silva, de 10 anos, a edu-
cação ambiental é fundamental. 
“O futuro do meio ambiente de-
pende de nós, por isso, acho mui-
to interessante participar de ati-
vidades como estas. Observamos 
que atitudes simples são suficien-
tes para salvar o nosso planeta”, 
observou.

A aluna, Renata Souza, de 10 

Estudantes fazem trilha ecológica 
NO JARDIM BOTÂNICO

anos, agradeceu pela oportuni-
dade e falou que as mudanças de 
hábitos começam em casa. “Ado-
rei participar da trilha ecológica. 
É muito lindo o Jardim Botânico.  
Aprendi que para manter esta be-
leza temos que mudar as nossas 
atitudes, como por exemplo, não 
desperdiçar água, jogar o lixo no 
local certo, não cortar árvores e 
nem prender animais silvestres, 

respeitando, assim,  cada ser vi-
vente”, comentou.

As atividades das  trilhas eco-
lógicas especiais, em alusão ao 
Mês da Juventude,  no Jardim Bo-
tânico Benjamin Maranhão (João 
Pessoa),  vão  até amanhã  e nos 
dias 22 a 26 serão realizadas pa-
lestras sobre os resíduos sólidos 
e  Unidade de Conservação  para 
alunos da rede pública de ensino.

Educadores falaram sobre preservação e uso sustentável de recursos naturais
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A utilização de energia 
solar na produção agrope-
cuária poderá aumentar 
a renda das famílias agri-
cultoras paraibanas, trans-
formando a economia do 
Estado e contribuindo para 
a contratação de outros 
profissionais para atuar na 
área. A importância desta 
fonte de energia foi deba-
tida na manhã de ontem 
em Itabaiana, durante o 1° 
Workshop de Energia Sus-
tentável para Agricultura 
na Paraíba, numa promoção 
do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria do De-
senvolvimento Agropecuá-
rio e da Pesca e da Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater (GU).

Na abertura do evento, 
o secretário do Desenvol-
vimento Agropecuário e da 
Pesca, Rômulo Montenegro, 
destacou a importância da 
energia solar para o desen-
volvimento econômico da 
Paraíba. Já o presidente da 
Gestão Unificada, Nivaldo 
Magalhães, disse que este 
programa é prioridade de 
governo e que, devido a 
participação de técnicos e 
agricultores no evento, de-
monstrava o interesse por 
sua execução e que estava 
encantado com a realização 
do workshop ajudando na 
economia do Estado.

O funcionamento do 
sistema é simples. O raio so-

lar é transformado em ele-
tricidade quando entra em 
contato com os painéis foto-
voltaicos. A implantação da 
energia solar na agricultura 
pode segurar o homem no 
campo, estimulando ainda 
mais a agricultura familiar 
no Estado. “Nossa intenção 
é ampliar a oportunidade 
no campo, já que a agricul-
tura familiar emprega mui-
ta gente", afirmou Nivaldo 
Magalhães na abertura do 
evento.

Ainda na abertura do 
evento, houve a assinatura 
do primeiro projeto no Es-
tado da Paraíba. O primeiro 
passo para os produtores 
acessarem o crédito do Pro-
naf  ECI é procurar  a enti-
dade de assistência técnica 
e extensão rural do municí-
pio para obter a Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
e elaborar o projeto.

Participação
O evento contou ainda 

com a presença do diretor 
técnico da Emater-GU, Vla-
minck Paiva Saraiva; do di-
retor técnico da Emepa-GU, 
Manuel Duré; do coordena-
dor de operações da Emater-
GU, Alexandre Alfredo; do 
gerente executivo do Banco 
do Nordeste na Paraíba, Sil-
vio Carvalho; do coordena-
dor regional da Emater-Gu 
em Itaiabana, Paulo Emilio, 
entre outras autoridades.

Uso da energia solar na 
agricultura é discutida

EM ITABAIANA

Numa ação que conta 
com a participação da Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater (GU), a Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to (Conab) está praticando 
ações que visam levar ao co-
nhecimento dos agricultores 
familiares o Programa de Po-
lítica de Garantia de Preços 
Mínimos para Produtos da 
Sociobiodiversidade na Pa-
raíba com destaque para a 
mangaba e o umbu.

A Conab compra toda a 
produção de umbu e manga-
ba, garantindo o preço míni-

mo, afastando a presença dos 
atravessadores. A Paraíba ex-
porta três toneladas de umbu 
para o Estado de Pernambuco.

Para o conhecimento 
de técnicos e agricultores, 
foi realizado na manhã de 
ontem, no auditório do In-
terpa-GU, estrada de Cabe-
delo, reunião sobre avaliação 
dos trabalhos já realizados 
e apresentação do que será 
executado a partir de ago-
ra. Indígenas das aldeias de 
Rio Tinto e adjacências as-
sessoradas pela Emater-GU 
foram os primeiros agricul-

tores familiares a ter acesso 
ao programa de aquisição 
de mangaba. Na ocasião, fa-
laram sobre as experiências 
vividas em suas aldeias com 
a produção de mangaba, com 
o acompanhamento de sua 
execução local pela coorde-
nadora regional da Emater-
GU, Keyla Leal.

Presente ao evento, o su-
perintendente da Conab na 
Paraíba, Gustavo Guimarães 
Lima, disse que pelo menos 
quatro mil famílias em 16 
municípios podem ser inse-
ridas nestas duas atividades 

de produção de umbu e man-
gaba, com todos os parceiros 
empenhados na organização 
de associações de acesso ao 
programa de comercializa-
ção da Conab.

A Emepa-PB tem pes-
quisas sobre a produção 
de mudas de mangaba, e as 
gerais estarão disponíveis 
para os agricultores. A Ema-
ter-PB faz o cadastramento 
dos agricultores no progra-
ma, fornece a Declaração de 
Aptidão do Produtor, além de 
prestar todo assessoramento 
em todas as fases da cultura.

GU e Conab estimulam produção 
MANGABA E UMBU

O Tribunal de Contas do 
Estado trará para um amplo 
debate o tema da crise hídrica 
no Semiárido paraibano, re-
sultante de um dos períodos 
de seca mais longos da histó-
ria do Nordeste. Já estão aber-
tas ao público, no portal tce.
pb.gov.br, as inscrições para 
o seminário “A Crise Hídrica 
no Semiárido Paraibano”, que 
acontecerá nos próximos dias 
1º e 2 de setembro, no Centro 
Cultural Ariano Suassuna.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha 
Lima, destacou que o evento 
será uma oportunidade impor-
tante para a região, pela possi-
bilidade de apontar caminhos 

e alternativas para os princi-
pais problemas do Semiárido, 
a exemplo da gestão e qualida-
de das águas, do abastecimen-
to, e da expectativa de chegada 
da água da transposição.

A iniciativa de reunir es-
pecialistas de renome e gesto-
res da área demonstra, segun-
do o conselheiro presidente, 
a constante preocupação da 
Corte quanto ao acompanha-
mento e desenvolvimento das 
políticas públicas, e, no caso, 
“mais especialmente ainda 
numa área essencial como é 
a de prestação de serviços de 
abastecimento à população”.

“Para que se faça o debate 
com responsabilidade e pro-

fundidade, as discussões nos 
vários painéis e palestras terão 
a participação de estudiosos 
do clima e das bacias hidro-
gráficas, e, também, de repre-
sentantes de universidades, de 
ambientalistas, dos gestores 
públicos e dirigentes de orga-
nismos federais e estaduais 
com atuação na área”, frisou.

Após o credenciamento, 
no dia 1º, às 8h, o encontro vai 
ser aberto pelo presidente Ar-
thur Cunha Lima. Em seguida, 
o conselheiro Marcos Costa 
falará sobre a mecânica e o de-
senvolvimento do Seminário. 
O Corregedor do TCE, conse-
lheiro Fernando Catão fará 
um resumo dos processos de 

Auditoria Operacional por ele 
coordenados nas Várzeas de 
Sousa e no sistema de abaste-
cimento d’água de João Pessoa.

A programação inclui 
discussões, entre outros, so-
bre “Mudanças Climáticas e 
Previsão Meteorológica para 
o Nordeste”; “A Qualidade da 
Água Atual dos Reservatórios 
de Abastecimento do Estado 
da Paraíba”; “Gestão dos Re-
cursos Hídricos das Bacias do 
Semiárido Paraibano”; “Expec-
tativa da Chegada da Água da 
Transposição aos Reservató-
rios do Semiárido Paraibano”; 
e “Soluções Alternativas ao 
Abastecimento da Cidade de 
Campina Grande”.

TCE-PB inscreve para seminário
CRISE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO
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PB recebe 700 mil doses de vacina 
para campanha contra raiva animal
A meta é imunizar 604.992 
animais, sendo 413.079 
cães e 191.913 gatos

A Paraíba recebeu do Mi-
nistério da Saúde 700 mil do-
ses da vacina para realização 
da 34ª Campanha de Vacinação 
contra a Raiva Animal (canina 
e felina) no Estado, com ‘dia d’ 
previsto para 17 de setembro. 
A campanha se estende duran-
te 30 dias, após o dia d, em to-
dos os municípios paraibanos 
e a meta é imunizar 604.992 
animais, sendo 413.079 cães 
e 191.913 gatos.

“A raiva é uma das doen-
ças mais estudadas em todo o 
mundo e, no entanto, não tem 
cura. A vacinação dos animais, 
especialmente cães e gatos, 
tem como foco, também, a pro-
teção e promoção da saúde da 
população humana. É a única 
vacina animal preconizada e 
normatizada pelo Ministério 
da Saúde”, informou o chefe do 
Núcleo de Zoonoses da SES-PB, 
Francisco de Assis.

Todas as 12 Gerências 
Regionais de Saúde do Estado 
já receberam os insumos (se-
ringas, agulhas e doses) e, a 
partir de então, devem repas-
sar aos municípios. “durante 
as duas últimas semanas, nós 
passamos por Guarabira, Ita-
baiana, Campina Grande, João 
Pessoa, Monteiro e Prince-
sa Isabel. Nesta quinta-feira 
ainda vamos aos municípios 
de Piancó e Patos. A inten-
ção é repassar aos gestores 
e profissionais de saúde in-
formações sobre a operacio-
nalização da campanha – im-
portância, objetivos, metas e 
disponibilidade de insumos”, 
adiantou Francisco de Assis.

A principal recomenda-
ção aos gestores é que a cam-
panha seja divulgada ampla-
mente nos municípios e que 
o início das atividades pode e 
deve ser antecipado. “Estamos 
próximos do período eleitoral 
e sabemos que ele atrapalha o 
andamento natural do serviço. 
Os municípios têm autonomia 
para iniciar a campanha antes 
do dia d, desde o momento 
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da chegada das vacinas. Além 
disso, reforçamos o pedido 
de divulgação em hospitais, 
PSFs, rádios, associações 
comunitárias e igrejas para 
que toda a população fique 
atenta”, concluiu. 

Pelo oitavo ano consecu-
tivo, será utilizada a Vacina de 
Cultivo Celular em cães e gatos. 
Este tipo de vacina tem uma 
melhor resposta imunológi-
ca, ação mais duradoura e faz 
parte do Plano de Eliminação 
da Raiva Humana transmitida 
por cães e gatos e do Programa 
Nacional de Imunização, pro-
tocolo assinado pelos países 
latinos, junto à Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  
“devem ser vacinados todos 
os cães e gatos a partir de três 
meses de idade, em bom esta-
do de saúde. Não há contrain-
dicação e essa é a única forma 
de evitar a infecção rábica em 
cães e gatos, principais focos 
da doença no ciclo urbano”, 
explicou Francisco.

O chefe do Núcleo de Zoo-
noses da SES-PB informou, ain-
da, que anualmente, na Paraíba, 
são atendidas cerca de 9.500 
pessoas envolvidas em aciden-
tes com animais. “Os cães res-
pondem a 80% dos casos de 
acidentes e, por isso, salienta-
mos a importância de manter 
os animais imunizados. desta 
maneira, consequentemente, 
o ser humano também estará 
protegido da doença”, alertou 
Francisco de Assis, orientando, 
ainda, que os cães e gatos que 
serão vacinados pela primeira 
vez, independente da idade, 
devem receber uma dose de 
reforço após 30 dias. 

“Através de campanhas de 
rotina e de intensificação de 
vacinação, nota-se uma dimi-
nuição progressiva no número 
de casos de raiva em animais e 
ausência de casos de raiva hu-
mana transmitida por cães nos 
últimos 17 anos. O dia d é 17 
de setembro, mas os animais 
podem ser imunizados duran-
te o ano inteiro. Quanto mais 
rápido o animal for protegido, 
melhor para o bem-estar dele e 
também da família”, recomen-
dou Francisco de Assis.

Nos últimos dois anos, a Pa-
raíba superou a meta de vacina-
ção que corresponde a 80% da 
população canina e felina esti-
mada no Estado. Em 2014, foram 
vacinados 90,1% dos animais. Já 
em 2015, 85% dos animais fo-
ram vacinados.

A raiva 
É uma doença infecciosa agu-

da, de etiologia viral, transmitida 
ao homem por meio de morde-
duras, arranhaduras, lambedura 
de mucosas ou pele lesionada por 
animais raivosos, provocando 
uma encefalite viral aguda. A do-
ença acomete o Sistema Nervoso 
Central, levando a óbito em curto 

espaço de tempo. É letal em apro-
ximadamente 100% dos casos, 
por ser causada por um vírus mor-
tal, tanto para os homens quanto 
para os animais. A única forma de 
evitá-la é a vacinação dos animais.

Os sintomas da raiva são ca-
racterísticos e variam no animal 
e no ser humano. O animal ge-
ralmente apresenta dificuldade 
para engolir, salivação abundan-
te, mudança de comportamento, 
mudança de hábitos alimentares 
e paralisia das patas traseiras. 
Nos cães, especificamente, o lati-
do torna-se diferente do normal, 
parecendo um “uivo rouco”, e 
os morcegos, com a mudança de 
hábito, podem ser encontrados 

durante o dia, em hora e locais 
não habituais.

Já nos seres humanos, no 
início, os sintomas são caracte-
rísticos: transformação de cará-
ter, inquietude, perturbação do 
sono, sonhos tenebrosos; apare-
cem alterações na sensibilidade, 
queimação, formigamento e dor 
no local da mordedura. Essas al-
terações duram de dois a quatro 
dias. Posteriormente, instala-
-se um quadro de alucinações, 
acompanhado de febre; inicia-se 
o período de estado da doença, 
por dois a três dias, com medo de 
correntes de ar e de água, de in-
tensidade variável. Surgem crises 
convulsivas periódicas.

Estado superou meta nos últimos dois anos

Vacinação dos animais, especialmente de cães e gatos, têm como foco, também, a proteção e promoção da saúde da população humana

O dia do Patrimônio 
Histórico é comemorado em 
17 de agosto. Na Paraíba, 
a data está sendo lembra-
da com uma programação 
elaborada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep). No final da tarde 
de ontem, no Vila do Porto, 
na área do Centro Histórico 
de João Pessoa,  foi lançado o 
Informativo Parahyba. 

"Ele é resultado de uma 
parceria entre o Iphaep e a 
Lotep e a proposta é de que 
sirva de canal para a efeti-
vação de encontro com a co-
munidade", explica a diretora 
Cassandra Figueirêdo.  O bo-
letim, que terá periodicidade 
trimestral, tem 20 páginas. 
O primeiro número priori-
za o resgate da memória dos 
431 anos da capital paraiba-
na e dos 45 anos de criação 
do Iphaep. O leitor vai viajar 

no tempo e conhecer deta-
lhes da história, arquitetura 
e patrimônio  da Paraíba, por 
meio de textos assinados pela 
equipe técnica do Instituto do 
Patrimônio Estadual: Cassan-
dra Figueiredo dias  (Edição 
Especial), Thamara duarte 
(Personalidade) Márcia de Al-
buquerque Alves (História), 
Arthur Medeiros Veiga Ro-
drigues (Arquitetura), Bens 
Móveis e Integrados (Piedade 
Farias (Bens Móveis e Inte-
grados), Jefferson Fernandes 
dantas ( Memória), Carlos Al-
berto Farias (Arqueologia) e 
Edvaldo Lira (Bairros). 

O informativo Parahyba 
traz, ainda, detalhes sobre a 
Legislação Estadual que criou 
o Iphaep (o decreto nº 5.255. 
de 31 de março de 1971) e 
quais os cursos, seminários e 
eventos  que estão programa-
dos para acontecer ainda este 
ano.  Nas páginas finais, os es-

paços foram reservados para 
a educação patrimonial, as 
crônicas e a arte & cultura. No 
total, foram impressos 5 mil 
exemplares, que terão distri-
buição gratuita durante o lan-
çamento e também nas ações 
educativas promovidas pelo 
Iphaep em todo o Estado. 

Atendimento a comer-
ciantes - Nesta quinta-fei-
ra (18), a equipe do Iphaep 
estará realizando, pela pri-
meira vez, um atendimento 
especificamente direcionado 
aos comerciantes do Centro 
Histórico de João Pessoa. du-
rante todo o dia, das 8h30 às 
12h e das 13h30 às 16h30, 
na sede do Iphaep (Av. João 
Machado, 348 - Centro), os 
técnicos estaduais estarão 
conversando com os asso-
ciados do CdL (Câmara dos 
dirigentes Lojistas de João 
Pessoa) e da Associação Co-
mercial da Paraíba.

Iphaep lança o informativo 
Parahyba no Centro Histórico

II SEMANA DO PATRIMÔNIO 

O Governo do Estado inaugura 
hoje, às 9h, no Complexo Psiquiátrico 
Juliano Moreira, a reforma e ampliação 
do Espaço de Atenção à Crise (EAC), que 
vai receber pessoas com sofrimento psí-
quico e dependentes químicos de todos 
os municípios do Estado.  A ação faz par-
te da programação alusiva ao aniversá-
rio de 431 anos de João Pessoa. 

De acordo com a secretária estadual 
de Saúde, Roberta Abath, a nova estru-
tura de atendimento é um protótipo de 
prontoatendimento psiquiátrico dentro 
das mudanças de prática que a gestão 
vem implantando no processo de huma-
nização e cuidado ao paciente. 

“No início desta gestão, ainda po-
díamos ver pacientes em crise sendo 
cuidados atrás de grades ou amarrados 
– estas práticas estão fora dos padrões 
humanizados de tratamento. Este novo 
espaço eliminou todas as grades, acres-
centou cores e musicoterapia, permitin-
do condições físicas mais dignas para 
que os profissionais cuidem melhor da-
queles que passam por momentos tão 

críticos e precisam, sobretudo, de aten-
ção e carinho”, explicou.

Além das mudanças na estrutura 
física, o lugar passou por uma refor-
mulação no modelo de atendimento 
e reorganização das equipes multipro-
fissionais, com o objetivo de atender a 
proposta de humanização no cuidado 
da saúde mental. O espaço favorece o 
bem-estar dos usuários e servidores, sen-
do mais um passo de fundamental im-
portância na reforma psiquiátrica. 

Uma das principais mudanças no 
setor aconteceu nas enfermarias, onde 
as grades foram substituídas por portas 
de madeira; todo o ambiente recebeu 
decoração com peças artesanais produ-
zidas pelos pacientes; foi criado um es-
paço de convivência numa área aberta; 
espalhadas caixas de som, por todo pré-
dio, com músicas instrumentais; foram 
implantadas a sala de acompanhamen-
to para familiares e acompanhantes dos 
usuários e a sala multiprofissional para 
psicólogos e assistentes sociais para fa-
miliares dos pacientes internados.

Governo inaugura novo espaço 
de cuidado à saúde mental em JP

COMPLEXO JULIANO MOREIRA
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Governo e Fiep articulados pelo 
desenvolvimento econômico da PB
Agenda estratégica 
prevê diversas iniciativas 
em benefício do Estado 

Como tornar as micro 
e pequenas empresas parai-
banas mais competitivas e 
potenciais exportadoras foi 
o assunto discutido, na tarde 
de ontem, pelo Governo da 
Paraíba, por meio da Secre-
taria de Estado do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
(Setde) e a Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep-PB), que acordou parti-
cipar e apoiar a execução de 
uma agenda estratégica na 
qual estão previstas diversas 
iniciativas, entre elas a entrega 
de certificação a 20 Arranjos 
Produtivos Locais (APL’s) de 
diversos ramos de atividade 
no Estado na próxima segun-
da-feira (22),  às 15h, no audi-
tório da PBTur.

Na programação da ce-
rimônia de certificação, tam-
bém haverá o lançamento do 
Núcleo de Acesso ao Crédito 
(NAC-PB), que será um serviço 
oferecido às empresas como 
meio de capacitação e asses-
soramento técnico com a fina-
lidade do acesso às linhas de 

crédito do mercado. O serviço 
funcionará na sede da Fiep-PB, 
no Centro de João Pessoa e em 
Campina Grande, no bairro 
José Pinheiro.

Durante o encontro com 
a Fiep-PB, o secretário esta-
dual de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Lindolfo 
Pires, e o secretário executivo 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Wilbur Jácome, solici-
taram apoio ao presidente da 
instituição, Francisco Buega 
Gadelha, para o lançamento do 
Plano Nacional de Cultura Ex-
portadora (PNCE) em parceria 
com o Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), devendo ser 
celebrado convênio ainda este 
ano.

Lindolfo lembrou que a 
agenda foi positiva visando 
objetivos comuns entre as 
instituições com a finalidade 
de melhorar o nível de expor-
tação dos produtos e serviços 
genuinamente paraibanos que 
precisam ter oportunidades 
de intercâmbio com outros 
países.

O presidente da Fiep-PB 
disse que a Paraíba começa a 
unir os esforços e as compe-
tências para acelerar o pro-

 

EDITAL  
             Registro de Candidatura 

                                       Biênio 2016 - 2018  
 

O Presidente da Academia Paraibana de Letras –
APL, no uso de suas  atribuições, resolve abrir inscrição de 
candidaturas para os cargos do Conselho Diretor e do Conselho 
Fiscal, dentro de quinze (15) dias, a partir da publicação deste 
Edital. 

O prazo para inscrição de candidatos interessados a 
concorrerem a esses cargos findara às 12 horas do décimo quinto 
dia útil após a publicação deste Edital. Os interessados deverão 
apresentar o pedido de registro à Secretaria da APL, no 
expediente dos dias úteis, diariamente no horário das 8 às 12 
horas, atendendo às exigências regimentais. 

João Pessoa, 17 de agosto de 2016 

 
Damião Ramos Cavalcanti 
         Presidente  

 
 
 

ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS

Considerada um símbolo 
brasileiro e mundial da luta 
contra a violência doméstica 
e familiar contras as mulhe-
res, a biofarmacêutica e ati-
vista Maria da Penha Fernan-
des foi homenageada ontem 
no Senado em sessão solene 
de comemoração aos dez 
anos da lei que leva seu nome.

Na oportunidade, tam-
bém foi lançado o portal do 
Observatório da Violência 
contra a Mulher e anunciada 
uma proposta para indica-
ção do nome dela ao Prêmio 
Nobel da Paz. A indicação 
é liderada pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF). A 
campanha foi levantada no 
Senado pela senadora Lúcia 
Vânia (PMDB-GO).

“Estou colocando com a 

proposta do Senado e do GDF 
a indicação ao Comitê Nobel do 
Parlamento da Noruega de Ma-
ria da Penha ao Prêmio Nobel 
da Paz”, disse a senadora.

A história de Maria da 
Penha ficou conhecida em 
todo o País quando virou 
inspiração para criação da 
principal lei de proteção às 
mulheres contra a violência 
praticada por pais, irmãos e 
companheiros.

Senado homenageia os dez 
anos da Lei Maria da Penha

luta contra a violência doméstica e familiar

cesso de desenvolvimento 
dos APLs e, para isso, pauta 
todas as etapas que haverá de 
cumprir solidariamente a fim 
de organizar o empresariado 
e, sobretudo, os pequenos, a 
fim de que possam alcançar 
musculatura suficiente de ul-
trapassar as fronteiras do Es-
tado.

O Arranjo Produtivo Local 
(APL) é um conjunto de fatores 
econômicos, políticos e sociais, 

localizados em um mesmo ter-
ritório, desenvolvendo ativi-
dades econômicas correlatas 
e que apresentam vínculos de 
produção, interação, coopera-
ção e aprendizagem. 

Segundo a coordenadora 
do Núcleo de Apoio aos APLs 
da Paraíba (NE – APL-PB), 
Dêlma Aquino, a certificação 
de APL faz parte de uma polí-
tica pública do Governo Fede-
ral, por meio do MDIC, voltada 

para as associações, coopera-
tivas, micro, pequenas e gran-
des empresas pertencentes a 
esses arranjos para que pos-
sam ser desenvolvidas e ter 
o acesso às linhas de crédito 
específicas.

Participaram do encon-
tro, as técnicas do NE - APL
-PB, Dêlma Aquino, e Shirlene 
Coutinho, e ainda, a diretora 
de Articulação Institucional da 
Fiep-PB, Denise Gadelha.

Governo quer tornar micro e pequenas empresas paraibanas mais competitivas e potenciais exportadoras

foto: Secom-PB

A Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) vai 
intensificar o trabalho de 
divulgação e capacitação 
de agentes de viagem 
nas cidades de Campi-
nas (SP) e Belo Horizonte 
(MG) para ampliar o vo-
lume de vendas do voo 
direto entre o Aeropor-
to de Confins, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte, e o Castro 
Pinto, na Grande João 
Pessoa. A presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, 
se reuniu ontem com a 
gerente comercial da 
Azul Viagens, Lais Aze-
vedo, para traçar algu-
mas ações. 

Ficou definido que 
vai ser realizado um ‘fa-
mtour’ com agentes de 
viagem de Minas Gerais 
e uma capacitação com 
agentes de viagem de 
Campinas, no começo 
de outubro, sobre as po-
tencialidades do Destino 

Paraíba. Além do encon-
tro com a executiva da 
PBTur, Lais Azevedo vi-
sitou alguns hotéis de 
João Pessoa e Costa do 
Conde para conhecer 
melhor a infraestrutura 
e o tarifário dos empre-
endimentos hoteleiros. 

De acordo com 
Ruth Avelino, a Azul 
tem tratado a Paraí-
ba como um destino 
em ascensão entre os 
roteiros do Nordeste. 
“Essa relação com a 
Azul é importante, por-
que amplia o número 
de oferta de voos para 
que os turistas possam 
conhecer a Paraíba, já 
que a companhia aérea 
tem investido em rotas 
diretas e as que saem 
de cidades do interior, 
principalmente, de São 
Paulo, que é um dos 
nossos maiores emisso-
res de turistas”, aponta 
Ruth Avelino.

PBTur e Azul Viagens 
incrementam parceria

voos para a paraíba
STF decide que 
tatuado não 
pode ser barrado 
em concursos

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem que 
candidatos a concursos públi-
cos não podem ser barrados 
nos processos de seleção por 
terem tatuagem. A decisão de-
verá ser seguida por todas as 
instâncias da Justiça.

A Corte aceitou o recurso 
de um candidato ao concurso 
de soldado da Polícia Militar 
(PM) de São Paulo que, em 
2008, foi aprovado nas provas 
escrita e de condicionamento, 
mas foi considerado inapto 
nos exames médicos por ter 
uma tatuagem com a imagem 
de um mago na perna.

Por 7 votos a 1, o STF 
seguiu voto proferido pelo 
ministro Luiz Fux, relator do 
recurso. Segundo o ministro, 
o critério de seleção de can-
didatos não pode ser arbitrá-
rio e deve ser previsto ante-
riormente em lei. Para Fux, 
as distinções devem obede-
cer a critérios objetivos, sem 
discriminar os candidatos.

Cerca de 650 alunos do 
Ensino Médio da rede esta-
dual se preparam para partici-
par da etapa Paraíba da Olim-
píada Brasileira de Robótica, 
que começa no próximo dia 
23. Serão cinco dias de compe-
tições, reunindo 160 equipes e 
68 professores de 10 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GREs), da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE).

Uma das escolas partici-
pantes é a Horácio de Almei-
da, do bairro Alto do Mateus, 
em João Pessoa. A unidade 
participou das edições de 
2014 e 2015 da OBR na Pa-
raíba e conquistou medalhas 
nos dois anos. Agora, três 
alunos e um professor da es-
cola vão competir na etapa 
estadual. “O projeto de Ro-
bótica só veio a contribuir 
com uma melhor relação de 
ensino e aprendizagem, ob-
jetivando o censo científico 
nos alunos, alcançando me-
lhoras em várias disciplinas, 
como: Matemática, Física, 
Biologia e Química”, decla-
rou o vice-diretor da unida-
de, Jhonatan da Silva.

Na semana passada, re-
presentantes das Escolas Ci-
dadãs que vão participar da 
OBR se reuniram para defi-
nir estratégias para o evento. 
A ideia é trabalhar de forma 
conjunta para apresentar 
projetos mais competitivos. 
O aluno Belarmino Ferreira 
tem 15 anos e faz o 2º ano 
do curso de Mecânica na Es-
cola Cidadã Integral Técni-
ca de Bayeux. Ele destacou 
a importância do ensino da 
robótica para sua formação. 
“Sempre me interessei pela 
robótica e, como estou fa-
zendo a oficina desenvolvida 
na minha escola sobre essa 
temática, me senti mais esti-
mulado”, disse. 

OBR etapa Paraíba
A etapa estadual da 

Olimpíada Brasileira de Ro-
bótica acontece em João Pes-
soa, entre os dias 23 e 27. O 
evento vai ser realizado na 
Estação das Artes e serve 
como classificatória para a 
edição nacional da OBR, mar-
cada para o mês de outubro, 
em Recife.

Rede estadual prepara 
mais de 600 alunos

olimpíada brasileira de robótica

André Richter
Da Agência Brasil

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

cartilha “caçada 
judicial” a lula

Para amplificar os argumentos 
apresentados pela defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva diante 
das acusações de corrupção ao petista, 
o Diretório Nacional do PT elaborou uma 
cartilha intitulada A Caçada Judicial ao 
ex-presidente Lula. Em quatro idiomas 
- português, inglês, espanhol e francês 
– a publicação será distribuída a gran-
des veículos de comunicação nacionais 
e mundiais, aos diretórios municipais e 
estaduais do partido, e a parlamenta-
res e lideranças do PT de todo o Brasil.

O documento foi baseado na 
petição que os advogados do ex-pre-
sidente protocolaram no fim de julho 
na ONU denunciando o tratamento que 
vem sendo dado a Lula por setores da 
Justiça e da mídia, aos quais a defesa 
acusa de perseguição. Segundo a as-
sessoria de imprensa do PT, a cartilha já 
começou a ser distribuída.

“Enquanto tentam encontrar 
um crime - qualquer um - para conde-
nar Lula nos tribunais, adversários do 
maior líder político do Brasil promovem 
um julgamento pela mídia, na mais vio-
lenta campanha de difamação contra 
um homem público em toda a história 
do País”, denuncia trecho da cartilha.

bloqueio de bens 
na petrobras

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) determinou ontem o bloqueio 
de bens do ex-presidente da Pe-
trobras José Sérgio Gabrielli e de 
ex-dirigentes da empresa. Também 
foi determinado o bloqueio de bens 
das empresas OAS e Odebrecht, bem 
como de executivos da empresa, 
incluindo o empresário Marcelo Ode-
brecht, preso na Operação Lava Jato.

O bloqueio de bens, no mon-
tante de R$ 2,1 bilhões, tem duração 
de um ano e tem como objetivo res-
sarcir a Petrobras de prejuízos com 
superfaturamentos em obras da Re-
finaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

Segundo o ministro Benjamin 
Zymler, relator do processo, José 
Sérgio Gabrielli sempre esteve ciente 
das “gravíssimas irregularidades” em 
curso no empreendimento, tendo ne-
gligenciado e se omitido de tomar as 
medidas cabíveis diante dos diversos 
apontamentos do TCU.

O TCU já havia determinado, 
em 2014, o bloqueio de bens de Ga-
brielli por causa de irregularidades na 
compra da Refinaria de Pasadena, no 
Texas (EUA).

agricultores levam 
demandas ao incra

Centenas de agricultores fa-
miliares ligados à Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do Estado 
de Pernambuco (Fetape), que ocupam 
desde anteontem (16) a Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária, no bair-
ro de Cordeiro, no Recife, apresentaram 
demandas ao governo de Pernambuco 
e ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), que incluem 
resolver problema de repasses de re-
cursos atrasados e o desbloqueio de 
assentados no Sistema de Informações 
de Projetos de Reforma Agrária (Sipra).

De acordo com o diretor de polí-
tica agrícola da Fetape, Adinilson Nunis, 
a principal demanda com o governo de 
Pernambuco é a liberação da parcela 
estadual do Garantia Safra. O progra-
ma federal é voltado para agricultores 
do Nordeste, Norte de Minas Gerais e 
Norte do Espírito Santo, que sofrem 
perda de safra por motivo de seca ou 
excesso de chuvas. O Garantia Safra 
pede a contribuição dos governos fe-
deral, estadual e municipal, além de 
uma quantia dos agricultores para a 
liberação do benefício, que é de R$ 850 
anuais para cada família.



Equipe faz campanha
no Catarse para gravar 
o curta “Argentina”

PÁGINA 11 PÁGINA 12

Página 10

Cidade de Sousa 
sedia a terceira 
edição do Festissauro
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Romero escreve sobre 
a educação ou a falta 
dela na sociedade

CINEMA EVENTO

Mulheres 
Regentes

Reconhecida 
internacionalmente, a 

regente brasileira Ligia 
Amadio (destaque) 

vai reger a OSPB (detalhe)
mais uma vez

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação9

stou felicíssima por voltar a João Pessoa para 
reger a excelente Orquestra Sinfônica da Paraíba 
e rever tantos amigos que gratamente conheci 
em minha estada nesta cidade no ano passado”, 
disse a maestrina paulista Ligia Amadio, referin-
do-se à apresentação que acontece hoje, a partir 
das 20h30, na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, instalada no Espaço Cultural, no bairro 

de Tambauzinho. O programa do evento - que está inserido no Projeto 
Mulheres Regentes - inclui músicas de Carlos Gomes, Carl Reinecke e 
Johannes Brahms e o flautista paraibano Vitor Diniz será o solista. Os 
ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

A Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) esteve em março de 2015 
sob as batutas de Ligia Amadio, que idealizou o Projeto Mulheres Regen-
tes com as maestrinas brasileiras Cláudia Feres, Erica Hindrikson, Ligia 
Amadio e Vânia Pajares, com o objetivo de discutir o papel da mulher 
no mercado da música de concerto, buscando identificar os principais 
problemas enfrentados e apontar caminhos e soluções para melhores 
condições de trabalho a estas profissionais. “Estou muito agradecida ao 
maestro Durier por mais esse convite e ansiosa por me reencontrar com 
os queridos músicos da orquestra para, juntos, realizarmos um progra-
ma musical belíssimo: a abertura da ópera Fosca, do grande compositor 
brasileiro Antonio Carlos Gomes, o romântico concerto para flauta e 
orquestra de Carl Reinecke, tendo como solista o jovem e talentoso Vitor 
Diniz, e uma das mais maravilhosas e grandiosas sinfonias de todos os 
tempos, a primeira sinfonia de Johannes Brahms. Será um privilégio 
reencontrar-me com o caloroso público paraibano”, acrescentou ela.

Quinto concerto oficial da OSPB, a apresentação de hoje será inicia-
da com a execução da “Abertura da Ópera Fosca”, do compositor brasilei-
ro Carlos Gomes. Em seguida, o público ouvirá o “Concerto para Flauta e 
Orquestra, Op. 238”, de Carl Reinecke, cujo solista será o paraibano Vitor 
Diniz, que nasceu em 1984, em João Pessoa, e iniciou aos 12 anos seus 
estudos na flauta transversa com os professores Luceni Caetano e Gusta-
vo Paco de Géa. E, além de músico, ele é pedagogo e, desde 2015, leciona 
na Stuttarter Musikschule, na Alemanha, tendo alunos premiados em 
diversos concursos. Depois do intervalo, os músicos tocarão a “Sinfonia 
nº 1 em Dó Menor, Op. 68”, de Johannes Brahms.

Sobre a maestrina
Ligia Amadio é uma das mais destacadas regentes brasileiras da 

atualidade. Ela notabilizou-se, em âmbito internacional, por sua reco-
nhecida exigência artística, seu carisma e suas vibrantes performan-
ces. Sua atuação estende-se por: Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Croácia, Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França, 
Islândia, Israel, Itália, Japão, Holanda, Hungria, México, Peru, Portugal, 
República Tcheca, Rússia, Sérvia, Tailândia e Venezuela. 

Premiada no célebre Concurso Internacional de Tóquio (1997) 
e no II Concurso Latino-Americano para Regentes de Orquestra em 
Santiago do Chile (1998), em 2001 recebeu o prêmio “Melhor Regente 
do Ano” no Brasil, outorgado pela Associação Paulista de Críticos de 
Arte. Ela atuou como regente titular e diretora artística da Orquestra 
Sinfônica Nacional entre 1996 e 2009. Entre 2000 e 2003, ela ocupou 
a função de regente titular da Orquestra Sinfônica da Universidade 
Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina. Em 2003, recebeu os prê-
mios Lira à Excelência e Raízes, devido a seu trabalho à frente dessa 
orquestra. Em 2014, a maestrina trabalhou comandando a Orquestra 
Filarmônica de Bogotá, realizando uma temporada completa dedicada 
à Música do Século XX. Regeu um total de 42 concertos aclamados pelo 
público e pela crítica especializada, devotados à música contemporâ-
nea. A discografia da regente reúne 11 CDs e cinco DVDs: à frente da 
Sinfônica Nacional, da Sinfônica da Rádio e Televisão Eslovenas e da 
Sinfônica de Mendoza, na Argentina. Dentre os trabalhos destaca-se a 
realização da coleção Música Brasileira no Tempo. 

Orquestra Sinfônica da Paraíba apresenta 
concerto hoje, no Espaço Cultural, sob a batuta 

da maestrina convidada Ligia Amadio

“E



Tem cavalo que não pode 
ouvir um chocalho, quer correr 
para dentro do mato. O cavaleiro 
que se aguente, desprevenido, sem 
os couros, vestido só na camisa da 
feira. Os espinhos fazendo o borda-
do vermelho-sangue. Mandacarus, 
facheiros, favelas. A camisa divida 
em bandeirolas por sobre a pele do 
homem. O cavalo disparado em pro-
cura da rês que balançou o guiso no 
pescoço. Eles são assim. Não podem 
ouvir a matraca quebrando o mato, 
que disparam. 

Aí é a vez de ca-
valo correr para cima 
do som do chocalho 
cigano, o cavaleiro 
que se aguente. Se 
cair da cela, quem 
vier atrás passa por 
cima. Marçal caiu, o 
cavalo pisou-lhe na 
banda esquerda do 
peito, afundou-lhe a 
caixa. Nunca mais a 
tábua dos peitos vol-
tou ao que era. Quan-
do o cavalo escuta o 
chocalho balançar, 
estica o pescoço para 
a frente, abaixa-se nas 
patas para passar debaixo do mato, 
o cavaleiro açoitado pelos galhos 
dos espinheiros. 

O vaqueiro vestido no terno 
de couro. Gibão, peitoral, a calça da 
luta, o chapéu rompe-mato, a luva 
cobrindo só o dorso da mão – para 
lhe permitir puxar o rabo da rês 
dentro da madeira. O sapato de 
vaqueiro, pequena botina de cou-
ro à prova de espinhos, sempre os 
espinhos de que é feita a caatinga 
toda. Vaqueiro que se aguente. Ca-
valo vai para o mato com ele talvez 
em cima. Depois, brincadeira de 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Que vergonha!

Germano 
RomeroO Brasil rejeita terrorismo

Chocalho cigano

Crônica

Croniartigo

Quase caio da cadeira quando passou 
um carro de som, ontem pela manhã, aqui 
na frente, fazendo propaganda de um bin-
go, sorteio, sei lá de que danado era. Fazia 
um barulho tão grande que as vidraças 
estremeceram. Coisa de não se acreditar, 
mesmo.

O que é isso? Falta de educação, des-
respeito às leis e impunidade. Está aí uma 
tríade, entrelaçada visceralmente, que dá 
origem a todas as desgraças desse País.

Outro dia, estávamos parados num 
semáforo e vimos uma lata de cerveja ser 
arremessada para fora da janela do carro 
à frente. O que é isso? Falta de educação, 
desrespeito às leis e impunidade.

Numa certa manhã, também recente, 
me atrevi a ir numa farmácia aqui da rua, 
andando a pé. Imaginem o tamanho do ar-
rependimento. Não consegui caminhar pe-
las calçadas. E não foi porque eram esbura-
cadas, como de praxe, mas porque estavam 
todas tomadas por carros estacionados em 
cima, o que me obrigou a andar pelo asfal-
to. O que é isso? Falta de educação, desres-
peito às leis e impunidade.

Uma prima nossa, de Recife, veio com a 
família para desfrutar as belezas do Lito-
ral Sul e, ao chegar na pousada que havia 
reservado, deparou-se com um barulhão 
de um paredão com um forrozão vindo de 
uma casa vizinha. Sem acreditar no que via 
e ouvia, antes de tirar a bagagem do carro, 
foi se informar na recepção. Voltou desani-
mada porque a recepcionista lhe disse que 
já havia ligado três vezes para a polícia e 
ela ainda não tinha vindo. Logicamente, fo-
ram para outro hotel. O que é isso? Falta de 
educação, desrespeito às leis e impunidade.

No outro dia, ela nos contou que foi à 
praia, achou muito bonita, mas, infelizmen-
te, um pessoal se avizinhou deles, ligou 
o som do carro num volume muito alto 
que os fez, novamente, praticar a lei dos 
“incomodados que se retirem”. E à tarde, 
ao voltarem, viram que no local onde os 
barulhentos estavam, havia um monte de 
lixo deixado por eles. O que é isso? Falta de 
educação, desrespeito às leis e impunidade.

Portanto, não é surpresa alguma a ma-
neira deseducada com a qual os brasileiros, 
depois de mostrar ao mundo uma festa de 
abertura das Olimpíadas tão bonita, criati-
va e organizada, vêm se comportando nas 
arenas esportivas. Barulheira e gritaria a 
ponto de perturbar a concentração neces-
sária a alguns momentos foram o mínimo. 
Inaceitável mesmo foi vaiar atletas que es-
tavam ali por merecimento, demonstrando 
o fruto de anos de trabalho e dedicação.

Que vergonha! 

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A primeira emoção forte que senti, na Olimpíada de 
2016, foi quando carreguei a tocha olímpica no Centro 
da cidade. Certamente, um sentimento único, que não se 
repetirá jamais.

A segunda emoção, no mesmo grau, foi ter compare-
cido à cerimônia, no Palácio da Cidade, em que se prestou 
homenagem à memória dos 11 desportistas de Israel que 
foram assassinados por terroristas do “Setembro Negro”, 
em 1972, na Olimpíada de Munique. Um gesto fisiologi-
camente covarde e que contraria o espírito de congra-
çamento prevalecente em 
todos os Jogos Olímpicos.

Depois disso, uma ou-
tra surpresa, ressaltada na 
bonita noite de inverno no 
bairro carioca de Botafogo, 
quando foram acesas as 
onze tochas por personali-
dades brasileiras e israelen-
ses, entre as quais parentes 
das vítimas dessa incrível 
bestialidade.

Ouvimos comovidos 
discursos de Tomas Bach, 
presidente do COI, de Carlos 
Arthur Nuzman, presidente dos Jogos Olímpicos de 2016, 
rabino Nilton Bonder e, a nosso ver, o mais importante 
deles, que foi o ministro José Serra, em nome do pre-
sidente Michel Temer. Disse o nosso chanceler que “o 
Brasil rejeita terrorismo e por isso não podia entender 
porque a organização da Olimpíada vem se recusando, 
sistematicamente, a abrir os Jogos com um minuto de si-
lêncio, para lembrar as onze vítimas israelenses”. Dizem 
que isso acontece por causa da ameaça de boicote dos 
árabes.

Este ano, pela primeira vez, houve um considerável 

avanço, com a solenidade promovida na sede da Prefei-
tura. Todos os oradores, inclusive parentes das vítimas, 
apelaram para o COI no sentido de que, na abertura da 
Olimpíada de Tóquio, daqui a quatro anos, não se deixe 
de promover essa justa homenagem.

Não se pense que se trata de coisa simples. Na Arena 
Olímpica do Rio de Janeiro, depois de conquistar mereci-
da medalha olímpica, o atleta israelense Or Sasson esten-
deu a mão para cumprimentar o egípcio El Shehaby, mas 
ficou sem resposta. Foi-lhe recusado o cumprimento, 

numa atitude que é oposta 
ao que apregoam as autori-
dades do Comitê Olímpico. 
Uma amiga minha pergun-
tou ao atleta sabra de judô 
como ele havia se sentido 
com a atitude do seu adver-
sário. A resposta foi direta: 
“Não é a primeira vez!”

Essa prova de intole-
rância, que se espera não 
aconteça mais, contraria 
os anseios mais legítimos 
do espírito olímpico, que 
exalta sempre as virtudes 

do congraçamento entre os povos. Não é possível acre-
ditar que nações árabes, legitimamente constituídas, 
povos que são igualmente de origem semita, não prezem 
os valores permanentes da paz e se recusem ao saudável 
entendimento. Por isso mesmo, merece louvor a atitu-
de pública do governo brasileiro, representado por seu 
ministro das Relações Exteriores, quando teve a cora-
gem de exaltar a memória dessas vítimas e prestigiar as 
orações para que atitudes semelhantes não venham mais 
a ocorrer. O esporte não foi feito para a guerra, mais sim 
para a vida.
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vaquejada, as loas: “se eu fosse Zé de 
Hosana / em vaquejada eu não ia / 
com seu cavalo garboso / mas cheio 
de covardia / o milho que eu dava a 
ele / fazia angu e comia / iê!

No Bálsamo tinha um cava-
lo velho que não podia ouvir um 
chocalho. Ia disparando comigo em 
cima, eu que não sou vaqueiro. Ouvir 
boquinha era a mesma coisa. Fica-
va procurando, perguntando o que 
era, soprando todas as ventas. No 
Cafundó houve uma pega de boi. O 
bicho tinha sumido na caatinga, não 

tinha quem pegasse. 
Chamaram todos os 
vaqueiros da região. 
Só sobrou um cavalo 
velho, sem sela, para 
Zé de Zefa. Ele ficou 
num aceiro alto para 
ver a corrida. 

Zé de Zefa teve 
o azar da rês passar 
perto dele. Quando 
o cavalo velho ouviu 
o mato quebrando, 
botou atrás. Meteu 
as patas no lombo 
da rês, derribou o 
bruto. Os vaqueiros 
amarraram o boi, Zé 

de Zefa todo esfolado – ô velho macho 
–, gritaram os homens. Zé de Zefa 
era um sangue só. Como Paio Soares, 
aquele do folheto da feira, que Afonso 
rei encontrou depois da luta com os 
mouros: – Paio, estás pinto! O rei quis 
dizer pintado. Paio mudou seu ape-
lido, passou a se assinar Paio Pinto, 
empestou as feiras do mundo com o 
nome que El Rei lhe deu.

Os valentes das vaquejadas e 
das touradas deviam todos passar o 
pano a pé, na cara dos brutos. Brigar 
com um touro banderilhado, homens 
a cavalo, toureiro armado a espada, é 
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muita vantagem para os homens 
da tarde. Lá em nós tem vaqueiro 
que se faz de toureiro e passa o 
pano por brincadeira, por cima 
das pontas. Alguns, descalços, pu-
lam por cima do touro, dão camba-
lhotas mortais, puxam-lhe o rabo. 
Não se mata o touro, jamais.

Marçal passava pano. Gri-
tava um, dois, três, enguiçava a 
rês. Diziam que era o melhor da 
região. Curava a rês com suas 
orações, rezas fortes muito fortes. 
Eu o deixei partir para o lugar dos 
vaqueiros sem que me ensinasse 
essas coisas que os santos sabem. 
Quando era novo, Marçal aman-
sava burros. Depois de velho, não 
mais corria atrás da desgarrada. 
Pegava o chapéu de couro aperta-
do entre as mãos e fazia a buzina, 
um som que parecia o mugido da 
rês quando passa no lugar onde 
a outra morreu. A rês vinha para 
seus pés, como se atendesse ao 
chamado da penada. 

Um dia Marçal se foi, de re-
pente. Eu pensava que os vaquei-
ros não iam, tanto que corriam 
com suas almas encouradas 
dentro da madeira, mandacarus, 
xiques-xiques, facheiros. Penso 
que Marçal se foi cansado das 
correrias pelos matos da terra: 
Bálsamo, Jaramataia, Entre Mon-
tes, Macaco, Piau. Pilões, Pilõesi-
nhos. E Perdição, onde caçadores 
se perdiam. As lagoas de Perdição 
eram mágicas, apareciam quando 
tudo parecia estar perdido. Mar-
çal tocava a buzina do chapéu, a 
lagoa aparecia, ele matava a sede 
sem mascar casca de angico, ele e 
a rês voltavam para o curral.

(Coluna publicada terça, 
quinta, sábado.)

Lá em nós 
tem vaqueiro 
que passa 
o pano por 
brincadeira, 
por cima das 
pontas
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Em cartaz

Cinema

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Equipe faz campanha no Catarse para
iniciar gravações do curta “Argentina”

Serviço

“Em um mundo cada vez mais 
conectado, as relações interpessoais 
estão mais fluidas. A Internet aproxi-
ma as pessoas, mas ao mesmo tempo 
a necessidade humana do contato di-
reto, real, torna-se mais distante”, con-
tou o diretor R.B Lima sobre o porquê 
de fazer o curta-metragem intitulado 
“Argentina”. Com duração de 15 a 
20 minutos, a iniciativa da produção 
audiovisual é abrir o debate sobre a 
busca pelo amor, tendo como obstá-
culo constante o angustiante medo de 
perder. Para isso o elenco e produção 
lançaram uma campanha para arreca-
dação de fundos na plataforma online 
de financiamento coletivo (ou crowd-
funding) Catarse.

“Esse dinheiro será usado para 
custear a produção do filme que in-
clui, principalmente, despesas com a 
alimentação e o transporte do elenco 
e equipe para os locais de gravação, 
além da produção de arte em geral 
(figurinos, maquiagem, objetos de 
cena)”, disse a assistente de direção 
Rebeca Linhares. 

Inicialmente, “Argentina” é um 
projeto de filme em curta-metragem 
que aborda temas contemporâneos. 
Depois de “Os Filmes Gregos Serão 
Minha Herança”, Argentina é a segun-
da obra da Trilogia ‘Sobre a Perda’, de 
R.B. Lima. Quem está por traz dessa 
nova empreitada, fora Lima, é a assis-
tente de direção Rebeca Linhares, o 
fotógrafo Raphael Aragão, o editor de 
som Leonardo Gonçalves, a diretora 
de arte Thalita Sales, trilha sonora 
com Luã Brito e preparação de elenco 
com Jamila Costa. Além dos atores 
Glaydson Gonçalves e Édson Albu-
querque.

Adentrando ainda mais no 
universo do curta, à primeira vista 
o personagem Diego, interpretado 
Glaydson Gonçalves, aparenta ser 
uma pessoa fria com uma única 

 

Projeto Palco Giratório está com 
inscrições abertas para oficina

Acontecendo nos próximos dias 22 e 23 de outubro, 
das 18h às 22h, o Sesc Centro João Pessoa recebe mais uma 
oficina do projeto Palco Giratório. A oficina faz parte da quar-
ta etapa do projeto que também contará com apresentação 
do espetáculo “OraMortem” do Coletivo de Teatro In-Próprio, 
do Mato Grosso. Os interessados podem realizar sua inscri-
ção, de forma gratuita, diretamente no Setor de Cultura do 
Sesc Centro em João Pessoa ou solicitar ficha de inscrição 
através do email: aelsonfelinto63@gmail.com.

Fomento

Ler prefácios

Conheci escritores que não gostam que prefaciem seus 
livros, enquanto outros até acrescentam posfácio e orelhas 
em suas obras. Estes acréscimos têm como intuito tornar o 
trabalho mais compreensível. Confesso que não sou contra 
aos prefácios, mas antes de editar os meus livros gosto de 
ouvir leitores sem, aparentemente, os conhecimentos teó-
ricos. Alguns livros que publiquei tiveram prefaciadores de 
alto nível de sensibilidade, que trouxeram maior dimensão 
aos escritos. Mas hoje me dou por satisfeito quando o leitor 
comum fala daquilo que sentiu e percebeu nos escritos que 
publico.

O prefácio é colocado no livro como forma explicativa 
da obra. Deve ser pequeno, expondo ideias e julgando o que 
acha indispensável para o entendimento do livro, facilitando 
a vida do leitor para a compreensão do produto da imagina-
ção do autor.

Do prefaciador espera-se ideia, sutileza e percep-
ção.  Bons prefácios são ótimos ensaios, mesmo curtos. O 
conteúdo abordado pelo livro influencia na escolha do pre-
faciador, muitas vezes recaindo em pessoas de convivência 
com a literatura que se pratica.

Há prefácios ou orelhas de obras literárias que muitas 
vezes nem fazem análise apurada da obra apresentada. Por 
isso prefiro a opinião de leitores comuns antes de liberar 
a obra à apreciação do público, mesmo não constando seu 
nome na publicação.

Das muitas coisas que aprendi com Nathanael Alves, meu 
primeiro orientador de leituras e paciente revisor de meus 
escritos de neófito escritor, é recomendável deixar a leitu-
ra do prefácio ou apresentação do livro às mãos ao final da 
última página lida. Isso tem serventia num aproveitamento na 
aprendizagem, pois é nessa fase quando se confronta o que o 
prefaciador afirma com o que está expresso no corpo do livro.

Há as apresentações ou orelhas que são elaboradas pelo 
próprio autor, como revelou certa vez Carlos Drummond de 
Andrade, pois ele mesmo produziu muitas resenhas sobre 
suas obras. Continuo com os ensinamentos do meu professor 
Nathanael, porque na leitura sem a preliminar “resenha” so-
mos levados a um esforço para melhor compreender aquilo 
que o autor quis nos dizer, mesmo que, intencionalmente, o 
leitor seja submetido a uma corrida amarrado por corrente e 
cadeados.

Se a função do prefácio é tornar fácil a vida dos leitores, 
mostrando as trilhas das correntezas para a leitura sem tur-
bulência para navegar com seu barco, casos há em que isso 
não acontece.

Todos os livros aos quais dou vida, eu mostrei a leitores 
anônimos, deles desejando o parecer sem o olhar crítico, 
mas do leitor que se delicia com o texto sem arranhões nem 
histórias balofas.

Recordo as palavras de Miguel Torga, escritor por-
tuguês, que recusava prefaciar novatos, sempre com uma 
pergunta:

- Pretende publicar a sua obra ou o meu prefácio?
O sujeito encabulado, o deixava desincumbido de fazer 

certas leituras.
O prefácio muitas vezes fala mais do que o livro, era o 

que dizia o escritor do Além-mar.

José Nunes
JornalistaLucas Silva

Especial para A União

Memória em destaque
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ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais 
perigosos já encarcerados, dê a eles o 
arsenal mais poderoso do qual o governo 
dispõe e os envie a uma missão para 
derrotar uma entidade enigmática e 
insuperável que a agente governamental 
Amanda Waller decidiu que só pode ser 
vencida por indivíduos desprezíveis e 
com nada a perder. No então, assim que 
o improvável time percebe que eles não 
foram escolhidos para vencerem, e sim 
para falharem inevitavelmente, será que 
o Esquadrão Suicida vai morrer tentando 
concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) 
e 16h30, 21h30 (LEG).  Manaíra5/3D: 
12h10, 15h (DUB) e 18h, 21h (LEG). Ma-
naíra9/3D: 13h10, 19h10 (DUB) e 16h10, 
22h10 (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 
20h e 23h (LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 
16h , 19h e 22h (LEG). Mangabeira5/3D: 
12h30, 15h30, 18h40 (DUB) e 21h30 

(LEG). Tambiá2: 16h20 e 20h50 (DUB). 
Tambiá4: 14h05, 16h20, 18h35 e 20h50 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 
e 20h50 (DUB). 

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Yates. Com Alexan-
der 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 ten-
ta se adaptar 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. Manaíra3: 17h50 e 
20h20 (LEG). Manaíra6/3D: 18h40 (DUB) e 
21h20 (LEG). Mangabeira2: 20h45 (DUB). 
Tambiá1: 18h30 e 20h40 (DUB).  

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 134 min. 
Classificação: livre. Direção: Mike Thur-

meier e Galen T. Chu. Com Diogo Vilela, 
Márcio Garcia, Tadeu Mello. Sinopse: Após 
uma nova trapalhada de Scrat, uma ca-
tástrofe 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: 14h e 16h 
(DUB). Manaíra7:  14h20 e 16h30 (DUB). 
Mangabeira2: 18h25 (DUB). Tambiá1: 
14h30(DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 102 min. Classifi-
cação: livre. Direção: Andrew Stanton e 
Angus MacLane. Com Ellen DeGeneres, 
Albert Brooks, Idris Elba. Sinopse: Um 
ano após ajudar Marlin 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.  Manaíra6: 13h50 e 16h20 
(DUB).  Tambiá1: 16h30 (DUB). 

A nova produção do cineasta R.B. Lima aborda temas contemporâneos

preocupação que é trabalhar. 
Entretanto, chegando mais perto 
percebemos que ele busca laços 
emocionais mais fortes. No entan-
to, o angustiante medo de perder 
é um obstáculo constante. Já Ruan, 
interpretado por Édson Albu-
querque, é um pássaro livre, um 
viajante que tem como lema não 
se apegar às pessoas e aos lugares 
por onde passa.

A partir disso, o filme passeia 
muito bem pelos universos dos ra-
pazes fazendo praticamente uma 
antítese cujo norte é a aproxima-
ção de duas palavras de sentidos 
opostos, ou seja, são palavras de 
sentidos contrários. A exemplo de 
fogo e água, quente e frio, equilí-
brio e caos que tem destaque no 
texto dos atores fazendo desse 
encontro um verdadeiro oposto de 
conceitos e preconceitos.

“É um paradoxo em que 
sentimentos são confundidos. Isso 
acontece justamente com Diego 
que se perde num labirinto de 
expectativas e sofre quando tem 
que encarar a realidade represen-
tada pelo estilo de vida de Ruan”, 
comentou Lima. 

Ainda dentro da entrevista o 
diretor fez um apelo e disse que, 

para realizar este projeto toda a 
produção conta 100% com a ajuda 
do público que entrar no site do 
Catarse e nos ajudar. 

“O filme será gravado comple-
tamente na cidade de João Pessoa
-PB, no mês de novembro, tendo 
como cenários um apartamento, 
uma casa, um palco de teatro, além 
de locações como as ruas, a rodo-
viária e as praias. A maior parte 
será feita em preto e branco cor-
roborando com uma estética que 
preza pela força das expressões 
corporais, dando um tom clássico, 
apesar de a estória acontecer nos 
dias atuais”, revelou Lima. 

Saiba como funciona e como 
ajudar: O Catarse é uma platafor-
ma de financiamento coletivo se-
gura. O funcionamento é simples. 
Você entra nesta página do projeto 
(www.catarse.me/pt/argentina) 
e busca mais informações sobre a 
causa a qual deseja apoiar. Depois 
é só escolher uma das cotas de 
apoio ao lado com suas respectivas 
recompensas e fazer a doação. 

“Temos uma meta de arreca-
dação. Se não atingirmos este va-
lor, o seu dinheiro será devolvido 
sem qualquer desconto”, ressaltou 
o diretor R.B Lima. 



Diversidade
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Cinema no Sertão 

NACIONAL
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A cidade de Sousa 
está sediando até o 
próximo sábado a 
Terceira Edição do 
Festissauro, Festival 
Audiovisual do Vale 

dos Dinossauros, do Sertão da Paraíba. Os 
amantes do cinema estão tendo a oportu-
nidade de acompanhar exibições de filmes 
de cineastas brasileiros da nova geração e 
clássicos da sétima arte. 

O evento foi aberto na noite dessa ter-
ça-feira, 16, no Cine Teatro do Colégio Ação, 
no Centro da cidade e as apresentações de 
curtas- metragens e longas-metragens irão 
acontecer até o próxima sábado. 

O festival tem como principal home-
nageado o diretor de fotografia João Carlos 
Beltrão.

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

Formado em Jornalismo pela UFPB, 
atua desde 1997 como técnico em audio-
visual no campus João Pessoa do IFPB, se 
especializando na captação de imagens 
videográficas. Mas é fora do trabalho 
“oficial” que ele se realiza artisticamente, 
também trabalhando com o vídeo. “Tenho 
a sorte de poder ter um emprego que me 
dê o sustento necessário para investir nos 
projetos em que acredito”, comentou João 
Carlos Beltrão. 

Além de ser sócio da produtora Pig-
mento Cinematográfico, tem no currículo 
trabalhos como direção ou assistência em 

Aluno desenvolvendo performance circense

O homenageado, João Carlos Beltrão, é reconhecido pelo seu trabalho em grandes produções nacionais

Sousa sedia terceira edição do Festissauro, o Festival de Audiovisual do Vale dos Dinossauros

Bienal Naïf do Brasil começa 
amanhã no Sesc Piracicaba 

Lucas Silva
Especial para A União
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A partir da combinação do malabarismo, 
palhaço, acrobacia, monociclo, contorcionismo, 
equilibrismo e ilusionismo nasce o circo e é nesse 
contexto que a Funesc prorrogou as inscrições 
para o Curso de Circo para Crianças. Podendo se 
inscrever até a próxima sexta 19, as aulas tem iní-
cio no sábado 20. As vagas disponíveis são para 
crianças na faixa etária de 8 a 13 anos e os inte-
ressados em inscrever seus filhos devem procurar 
a secretaria da Diretoria de Desenvolvimento 
Artístico-Cultural (DDAC), na Funesc, no horário 
de 9h às 12h e das 13h às 16h30, de segunda a 
sexta. As inscrições custam R$ 70. 

As aulas serão ministradas por Cláudia Ca-
valcante e Marinalva Rodrigues aos sábados, das 
10h15 às 12h15, na Escola Livre de Circo Djalma 
Buranhêm. O período do curso é de agosto a 
dezembro.

As crianças que participarem do curso verão 
que será explorado durante as aulas três tipos de 
técnicas, entre elas se destacam a Aérea e a de 
Palhaço. Além de proporcionar o conhecimento 
para a área do circo, as crianças aprendem, de 
forma subjetiva, que é possível desenvolver a 
sociabilidade com outras pessoas.

“O curso ajuda a fomentar a arte e por se só 
proporciona uma abertura no mercado cultu-
ral desenvolvendo profissionais. Outro ponto 
bacana que acho importante ressaltar é que, 
fora o mercado, o público, que antes tinha o 
papel de plateia, pode entrar em contato caso 
queira fazer o curso e aprender mais do universo 
do picadeiro”, contou em entrevista ao jornal A 
União o coordenador do curso de circo da Funesc, 
Diocélio Barbosa.

Ainda em entrevista, Diocélio contou que 
fora a sociabilidade feita entre as crianças, elas 
aprendem sobre inclusão social. “Recebemos 
muitas crianças com necessidades especiais e isso 
é algo muito bacana de se ver, porque é daí que 
percebemos o quanto o circo pode ser acolhedor 
e desmistificador de preconceito. Foi muito legal 
a nossa primeira aula com uma criança porta-

direção de fotografia em filmes como Ci-
nema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo 
Gomes, O Engenho de Zé Lins, de Vladimir 
Carvalho, Antoninha, de Laercio Ferreira 
Filho, O Terceiro Velho, de Marcus Vilar, O 
Plano do Cachorro, de Arthur Lins, e Re-
demunho, de Marcélia Cartaxo, recente-
mente 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 vizinhas. 

“Tenho proximidade com o Sertão pa-
raibano 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 importante 
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 vasto com 
produções de curta duração, atualmente, 
João Carlos está com dois longas-metra-
gens no forno: O Tempo Feliz que Passou, 
repetindo mais uma vez a parceria com o 
diretor André da Costa Pinto, e Rebento, 
do ator, cantor e diretor André Morais. 
“Tenho a sorte de ter feito vários traba-

lhos com os mesmos diretores, o que me 
permitiu aperfeiçoar a visão artística 
conjunta com eles, entendendo melhor 
como pegar as ideias da cabeça deles 
e transformá-las em belas fotografias”, 
comentou. 

Mostras competitivas 
O Festissauro apresenta três mostras 

competitivas de curtas-metragens e uma 
mostra de longas-metragens convidados, 
além de mostras especiais, sendo elas: 

Mostra Competitiva “Rio do Peixe” 
de curta-metragem Sertanejo – curtas de 
todos os gêneros, com no mínimo 5 e no 
máximo 20 minutos de duração (incluindo 
os créditos), produzidos por realizadores 
sertanejos, filmes rodados no Sertão da Pa-
raíba ou filmes de realizadores que residam 
há pelo menos 2 (dois) anos nesta região. 

Mostra Competitiva “Rastro do Boi e da 
Ema” de curta-metragem Paraibano – cur-
tas de todos os gêneros, com no mínimo 
5 e no máximo 20 minutos de duração 
(incluindo os créditos), produzidos por rea-
lizadores paraibanos, ou filmes de realiza-
dores que residam há pelo menos 2 (dois) 
anos no Estado. 

Mostra Competitiva “Passagem das Pe-
dras” de curta-metragem Nacional – curtas 
de todos os gêneros, com no mínimo 5 e no 
máximo 20 minutos de duração (incluindo 
os créditos), produzidos por realizadores 
brasileiros, ou filmes de realizadores que 
residam há pelo menos 2 (dois) anos no 
País. 

Mostra “Velho do Rio” de filmes e ví-
deos convidados – filmes e vídeos de curta, 
média e longa duração, convidados pela 
organização do Festival. 

Mostras Especiais – a curadoria do 
festival selecionará a partir de todos os 
filmes inscritos nesta edição do festival, 
filmes para compor mostras especiais para 
crianças, adolescentes e idosos.

O Sesc Piracicaba abre em 
agosto a 13ª Edição da Bienal Naïfs 
do Brasil com o tema Todo mundo 
é, exceto quem não é. A mostra traz 
126 obras de 86 artistas de todas as 
regiões do País que retratam cenas 
da vida cotidiana com sofisticada 
simplicidade. A curadoria é de Claris-
sa Diniz, Claudinei da Silva e Sandra 
Leibovici que analisaram 948 traba-
lhos de 474 inscritos, vindos de 25 
estados brasileiros.

Um universo plástico muito 
especial no mundo da arte e com 
significativa importância simbólica 
e cultural mostra um Brasil múltiplo 
e diverso, representado com cenas 
rurais e urbanas e manifestações 
próprias de algumas regiões do País. 
Formas artísticas sem a rigidez e 
formatação de uma arte acadêmi-
ca foram retratadas em diferentes 
suportes como o uso de tela e tinta, 
metal, papelão, plástico, tecido e 
madeira na expressão da xilogravura 
e na escultura.

“Ao provocar que Todo mundo 
é, exceto quem não é, o projeto desta 
Bienal e mais especificamente a ex-
posição, colocam ‘o Naïf’ como con-
dição generalizada com a intenção de 
deixar de lado a “questão de ser ou 
não ser Naïf” para constituir tramas 
de relações entre artistas diversos. 
Essa convivência permite experiên-
cias poéticas, estéticas e políticas 
que se misturam e se diferenciam 
incessantemente”, define uma das 
curadoras da Bienal, Clarissa Diniz.

“Todo mundo é, exceto quem 
não é, título proposto pela curadora 
Clarissa Diniz tem múltiplos sentidos 
e leituras. Ele é irônico, provocativo 
e até perturbador como, aliás, são 
também muitas das obras de artis-
tas participantes dessa mostra. No 
entanto, o título contém um desafia-

dor convite à inclusão e à aceitação 
mais radical desse outro que nos é 
apresentado a partir dessas manifes-
tações de caráter artístico”, comple-
menta o curador, Claudinei da Silva.

A 13ª Edição da Bienal Naïfs do 
Brasil do Sesc Piracicaba, dá sequên-
cia ao conjunto de mostras tradicio-
nalmente realizadas na cidade do 
interior de São Paulo. Mais uma vez a 
Bienal apresenta ao público, ques-
tões que ao longo dos 30 anos da 
existência do evento têm inquietado 
críticos, historiadores, educadores, 
curadores e todos que, por um moti-
vo ou outro, tenham tomado contato 
com essas exposições.

Em 2016, o Sesc Piracicaba teve 
um acréscimo de 30% de inscri-
ções em relação a 2014. Das obras 
inscritas, 28 são da região Norte, 
74 do Sul, 92 do Centro-Oeste, 154 
do Nordeste e 600 do Sudeste do 
País; das selecionadas de 22 estados 
brasileiros - Acre, Amazonas, Bah-
ia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe - foram premiadas: 
quatro de Destaque Aquisição, cinco 
de Incentivo e 12 receberam Men-
ções Honrosas do júri de premiação 
formado por Fabrício Lopes, Julieta 
Machado e Valéria Laena.

Além das obras selecionadas 
a exposição conta também com 59 
trabalhos de 25 artistas contempo-
râneos convidados pela curadoria, e 
prevê a realização de programa de 
ações educativas, uma biblioteca, ofi-
cinas, residência artística e a elabora-
ção de uma série de documentários, 
sob a curadoria de Clarissa Diniz e 
Claudinei Roberto.

dora de necessidades especiais e daí em diante 
mais mães nos procuraram e estamos recendo 
até hoje de braços abertos todos eles”, relatou 
orgulhoso.  

Como surgiu a escola de circo na capital - A 
Paraíba atualmente não possui uma escola de 
circo que seja voltada exclusivamente para a for-
mação e profissionalização em arte circense, que 
capacite jovens e adultos para o cenário artístico, 
voltada à reflexão, à experimentação, à desco-
berta e à preservação das tradições circenses.

A existência de uma instituição destinada ao 
ensino do circo e a qualificação do profissional 
circense proporciona a entrada para o mundo do 
Circo de jovens e adultos com variada formação 
e experiências diversas no campo artístico, sem 
raízes familiares ou artísticas no circo, inaugu-
rando um novo período para esse setor. Um 
lugar no qual ao mesmo tempo seria herdeiro 
de processos de formação que até então eram 
circunscritos ao que se denomina a escola de 
circo sob a lona.

A Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm 
tem o intuito de formar não apenas para o pica-
deiro do circo itinerante de lona, mas também 
para a atuação profissional nos mais diferentes 
setores e segmentos culturais, diversificando ain-
da mais as necessidades e demandas que a escola 
precisa atender

George Wagner
Especial para A União

Curso para Crianças da Escola Livre 
de Circo está com inscrições abertas
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Rito do impeachment é definido
afastameNtO da PresideNte

O calendário do julgamento
foi acertado entre líderes 
de partidos e Lewandowski
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Após duas horas reunido 
com o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e líderes dos partidos, o pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandows-
ki, definiu o rito do julgamen-
to final da presidente afasta-
da, Dilma Rousseff, que será 
presidido por ele.

Pelo calendário, o julga-
mento terá início na quinta-
feira, 25 de agosto, às 9h e, se-
gundo estima o ministro, deve 
durar no mínimo quatro dias. 
Os dois primeiros dias serão 
dedicados à apresentação de 
questões de ordem e à oitiva 
das oito testemunhas arrola-
das. A acusação, que abriu mão 
de quatro nomes, vai apresen-
tar apenas duas testemunhas, 
enquanto a defesa manteve as 
seis a que tem direito.

Um dos pontos mais po-
lêmicos na definição do rito 
do julgamento foi em rela-
ção à realização de sessões 
no fim de semana. Pressio-
nado pelo grupo aliado ao 
presidente interino Michel 
Temer, que insistiu que os 
trabalhos continuassem no 
sábado e no domingo, Le-
wandowski, que não queria 
sessões no fim de semana, 
fez uma concessão. Decidiu 
que, se for preciso, a fase de 
oitiva de todas testemunhas 
poderá se estender até a ma-
drugada de sábado.

Lewandowski e Renan se reuniram com líderes de partidos políticos no Senado para definir o rito do julgamento da Dilma

fOtO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O acordo para suspender 
a sessão após a oitiva das tes-
temunhas e a expectativa de 
que isso ocorra na madrugada 
de sábado, no entanto, trouxe 
preocupação aos senadores 
da base de Dilma. Para Lin-
dbergh Farias (PT-RJ), não vai 
dar tempo de ouvir todas as 
testemunhas dentro do prazo 
estimado por Lewandowski e 
o julgamento deverá ocupar 
também o fim de semana.

“Nós fizemos uma conta 
e se 40 senadores pergunta-
rem a cada testemunha, esses 
40 senadores significam oito 
horas e meia (para cada tes-
temunha)”, disse, contraria-

do. “Nós não queríamos que 
esse julgamento adentrasse o 
fim de semana. Do jeito que 
foi feito, tudo indica que vai 
adentrar sábado e talvez o 
domingo. Há uma pressão do 
pessoal da base governista, 
argumentando uma viagem 
do Temer para a China. Ora, 
julgamento de uma presiden-
te da República não pode ser 
assim”, afirmou.

O líder do DEM, senador 
Ronaldo Caiado (GO), tem a 
mesma percepção de que não 
será possível aos senadores 
concluírem a oitiva das teste-
munhas antes do fim de se-
mana. “Nós definimos o prazo 

final das testemunhas até a 
madrugada de domingo para 
segunda-feira. E na segunda a 
presidente terá todo o espaço 
para iniciar aqui, às 9 horas da 
manhã, o seu pronunciamen-
to e as respostas a todas as 
perguntas formuladas”, prevê. 
Para Caiado, o mais provável 
é que o julgamento termine 
entre a noite de terça-feira e a 
manhã de quarta (31).

Oitiva de Dilma
Esgotada essa etapa, na 

segunda-feira (29) os traba-
lhos já seriam retomados com 
a oitiva da presidente afastada 
Dilma Rousseff que, pela pri-

meira vez, virá pessoalmente 
ao Senado se defender das 
acusações de que teria cometi-
do crime de responsabilidade. 
Dilma terá 30 minutos para 
fazer sua defesa mas, segundo 
Lewandowski, esse tempo po-
derá ser prorrogado pelo tem-
po que for necessário.

A partir daí, o presidente 
do STF, senadores, acusação 
e defesa terão cinco minutos 
cada para fazer perguntas a Dil-
ma. Não haverá limite de tempo 
para resposta da petista.

Ao final da participação 
da presidente afastada, acusa-
ção e defesa terão uma hora e 
meia para debater o processo. 

Serão permitidas ainda répli-
ca e tréplica de uma hora. Se a 
acusação não utilizar a répli-
ca, não haverá tempo para a 
tréplica da defesa.

A partir daí senadores 
inscritos também poderão 
discutir o processo. Cada par-
lamentar terá dez minutos.

Na etapa seguinte, o pre-
sidente do Supremo lerá um 
resumo do processo com as 
fundamentações da acusação 
e da defesa. Dois senadores 
favoráveis ao impeachment 
de Dilma e dois contrários te-
rão cinco minutos cada para 
encaminhamento de votação.

Após o encaminhamen-
to, Lewandowski fará aos se-
nadores a seguinte pergunta: 
“Cometeu a acusada, a senhora 
presidente da República, Dilma 
Vanna Roussef, os crimes de 
responsabilidade correspon-
dentes à tomada de emprésti-
mos junto à instituição finan-
ceira controlada pela União e à 
abertura de créditos sem auto-
rização do Congresso Nacional, 
que lhes são imputados e deve 
ser condenada à perda do seu 
cargo, ficando, em consequên-
cia, inabilitada para o exercício 
de qualquer função pública 
pelo prazo oito anos?”

Votação
A votação será nominal, 

via painel eletrônico. Se pelo 
menos 54 dos 81 senadores 
votarem a favor do impeach-
ment, Dilma será definitiva-
mente afastada e ficará inele-
gível por 8 anos a partir do fim 
de 2018, quando se encerraria 
o seu mandato. Caso esse míni-
mo de votos não seja alcança-
do, o processo é arquivado e a 
petista reassume o mandato.

A presidente afas-
tada Dilma Rousseff 
decidiu comparecer 
ao julgamento final 
do processo de im-
peachment no Sena-
do para tentar evi-
tar seu afastamento 
definitivo do cargo. 
Segundo a assessoria 
de Dilma, ela aguar-
da que os presidentes 
do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), minis-
tro Ricardo Lewando-
wski, definam a data. 
Lewandowski vai pre-
sidir as sessões em que 
será decidido o futuro 
político da presidente 
afastada.

O julgamento está 
previsto para começar 
no próximo dia 25, às 
9h. Na sessão em que 
for permitido se pro-
nunciar, Dilma deve 
responder às possíveis 
dúvidas de senadores e 
reafirmar os argumen-
tos de defesa às acusa-
ções de ter cometido 
crimes de responsabi-
lidade contra a Lei Or-
çamentária e a guarda 
e o legal emprego de 
recursos públicos. As 

denúncias foram moti-
vadas pela publicação 
de três decretos presi-
denciais de abertura de 
créditos suplementares 
e operações com ban-
cos públicos, em 2015.

De acordo com a 
acusação, os decretos 
foram editados em de-
sacordo com a meta 
fiscal vigente e sem a 
autorização do Con-
gresso Nacional. A de-
fesa argumenta que 
os textos têm respaldo 
da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2015 e 
que não houve dolo da 
presidente, que teria 
apenas seguido reco-
mendações técnicas e 
jurídicas de outros ór-
gãos.

Ontem, ao chegar 
ao Senado para se re-
unir com Lewandowski 
e com líderes partidá-
rios, Renan Calheiros 
declarou a jornalistas 
que espera que o jul-
gamento final do pro-
cesso de impeachment 
da presidente afastada 
seja concluído em qua-
tro dias. O afastamen-
to definitivo de Dilma 
exige que, no míni-
mo, 54 dos 81 senado-
res, ou dois terços dos 
parlamentares, votem 
pela condenação.

Dilma vai se defender
Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

O ministro Teori Zavasc-
ki, relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), negou o pedido 
feito pela defesa do deputa-
do afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) para que fosse 
anulada a decisão que mar-
cou as audiências para ouvir 
as testemunhas de acusação 
na ação penal em que o par-
lamentar é acusado dos cri-
mes de corrupção e lavagem 
de dinheiro.

No mês passado, o juiz 
Paulo Marcos de Farias, que 
é auxiliar do ministro Za-
vascki, determinou o agen-

damento das audiências das 
testemunhas indicadas pelo 
Ministério Público Fede-
ral (MPF). Os advogados de 
Cunha alegaram que a deci-
são não poderia ter sido to-
mada durante o recesso do 
tribunal pelo juiz auxiliar.

“Indefiro [nego] o pleito 
formulado pela defesa, per-
tinente à anulação da deci-
são que designou audiências 
para oitivas das testemunhas 
indicadas pelo Ministério Pú-
blico. Não há empecilho legal 
a que juiz instrutor - que está 
no pleno exercício de suas 
funções jurisdicionais - pro-
mova atos instrutórios de 
sua competência, mesmo no 
período de recesso do Supre-

mo Tribunal Federal” diz a 
decisão de Teori. O despacho 
tem a data do dia 10 e foi pu-
blicado ontem (17) no siste-
ma do STF.

Na decisão, o ministro 
lembra que outra ação da 
defesa de Cunha contra o 
juiz, de relatoria do ministro 
Roberto Barroso, também 
foi negada.

No texto, Zavascki lem-
bra ainda que com a apro-
ximação do fim dos depoi-
mentos das testemunhas 
de acusação, a defesa de 
Cunha e de Solange Perei-
ra, que também responde à 
ação, deve tomar algumas 
providências com relação 
às testemunhas indicadas 

por eles. O ministro pede 
que seja informado o en-
dereço de algumas delas e 
que os parlamentares que 
foram indicados para depor 
sejam notificados do prazo 
para confirmação de data e 
hora dos depoimentos.  As 
audiências estão previstas 
para os dias 30 e 31 de agos-
to e 1º de setembro.

Em março deste ano, os 
ministros do STF aceitaram 
denúncia contra Cunha e a 
ex-deputada federal e atual 
prefeita de Rio Bonito (RJ), 
Solange Almeida. Cunha 
responde pelo suposto rece-
bimento de propina em um 
contrato de navios-sondas 
da Petrobras.

Teori nega pedido da defesa de Cunha
aNULaÇÃO de deCisÃO

A defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva recor-
reu novamente ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Os ad-
vogados querem que seja de-
clarado que o juiz federal Sér-
gio Moro invadiu competência 
da Corte para julgar processos 
envolvendo Lula e investiga-
dos com foro privilegiado.

Na nova petição, a de-
fesa alegou que Moro atuou 
ilegalmente nos processos 
ao afirmar que os áudios em 
que o ex-presidente conver-
sa com autoridades com foro 
privilegiado tinham “rele-
vância jurídico-penal”, além 
de autorizar o fim do sigilo 
das gravações e o comparti-
lhamento em outros inquéri-
tos e ações penais. 

Em junho, o ministro 

Teori Zavascki remeteu ao 
juiz Sérgio Moro as inves-
tigações sobre o  ex-presi-
dente na Operação Lava Jato 
e anulou a gravação, feita 
durante a operação, de uma 
conversa telefônica entre 
Lula e a presidente afastada 
Dilma Rousseff. 

A defesa também dis-
cordou do parecer no qual o 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, afirmou 

que não houve ilegalidades 
em outras gravações que fa-
zem parte das investigações.

“Conclui-se, com o de-
vido respeito, que o pare-
cer ofertado pelo procura-
dor-geral da República está 
lastreado em premissas 
equivocadas e não logrou 
afastar o óbvio cabimento e 
a clara procedência da pre-
sente reclamação”, acres-
centou a defesa.

Lula recorre ao Supremo contra Moro
iNVasÃO de COmPetÊNCia

Karine Melo e 
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Michelle Cannes
Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil
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Mais de 1,2 mil pessoas vão testar 
vacina contra dengue na Santa Casa
Essa é a última etapa 
de testes antes de ser 
submetida à Anvisa

14 

Os testes em humanos 
da primeira vacina brasileira 
contra a dengue, desenvolvi-
da pelo Instituto Butantan, 
começaram ontem na San-
ta Casa de Misericórdia de 
São Paulo. Cerca de 1,2 mil 
pessoas de 18 a 59 anos de-
vem participar do estudo na 
unidade. Essa é a terceira e 
última etapa de testes antes 
de a vacina ser submetida à 
aprovação da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Caso seja aprovada, a va-
cina será produzida em larga 
escala pelo Butantan e dispo-
nibilizada para campanhas 
de imunização em massa na 
rede pública de saúde em 
todo o Brasil. Os voluntários 
do teste serão selecionados 
por meio do Programa Estra-
tégia de Saúde da Família, da 
Santa Casa.

Nesta fase, os testes pro-
curam comprovar a eficácia 
da vacina e já estão em an-
damento em Manaus, Boa 
Vista e Porto Velho, na região 
Norte; em dois centros no 
Estado de São Paulo (Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de de São Paulo e Faculdade 
de Medicina de São José do 
Rio Preto), em um centro de 
pesquisas de Fortaleza e em 
Porto Alegre, totalizando 14 
instituições de pesquisa cre-
denciadas pelo Butantan.

Ao todo, serão 17 mil 

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Darcy Ribeiro, na antessala da morte, fugiu do hospital 
para o seu maior encontro: a conclusão de O Povo Brasileiro. 
O maior antropólogo brasileiro do sec. XX, após viver dez anos 
com os índios, de colecionar experiências as mais variadas, 
como político e educador, pôs-se diante do seu maior desa-
fio: realizar uma síntese integradora da ampla aquarela de 
cores e sabores do eclético povo brasileiro. O Povo Brasileiro 
é um ensaio com virtudes literárias, sua tese central reside na  
conclusão de que o Povo Brasileiro é uma experiência antro-
pológica nova, fruto da síntese entre três grandes matrizes 
etnico-culturais: europeus ibéricos; negros e índios. Na des-
crição literária de Darcy Ribeiro, o Brasil é uma nova Roma, 
pois o mais populoso  contingente étnico do mundo latino; 
com a peculiaridade de ser uma Roma (pelas suas dimen-
sões geográficas, populacional, linguística e religiosa) lavada 
em sangue negro e índio. Experiência antropológico-cultural 
diversa dos povos testemunho (como os íncas peruanos e os 
astecas mexicanos que testemunharam a história da hegemo-
nia espanhola) e os povos trasladados (ingleses e franceses 
que trasladados para o Novo Mundo, fizeram na América uma 
Nova Inglaterra ou França, no caso dos EUA e Canadá) que 
não aportaram nada de novo ao que já existia. Para Darcy Ri-
beiro, o Povo Brasileiro traz algo novo e em sua essência, sua 
grande virtude é a mestiçagem. Da leitura do Brasil de Darcy 
Ribeiro, resulta que não existe um só Brasil, mas vários Bra-
sis: o Brasil sertanejo; crioulo; caboclo; caipira; e sulino.

Se a ensaística e a antropologia cultural descortinam um 
Brasil mestiço e plural, a arte literária a complementa pela 
força imagética da estética verbal. O romance Viva o Povo Bra-
sileiro do escritor João Ubaldo Ribeiro, epopeia romanceada 
do povo brasileiro, traz um Brasil igualmente vivaz, fecundo 
e caleidoscópico. O romance maior de João Ubaldo reduz 
a história de formação do povo brasileiro à mágica ilha de 
Itaparica, por ela desfilam escravos alforriados, holandeses, 
portugueses e índios. Descrições de combates como a Guerra 
do Paraguai no estilo homérico, onde os deuses que intervém 
nos conflitos humanos não são os deuses brancos do Olimpo 
grego, mas os deuses negros da mitologia africana. A lineari-
dade temporal hegeliana é quebrada em uma descontinuida-
de histórica de fazer inveja a Michel Foucault ou a Brás Cubas 
de Machado de Assis, descontinuidade que surfa ao sabor da 
memória afetiva e não na hegeliana lógica racional das ideias.

Como atestam Darcy Ribeiro e João Ubaldo, o Brasil não 
é para principiantes. Tentar pensar o Brasil por clichês é cair 
no domínio da incompreensão ufanista ou na outra arma-
dilha: o pessimismo vira-lata. O Brasil não é o paraíso tro-
pical do futebol, samba e mulheres sensuais; nem se reduz 
à violência, pobreza e desigualdade que levam ao espírito 
vira-lata de que o Brasil não deu certo e que somos um povo 
menor. O Brasil que comporta as constatações antropoló-
gicas de Darcy Ribeiro, é também o Brasil dos sessenta mil 
assassinatos anuais, da corrupção e desigualdade de classes 
e regional. Desse amplo e atordoante mosaico é possível se 
extrair uma ideia central e reveladora expressa por Sérgio 
Buarque de Holanda, mais genial que o filho, porém menos 
conhecido: a ideia do brasileiro como o homem cordial.

O brasileiro como homem cordial não significa que o bra-
sileiro médio seja solícito, alienado e aceite sua opressão. Signi-
fica que a cordialidade é o traço cultural dominante do brasilei-
ro. Ou seja, o brasileiro tende a agir com o coração (corde, em 
latim); e ao agir pela passionalidade o principal efeito prático 
é que não aprendemos a separar o público do privado. O traço 
marcante da cordialidade brasileira tende a privatizar o públi-
co. O homem cordial é amigo da corrupção e a pratica como 
regra em seu modo de ser passionalmente cordial.

A maior consequência política disso é que se a socieda-
de brasileira se democratizou, pois há uma ampla participa-
ção popular nos negócios públicos, sobretudo na fiscaliza-
ção dos negócios políticos, o que é atestado por uma maior 
transparência. Onde as elites que efetivamente governam 
necessitam do apoio popular. Por outro lado, não se pode 
afirmar que a sociedade brasileira se republicanizou. A res 
publica (coisa pública) aqui não se afirmou, a República bra-
sileira é meramente nominal, pois a cordialidade do brasi-
leiro insiste em tomar o espaço público como o espaço dos 
seus interesses privados. Esse talvez seja o significado mais 
recôndito da crise atual, a Lava Jato é o despertar de uma 
consciência republicana que não mais tolera a cordialidade 
da privatização dos negócios públicos. Consciência que cada 
vez se torna mais lúcida ao compreender que por trás da 
cordialidade afável reside a força destruidora da corrupção.

O PT de Lula não entendeu isso, e caiu. As elites que 
sucederem a elite petista, se não entenderem o despertar 
dessa consciência de um país que busca a republicaniza-
ção, terão o mesmo destino. Se 1988 marca o início da era 
democrática brasileira com a Constituição; 2014, com a 
Lava Jato, marca o incício da era republicana.

voluntários em 13 cidades 
do Brasil. Os selecionados 
são pessoas saudáveis, que 
já tiveram ou não dengue 
em algum momento da vida 
e que se enquadrem em três 
faixas etárias: 2 a 6 anos, 7 
a 17 anos e 18 a 59 anos. O 
acompanhamento é feito pela 
equipe médica responsável 
pelo estudo por um período 
de cinco anos para verificar a 
duração da proteção ofereci-
da pela vacina.

Tetravalente
A vacina do Butantan, de-

senvolvida em parceria com os 

Institutos Nacionais de Saúde 
dos Estados Unidos (NIH, na 
sigla em inglês), é produzida 
com vírus vivos, mas genetica-
mente enfraquecidos.

“Com os vírus vivos, a 
resposta imunológica tende 
a ser mais forte, mas, como 
estão enfraquecidos, eles não 
têm potencial para provocar 
a doença. A vacina deve pro-
teger contra os quatro soroti-
pos da dengue com uma úni-
ca dose”, explicou o diretor 
do Butantan, Jorge Kalil.

Dados disponíveis até 
o momento mostram que a 
vacina é segura e induz o or-

ganismo a produzir anticor-
pos de maneira equilibrada 
contra os quatro subtipos do 
vírus, sendo potencialmen-
te eficaz. “A dengue é uma 
doença endêmica no Brasil 
e em mais de 100 países. A 
vacina brasileira produzida 
pelo Butantan, um centro 
estadual de excelência reco-
nhecido internacionalmente, 
será certamente uma impor-
tante arma de prevenção, 
protegendo nossa população 
contra a doença e suas com-
plicações”, disse o secretário 
estadual de Saúde de São 
Paulo, David Uip.

O Portal dos Procurados 
do Disque Denúncia subiu 
para R$ 10 mil o valor da re-
compensa por informações 
que levem à prisão do tra-
ficante Sérgio Luiz da Silva 
Júnior, o Da Russa, chefe do 
tráfico do Morro do Barão, 
na Praça Seca, zona Oeste do 
Rio. Anteriormente, o valor 
era de R$ 1 mil. O criminoso 
é acusado pelo estupro cole-
tivo sofrido por uma jovem 
de 16 anos, em maio deste 
ano, na comunidade e tem 
vários mandados de prisão 
em aberto por tráfico.

O criminoso conta com 
prestígio no alto escalão da 
facção criminosa Comando 
Vermelho. O traficante fu-
giu do Complexo do Alemão 
após a ocupação das forças 
de segurança do Estado, em 
novembro de 2010. Da Rus-
sa fugiu para o Morro da Ca-
choeira Grande, no Comple-
xo do Lins de Vasconcelos, 
na zona Norte da cidade. Em 
seguida, a comunidade tam-
bém foi ocupada por uma 
Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP), e o traficando foi 
para o Morro do Barão, onde 
atualmente chefia o tráfico.

Da Russa é braço direi-
to do traficante Luiz Claudio 

Machado, o Marreta, preso 
em dezembro de 2014, no 
Paraguai, por agentes da Sub-
secretaria de Inteligência da 
Secretaria de Segurança do 
Rio e da Polícia Federal, com 
apoio da Secretaria Nacional 
Antidrogas do Paraguai.

De acordo com a polí-
cia, ele costuma se refugiar 
na mata fechada, que fica no 
alto do morro, e comanda um 
amplo comércio de drogas e 
armas e uma guerra contra 
facções rivais. Seu homem 
de confiança é o traficante 
Moisés Camilo de Lucena, o 
Canário, também envolvido 
no estupro coletivo da ado-
lescente.

A polícia tem informa-
ções de que os pontos de 
venda de drogas comandados 
por Da Russa, sendo o prin-
cipal na Praça Seca, vendem 
perto de 100 quilos de drogas 
por semana. A movimentação 
financeira com o tráfico chega 
a R$ 6 milhões por mês.

As informações sobre 
o paradeiro do traficante 
podem ser enviadas pelos 
seguintes canais: Whatsapp 
ou Telegram dos Procura-
dos (21) 96802-1650;  pelo 
Disque-denúncia (21) 2253-
1177, ou pelo facebook/
(inbox), endereço: https://
www.facebook.com/procu-
rados.org/.

Recompensa sobe para R$ 10 mil
tRAfICANte eNvOLvIdO em estupRO COLetIvO

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

O vice-procurador-geral elei-
toral, Nicolao Dino, pediu que 
sejam executadas imediatamente 
as penas previstas em processos 
de crimes eleitorais que já foram 
julgados na segunda instância e 
tiveram penas determinadas ou 
confirmadas, mas que ainda estão 
pendentes de julgamento no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).

Em fevereiro deste ano, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que pessoas condenadas 
em segunda instância devem co-
meçar a cumprir a pena antes do 
final do processo. Com a decisão, 
se a Justiça de segunda instância 
não aceitar o recurso da defesa 
e a condenação determinada na 
primeira instância for mantida, a 
pessoa poderá iniciar o cumpri-
mento da pena definida.

De acordo com a nota divulgada 
pela Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), um dos pedidos feitos para 

que a pena determinada comece a 
ser cumprida foi enviado no início 
desse mês. A condenação foi deter-
minada pelo Tribunal Regional Elei-
toral do Estado do São Paulo e trata 
de compra de votos. Como a defesa 
recorreu ao TSE e o recurso ainda 
não foi julgado, o cumprimento da 
pena está pendente.

Segundo a PGR, já foram en-
viados para o TSE cerca de 12 pe-
didos nesse sentido e a mesma 
medida deve ser adotada para ou-
tros casos semelhantes.

Justiça pede execução de pena
CRImes eLeItORAIs NA seguNdA INstâNCIA

A vacina do Instituto Butantan é produzida com vírus vivos, mas geneticamente enfraquecidos

fOtO: Daniel Guimarães

Michelle Canes
Da Agência Brasil



ONU faz apelo ao Brasil para 
não reduzir a maioridade penal

Genebra (EFE) - A Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) pediu nessa quarta-fei-
ra ao Congresso do Brasil que 
rejeite a proposta de reforma 
constitucional para reduzir 
a maioridade penal para 16 
anos, frente aos 18 atuais, 
pois isso representa um aten-
tado contra os direitos de 
crianças e adolescentes.

“A prisão está intrin-
secamente ligada a maus-
tratos de crianças, que 
estão em maior risco de 
sofrer violência, abusos 
e atos de tortura quando 
privadas de liberdade”, 
alertou o relator especial 
da ONU sobre tortura e 
outras formas de punição 
e tratamento cruel, desu-
mano e degradante, Juan 
Méndez, sobre a Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) que será analisada 
pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC) do Senado.

 Méndez advertiu que a 
redução da maioridade pe-
nal para o Brasil, uma me-
dida que seria aplicada para 
crimes graves, representaria 
a violação das obrigações do 
País em relação à Conven-
ção dos Direitos da Criança, 
mesmo que os sentenciados 
cumprissem suas penas em 
instalações separadas das 
dos detentos adultos.

 Méndez afirmou que, 
caso a proposta seja aprova-
da, ela irá agravar a situação 
que já é tensa nas prisões 
do País, que tem problemas 
como superlotação e con-
dições precárias de vida, 
que podem ser comparadas 
com tratamento cruel, de-
sumano e degradante.

O relator, que fez uma 
visita de trabalho ao Brasil 
em 2015, opinou que mui-
tos centros de detenção ju-
venis do País sofrem com o 
excesso de internos e care-
cem de programas de reabi-
litação, de lazer e socioedu-
cativos.

A organização diz que a 
proposta é um atentado 
aos direitos de adolescentes

Da Agência EFE

Da Agência Estado

Um alemão de 27 anos foi 
preso na cidade de Eisenhüttens-
tadt, na Alemanha, por suspeita 
de estocar materiais que podem 
ser usados como explosivos, dis-
se nessa quarta-feira um porta- 
voz da polícia estadual de Bran-
denburg.

As forças especiais da Ale-
manha realizaram uma série de 
operações e encontraram na 
casa do suspeito diversos mate-

riais usados para a fabricação de 
bombas. “Estamos investigando 
uma possível violação da lei de 
explosivos”, disse Ingo Heese, 
porta-voz da polícia em Frank-
furt. “A missão da polícia ainda 
está em andamento”.

A mídia alemã informou na 
terça-feira que o homem pre-
so em Eisenhüttenstadt, uma 
pequena cidade industrial, era 
um cidadão alemão que havia 
se convertido ao Islã como um 
membro da organização extre-

mista do movimento salafista, 
um movimento ortodoxo ultra-
conservador dentro do islamis-
mo sunita. Ele estava planejan-
do um ataque terrorista usando 
uma bomba caseira que tinha 
como alvo o centro da cidade no 
final deste mês, de acordo com 
jornal alemão Tagesspiegel.

 Heese pediu cautela dizen-
do que a detenção e investiga-
ção ainda se desenrolavam. Ele 
não quis comentar sobre a iden-
tidade do suspeito.

Polícia prende suspeito de estocar 
materiais para fabricação de bombas

ALEMANHÃ

FOTO: Patrick Pleul/Associated Press/Estadão Conteúdo

As forças especiais da Alemanha realizaram uma série de operações e encontraram na casa do suspeito diversos materiais

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil 

Uma análise mensal 
das temperaturas glo-
bais feita por cientistas da 
Nasa, a agência espacial 
dos Estados Unidos, mos-
trou que julho de 2016 foi 
o mês mais quente desde 
1880. Este ano pode ser o 
mais quente da história.

“Não foi por uma mar-
gem larga, mas julho de 
2016 foi o mês mais quen-
te desde que os registros 
começaram a ser feitos em 
1880”, disse Gavin Schmidt, 
diretor do Goddard Institu-
te for Space Studies (Giss), 
da Nasa. “Parece quase uma 
certeza que 2016 também 
será o ano mais quente da 
história”, afirmou o diretor 
em comunicado divulgado 
pela agência espacial.

De acordo com a Nasa, 
o registro da temperatura 
global moderna começa 
por volta de 1880 porque 
as observações anteriores 
não cobriam suficiente-
mente o planeta Terra.

A análise feita mensal-
mente pela equipe do Giss 
é realizada a partir de da-
dos adquiridos por cerca 
de 6.300 estações meteo-
rológicas em todo o mun-
do, instrumentos navais e 
boias de medição da tem-
peratura da superfície do 
mar e estações de pesquisa 
da Antártida.

Os números, divulga-
dos pela Nasa, acompa-
nham uma tendência de 
máximas mensais regis-
tradas pelo décimo mês 
consecutivo, desde outu-
bro de 2015. “Em com-
paração com anos ante-
riores, as temperaturas 
globais mais quentes no 
mês passado foram mais 
pronunciadas no Hemis-
fério Norte, especialmente 
perto da região do Ártico”, 
disse o comunicado.

Portugal
Em Portugal, julho des-

te ano já havia sido regis-
trado como o segundo mês 
mais quente desde 1931, 
segundo dados do Boletim 

Climatológico do Instituto 
Português do Mar e da At-
mosfera. O valor médio da 
temperatura máxima do 
ar no mês passado foi de 
32,19 C°.

Ainda em julho, as 
temperaturas máximas e 
mínimas estiveram mui-
to superiores ao normal. 
De acordo com o instituto 
português, os valores mé-
dios da temperatura do ar 
só foram maiores em 1989, 
ficando em 24,33 C° (em 
julho de 1989 foi de 24,63 
C°), mais de dois graus aci-
ma do valor médio do perí-
odo entre 1971 e 2000.

Nasa diz que julho foi o mais 
quente dos últimos 136 anos

TEMPERATURA GLOBAL Rússia lança 
novos ataques 
contra o Estado 
Islâmico na Síria
Da Agência Estado

Moscou (AE) - Os mi-
litares da Rússia disseram 
nessa quarta-feira que lan-
çaram uma segunda rodada 
de ataques aéreos na Síria a 
partir de uma base no oeste 
do Irã, estendendo-se uma 
nova fase na campanha aé-
rea de Moscou em apoio ao 
presidente da Síria, Bashar 
al-Assad.

Ao todo, 34 bombardei-
ros partiram de uma base 
aérea em Hamedan, no Irã, 
para atacar alvos do Estado 
islâmico nas proximidades 
de Deir Ezzour, disse o Mi-
nistério de Defesa da Rússia.

O ministério disse que 
os ataques destruíram dois 
postos de comando e ma-
taram mais de 150 mili-
tantes, reivindicações que 
não puderam ser imediata-
mente verificadas de forma 
independente. Os bombar-
deiros foram escoltados 
por aviões Sukhoi Su-35 
que estavam estacionados 
na base aérea da Rússia em 
Hmeimim, na Síria.

Em julho, as 
temperaturas 
máximas 
e mínimas 
estiveram muito 
superiores ao 
normal

Da Agência Estado   

Califórnia (AE) - Um in-
cêndio atingiu na terça-feira 
(16) uma área montanhosa 
do condado de San Bernar-
dino, na Califórnia (EUA), 
destruindo mais de 3,6 mil 
hectares e 12 edifícios, in-
cluindo algumas casas e um 
restaurante histórico. As 
chamas forçaram a saída de 
ao menos 82 mil pessoas de 
mais de 34 mil residências.

Eric Sherwin, chefe do 
corpo de bombeiros de San 

Bernardino, disse que o in-
cêndio começou na região 
montahosa de Cajon Pass e 
seguiu em várias direções. As 
chamas superaram os cumes 
nas montanhas e estão se 
aproximando de comunida-
des do outro lado do deserto.

O fogo levou ao fecha-
mento da rodovia Intersta-
te 15, a principal rota entre 
Los Angeles e Las Vegas, dei-
xando pessoas presas por 
horas. Cerca de 700 agentes 
trabalharam no local para 
controlar o fogo.

Da Agência Estado

Seul (AE) - O vice-em-
baixador da Coreia do Norte 
para o Reino Unido abando-
nou seu cargo e fugiu com 
sua família para a Coreia 
do Sul, dizendo que estava 
“cansado” do regime de Kim 
Jong Un, disseram autorida-
des em Seul nessa quarta-
-feira, em uma das maiores 
desistências de altos fun-
cionários do país isolado.

Thae Yong Ho, que era 
o segundo no comando da 
embaixada norte-coreana 
em Londres, chegou na 
Coreia do Sul, disse um 
porta-voz do Ministério da 
Unificação de Seul, Jeong 
Joon-Hee, recusando-se a 
oferecer detalhes sobre a 
data de sua chegada, ou o 
seu paradeiro.

 Thae chegou com sua 
esposa e seu filho, que vi-
viam com ele em Londres, 
e está sob a custódia do go-
verno sul-coreano, afirmou 
o porta-voz. 

A deserção dramática é 
suscetível de levantar novas 
questões sobre a lealdade 

da elite de Pyongyang. Al-
tos funcionários do governo 
são fundamentais para ga-
rantir a continuidade do go-
verno do ditador Kim Jong 
Un, que está programado 
para marcar o seu quinto 
ano no comando do país 
isolado ainda este ano.

O porta-voz do governo 
sul-coreano retratou a de-
sistência de Thae como um 
sinal de que o regime norte-
-coreano estava perdendo o 
controle sobre a classe do-
minante, que acredita cada 
vez mais que o regime está 
passando dos limites.

 “Ele se sentiu frustrado 
com o regime de Kim Jong 
Un e ele não vê qualquer es-
perança”, disse Jeong. 

No ano passado, houve 
uma onda de desistências 
de alto nível entre os mem-
bros da elite da Coreia do 
Norte. Um coronel norte-
-coreano se desertou para a 
Coreia do Sul, disse o gover-
no de Seul, fazendo dele o 
oficial militar mais gradua-
do a deixar o Norte desde a 
Guerra da Coreia da década 
de 1950.

Incêndio na Califórnia 
destruiu 12 edifícios

Embaixador da Coreia 
foge do Reino Unido 
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Unipê oferece mais
de 700 vagas para 
atividades físicas gratuitas
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Crianças de até 4 anos

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

O número de mortes de 
crianças de 0 a 4 anos atri-
buídas às chamadas “causas 
evitáveis” corresponde a 
mais da metade de todos os 
óbitos nessa faixa etária em 
todas as capitais do País. O 
maior percentual foi regis-
trado em Maceió (74,7%) e 
o menor em Campo Grande 
(51,1%). Na capital paulista, 
o total de mortes evitáveis 
de crianças pequenas chega 
a 63,8%, segundo dados do 
Ministério da Saúde organi-
zados pela Fundação Abrinq. 

O ministério considera 
evitáveis as mortes que pode-
riam ser reduzidas por ações 
de imunização, pela atenção 
à mulher na gestação, pela 
adequada atenção à mulher 
no parto; por ações, diagnós-
tico e tratamento adequado; 
e por ações de promoção à 
saúde vinculadas à atenção 
primária. As mortes conside-
radas inevitáveis são aquelas 
que ocorrem independente-
mente dos cuidados, como as 
causadas por malformações 

ou problemas congênitos. 
“Temos ainda um número 
muito grande de óbitos de 
crianças de 0 a 4 anos que 
poderiam ser evitados com 
cuidados básicos de saúde à 
gestante, ao nascimento e ao 
bebê recém-nascido”, disse 
a administradora executiva 
da Fundação Abrinq, Heloisa 
Oliveira.

“Durante a gestação, a 
mãe pode, se não tiver um 
pré-natal adequado, desen-
volver hipertensão. A hiper-
tensão pode levar à morte do 
bebê. Então, uma morte de 
um bebê que foi decorrente 
da hipertensão da mãe é uma 
causa que seria evitada se a 
mãe tivesse sido tratada”, ci-
tou Heloisa Oliveira.

A Fundação Abrinq é 
responsável pelo site Obser-
vatório da Criança, que reú-
ne dados de diversas fontes, 
incluindo os Ministérios da 
Saúde e da Educação, que es-
tejam relacionado à infância e 
adolescência. Na última ter-
ça-feira, foram divulgados os 
dados sobre mortes evitáveis 
em nível municipal, reunidos 
e organizados pela entidade.

Mais da metade das mortes poderiam ser evitadas
Camila Boehm 
Repórter da Agência Brasil

Qualquer um pode pensar diferente ao ver um papagaio
enho lido obras cujos protagonis-
tas são animais. Uma delas, “Alex e 
eu”, de Irene M. Pepperberg. Bem 
escrita, é a rara história do relacio-

namento de sua autora, uma respeitada 
cientista em sua área (cognição animal), 
com um papagaio cinzento africano chama-
do Alex. 
        Sua morte, aos 31 anos, foi prematu-
ra. Papagaios vivem, em média, 50 anos. 
Alguns chegam a 80, mas são poucos. 
Impressionantes foram as últimas palavras 
dirigidas por  Alex a sua dona e pesquisa-
dora: “Fique bem. Te amo”.
        Com isto, começa a ser explicado por-
que um fato de dimensão privada, íntima 

mesmo, como a despedida de Alex, fosse 
transformado em manchetes de importan-
tes jornais dos Estados Unidos. Isto aconte-
ceu há nove anos, em 6 de setembro.
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        Mesmo com o cérebro menor que uma 
noz, como todos os da sua espécie, Alex 
era excepcionalmente diferente dos outros 
papagaios: tinha um vocabulário de mais 
de cem palavras, demonstrando não ser um 
mero “decoreba” mas chegando a mudar o 
uso delas de acordo com novas situações, 
compreendia perfeitamente conceitos como 
“nenhum”, “pouco”, “menor”, “maior” e 

“mais”, identificava cores e sabia somar - e 
demonstrava ter intenções e capacidade de 
raciocinar antes de fazer algo.
        No entanto, a imprensa não registrou 
o lado emocional do relacionamento entre 
Alex e a cientista Irene Peppenberger. 
Foi preciso ela escrever “Alex e eu”, no 
primeiro semestre do ano passado. Ficou 
revelado que o pássaro e a pessoa humana 
compartilhavam de algo muito além da 
ciência. Irene conta que Alex sentia sauda-
des quando ela estava fora. 
Demonstrava ciúmes quando ela dava 
atenção a outros papagaios e até mesmo 
a pessoas que não eram da intimidade da 
casa. Alex gostava de mostrar para Irene 

No paraibano Leo Barbosa  a perfeita 
(des)ordem dos poemas de seus livros 

importa mais que as definições 
impostas pela cronologia. Alguns de 
seus poemas podem ter sido escritos 
nos últimos 20 anos, outros, quando 
a crítica descobrir que já está no ano 

2020, ou em 2025. Desde seu primeiro 
livro, “Versos versáteis”, fica claro que 
ele entrega à literatura brasileira mais 

um porto seguro para a poesia. 
Recomendo a leitura de seu mais 

recente, “Lutos diários”. 

FOTO: JÚNIOR MATOS

Na música, entre o “velho” e o novo

T

A poesia de Leo
        Um encontro de duas 
gerações da música nordestina 
aconteceu na Academia Parai-
bana de Letras, entre Antonio 
Barros (à esq.) e Gustavo Mag-
no (à dir.).
        Trocaram ideias sobre os 
atuais caminhos da chamada 
MPB e o que pode ser feito para 
maior avanço da música nordes-
tina não somente no eixo Rio-São 
Paulo, mas em outras regiões.
        Antonio Barros é um autor 
consagrado nacionalmente, 

juntamente com sua mulher, 
Cecéu, e já teve composições-
suas aproveitadas em trilhas 
sonoras da Globo.
        Gustavo Magno está divul-
gando seu disco “Divina virtu-
de” (que teve direção artística 
de Belchior) e preparando o 
próximo.
        Antonio e Cecéu estavam 
na Academia para prestigiar 
a posse de um grande amigo 
deles, Chico Pereira. Gustavo 
foi fazer o shor da festa.

quem era e adorava 
dançar. Chegava a 
se entendiar com a 
repetição de testes, 
deixando isso claro. 
        Às vezes, se de-
sentendiam, mas logo 
ele dizia “te amo”.
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 Depois de 
“Alex e eu”, qualquer 
leitor pensará diferen-
te ao olhar para um 
papagaio.

A carência nutricional da 
mãe durante a gravidez, que 
pode levar à morte do bebê, 
e a ausência de acompanha-
mento médico pré-natal tam-
bém são consideradas causas 
evitáveis de óbitos de crian-
ças.  Na lista também estão as 
doenças respiratórias duran-
te o primeiro mês de vida da 
criança que, se não tiverem o 
cuidado adequado, acabam le-
vando à morte por pneumonia 
ou outra complicação.

O fato de essas mortes não 
terem sido evitadas, segundo 
Heloisa Oliveira, “demonstra 
a fragilidade do nosso siste-
ma de atendimento de saúde 
pública”. A executiva destacou 
a importância de políticas pú-
blicas de saúde e de educação 
para as famílias. “É muito im-
portante que essas duas coi-

sas estejam disponíveis para 
as famílias, para as mães, nes-
sa fase tão importante da vida, 
porque as pessoas mais afeta-
das pela ausência da oferta do 
serviço público, tanto de saú-
de quanto de educação, são 
exatamente as camadas mais 
vulneráveis da população, que 
são 100% dependentes do 
serviço público de atendimen-
to. É nessas camadas em que 
ocorre o maior número desses 
óbitos.”

A especialista em ques-
tões da infância e da adoles-
cência chamou atenção para 
o crescimento da obesidade 
infantil no País. “Vivemos um 
período de atenção ao com-
bate à fome e agora estamos 
vivenciando um crescimento 
da obesidade entre crianças 
de 0 a 5 anos”.

Cuidados básicos de saúde à gestante, ao nascimento e ao bebê recém-nascido podem reduzir o número de mortes de crianças

Pré-natal e carência nutricional

Brasil conquista uma posição em 
ranking global e aparece em 69º lugar

INOVAÇÃO

Álvaro Campos
Agência Estado

O Brasil subiu uma po-
sição no ranking global de 
inovação elaborado pela A.T. 
Kearney e agora aparece na 
69ª colocação, entre 128 pes-
quisados. O País recebeu nota 
33,2, na escala que vai de 0 a 
100. A lista é liderada por Su-
íça, Suécia, Reino Unido, Esta-
dos Unidos e Finlândia.

São analisados 83 tópi-
cos, divididos em sete pilares 
analisados. A melhor classi-
ficação do Brasil foi em so-

fisticação dos negócios (39ª 
colocação). Na sequência 
aparecerem sofisticação do 
mercado (57º), infraestru-
tura (59º), capital humano e 
pesquisa (60º), produção de 
conhecimento e tecnologia 
(67º), instituições (78º) e 
produção criativa (90º).

O relatório aponta ainda 
alguns pontos fortes do Bra-
sil, como os gastos em educa-
ção (em porcentual do PIB), 
facilidade na proteção de in-
vestidores minoritários, es-
cala do mercado doméstico 
e pagamento de propriedade 

intelectual (como porcentual 
do comércio total). Já entre 
as fraquezas estão questões 
como dificuldade para co-
meçar um negócio, formação 
bruta de capital fixa (como 
porcentual do PIB), produ-
ção editorial e as baixas no-
tas em leitura, matemática e 
ciência no teste internacio-
nal Pisa.

Considerando apenas as 
chamadas economias de ren-
da média, o Brasil ficou em 
terceiro lugar no ranking de 
qualidade da inovação este 
ano, perdendo a segunda co-

locação para a Índia. A China 
lidera o grupo. “O movimen-
to positivo da Índia é resul-
tado do seu desempenho no 
ranking de universidades e 
pedidos de patentes. 

FOtO: Reprodução/Internet

Melhor 
classificação 
do País foi em 
sofisticação 
dos negócios
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Estão sendo ofertadas 
19 modalidades para o 
segundo semestre 2016

Unipê abre vagas para atividades físicas
sERviço GRAtuito

Na segunda-feira que 
vem (22), o Centro Uni-
versitário de João Pessoa – 
Unipê abrirá as inscrições 
para atividades físicas gra-
tuitas proporcionadas pelas 
extensões do curso de Edu-
cação Física. São 761 vagas-
distribuídas entre 19 mo-
dalidades oferecidas para o 
segundo semestre de 2016. 

As inscrições termina-
rão no dia 25 deste mês e 
deverão ser realizadas no 
portal unipe.br, por meio de 
preenchimento de um for-
mulário.

As inscrições seguirão 
de acordo com o preenchi-
mento das vagas disponí-
veis. Haverá, também, lista 
de espera para o caso de 
ocorrerem inscrições além 
do número ofertado. 

Os candidatos selecio-
nados para as vagas recebe-
rão confirmação via e-mail. 
Os projetos são voltados 

Foto: Divulgação/Unipê

Pacientes do sus 
vão usar biometria

O Ministério da Saúde será 
o primeiro órgão da administração 
pública federal a utilizar os serviços 
de biometria propostos pelo Governo 
Federal para todos os programas so-
ciais. Com isso, os pacientes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) poderão ser 
identificados pela digital. A medida 
foi construída a partir de uma parceria 
com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e irá proporcionar maior segurança no 
registro e acesso de informações dos 
cidadãos, além de evitar fraudes. O 
projeto piloto para o novo modelo de 
identificação deve começar a partir do 
próximo ano. 

Cápsula combate a 
alergia ao leite

Pensando em facilitar a vida de 
milhares de pessoas que têm intole-
rância à lactose, substância presente 
no leite e derivados, a estudante Ma-
ria Vitória Valoto, de 16 anos, desen-
volveu cápsulas reutilizáveis que tor-
nam o produto bom para aqueles para 
os quais o consumo é contraindicado. 
Com o projeto, Maria Vitória  tornou-
se, aos 16 anos, uma das 16 finalistas 
da Google Science Fair 2016, que teve 
inscritos de todo o mundo. Aluna do 
Ensino Médio na cidade paranaense de 
Londrina. Ela será a primeira estudan-
te brasileira a participar da cerimônia 
entrega de prêmios aos vencedores 
da competição, que busca ideias para 
tornar o mundo melhor por meio da 
ciência e engenharia.

Renomados vão 
palestrar em evento 

O 12º Colóquio de Moda ocorre-
rá entre os dias 11 e 14 de setembro e 
tem quatro conferências internacio-
nais e seis mesas-redondas confirma-
das. Com temas que passam pela cul-
tura, história, design e comunicação, 
as conferências terão palestrantes de 
universidades de países como a Itália, 
Argentina, Chile e também do Reino 
Unido. Esta também será a 9ª Edição 
Internacional, que é o mais importan-
te congresso acadêmico e científico 
de moda do Brasil e que será realizado 
no Campus do Centro Universitário de 
João Pessoa - Unipê. As conferências 
internacionais começam no dia 12 de 
setembro com Ana Cláudia Suriani.

syngenta oferece 16 
vagas para estágios

A Syngenta, multinacional 
suíça do setor agrícola, inscreve para 
o Programa de Estágio Syngenta 
2017. A empresa possui 16 vagas 
para atuação em Paulínia/SP. As ins-
crições podem ser feitas até 16 de 
setembro por meio do endereço ele-
trônico www.pagetalent.com.br.  O 
processo seletivo é direcionado para 
alunos da graduação de engenharias 
em geral, gestão ambiental, gestão 
da qualidade, gestão estratégica, lo-
gística, administração de empresas, 
técnico em segurança do trabalho, 
técnico em qualidade, economia, 
ciências contábeis, química, técnico 
em química e meio ambiente. 

Mtst pede uma
esquerda unificada

Em palestra na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), on-
tem, o líder nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
Guilherme Boulos, defendeu que a es-
querda tenha um programa unificado 
e sem concessões à “elite”. “Está na 
hora da esquerda assumir um projeto 
que desagrade. Nós não vamos ter 
consenso na sociedade brasileira”, 
ressaltou.  “O preço de ser consenso 
é fazer um pacto que descaracteriza 
os nossos projetos, os nossos rumos. 
E esta alternativa deu no que deu, nos 
trouxe até aqui”, argumentou o mili-
tante de São Paulo.

para a comunidade em ge-
ral. Entre as modalidades 
de atividades físicas gratui-
tas disponibilizadas estão: 
Atletismo, com 20 vagas, 
Ginástica Aeróbica (20), 
Bike in door (7), Dança, 
Alongamento e Relaxamen-
to (20), Hidroginástica (40), 
Natação Infantil (35), Nata-
ção Adulto (30), Handebol 

Feminino Adulto (20), Han-
debol de Praia (20), Futsal 
para iniciantes de qualquer 
idade (20), Vôlei (20), Es-
calada Esportiva Adulto A 
(12) e B (12), Capoeira para 
iniciantes (25), Judô para 
iniciantes (30), Jiu-Jitsu 
(25), Treinamento Funcio-
nal (145), Iaidô (10), Kyodô 
(10), Kendo (10) e Muscu-

lação (230). O Treinamento 
Funcional terá 145 vagas 
para as turmas Kids (7 a 12 
anos, com 25 vagas), B (20), 
C (50) e turma para idosos 
entre 60 e 75 anos (50). Já 
a Musculação terá sete tur-
mas. Dentre elas, quatro 
serão voltadas para grupos 
especiais, compreendidos 
como cardiopatas e hiper-

tensos, idosos, pessoas com 
diabetes, gestantes e pes-
soas obesas. Três das tur-
mas têm 35 vagas, enquan-
to uma tem 20. As outras 
três turmas são “Geral” e 
têm, cada uma, 35 vagas.

O início das ativida-
des acontecerá no dia 29 
de agosto. Na matrícula, os 
candidatos selecionados 
deverão levar atestado mé-
dico que comprove aptidão 
para praticar atividades 
físicas e esportivas e docu-
mento de identificação. 

Matrícula
A matrícula acontecerá 

no horário e no dia da mo-
dalidade escolhida. Para 
menores de idade, será ne-
cessária uma declaração de 
autorização feita pelo res-
ponsável pela criança. 

Os candidatos terão 
um prazo de 15 dias a par-
tir do início das atividades 
para entregar o atestado. 
Os contemplados que não 
entregarem os documentos 
no prazo estabelecido pela 
instituição perderão a vaga.

Prazo de Inscrição para exercícios físicos do Unipê se encerram no dia 25 desse mês

A Clínica-Escola de Fisiote-
rapia do Centro Universitário de 
João Pessoa – Unipê realizará, a 
partir de terça-feira, 23, atendi-
mentos no período da noite para 
as áreas de Fisioterapia Pneumo-
funcional e Fisioterapia Ortopé-
dica e Traumatológica. 

Os serviços ofertados pela 
clínica são gratuitos e voltados 
para toda a população que 
necessite de atuação fisiotera-
pêutica. Os agendamentos já 
podem ser realizados. O agen-
damento pode ser feito pelo 

telefone 2106 -9271;
As pessoas interessadas de-

vem entrar em contado com 
a clínica por meio do telefone 
2106-9271, para agendamento 
da avaliação e início de trata-
mento. Para isso, os interessados 
devem ter encaminhamento mé-
dico com diagnóstico. Além do 
encaminhamento médico, é ne-
cessário levar um documento de 
identificação e o cartão do Siste-
ma Único de Saúde – SUS no dia 
agendado. O atendimento será 
realizado duas vezes por semana 

pelos estudantes do curso, acom-
panhados pelo professor fisiote-
rapeuta, que conduzem desde 
a avaliação fisioterapêutica e a 
realização do protocolo de trata-
mento até a alta do tratamento.

A coordenadora do curso de 
Fisioterapia, profa. Maria Elma 
Soares, explicou quando são in-
dicados os atendimentos de cada 
tipo de tratamento.

 “O tratamento fisiotera-
pêutico na área de ortopedia 
e traumatologia está indicado 
para qualquer pessoa que pre-

cise de tratamento ou reabilita-
ção do movimento e funcionali-
dade proveniente de patologias 
ou trauma nas estruturas óssea, 
muscular e/ou articular”, disse.

“A fisioterapia respiratória 
está indicada para a prevenção, 
tratamento e reabilitação da 
função respiratória diante dos 
males causados pelas doenças 
que comprometem o sistema res-
piratório humano, a exemplo da 
asma, insuficiência respiratória, 
bronquite, pneumonia, tubercu-
lose, entre outras”, concluiu.

Clínica de Fisioterapia faz agendamentos para atendimentos gratuitos

A edição 2016 da Expo-
feira Paraíba Agronegócios 
será lançada oficialmente no 
próximo dia 22 de agosto, na 
sede da Federação da Agri-
cultura e Pecuária da Paraíba 
(Faepa). A expectativa é que 
haja um aumento de 30% no 
volume de negócios em rela-
ção a 2015. No ano passado, 
com a realização de apenas 
um leilão de animais, a Expo-
feira movimentou aproxima-
damente R$ 3 milhões, e este 
ano serão realizados 3 leilões, 
justificando a previsão otimista. 

O evento acontecerá no 
Parque de Exposições Henri-
que Vieira de Melo, no bair-
ro do Cristo, em João Pessoa, 
que deverá acolher cerca de 
1.700 animais de várias raças 
e estados brasileiros, entre ca-
prinos, ovinos, bovinos e cães. 
Além da comercialização de 
produtos e serviços e animais, 
os organizadores esperam um 
público de 15 mil pessoas ao 
longo dos oito dias de ativida-
de entre 18 e 25 de setembro. 

Os dados oficiais sobre a 
pecuária paraibana também 
animam os produtores. Segun-
do o Ministério da Agricultura, 
o valor bruto da produção do 
Estado nos quatro primeiros 
meses de 2016 já atingiu o 
montante superior a R$ 570 

milhões, sendo que ao lon-
go de todo ano de 2015 essa 
soma chegou a pouco mais 
de R$ 549 milhões. O bom de-
sempenho se repete também 
em relação a todo período de 
2007 para cá.

Diante desse cenário, o 
presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Pa-
raíba, Mário Borba, acredita 
que a Paraíba Agronegócios 
vai alcançar o sucesso espera-
do. “Não estamos trabalhando 
sozinhos, temos parceiros for-
tes como a Secretaria da Agro-
pecuária e Pesca, o Sebrae e 
várias outras instituições e 
associações de criadores ao 
nosso lado. 

O evento vai contar com 
a realização de três leilões 
entre os dias 22 e 24 de se-
tembro, além de várias ou-
tras atividades como pales-
tras e capacitações, tudo isso 
atrai o produtor e mostra à 
sociedade a importância do 
setor”, comentou.

Nesse sentido, há espaço 
para crescimento do setor no 
Estado. Dados do IBGE sobre 
o PIB paraibano, referentes 
ao ano de 2013, mostram que 
a participação do setor agro-
pecuário no produto gira em 
torno de 4,5%, correspon-
dendo a mais de R$ 1,8 bilhão 

(R$ 1.846.340.000). Para o 
secretário Rômulo Montene-
gro, da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
mesmo diante da crise eco-
nômica, é necessário investir. 
“Atravessamos um momento 
financeiro difícil, mas não 
podemos deixar de contri-
buir para fortalecer e apoiar 
o agronegócio e demais seto-
res. A Paraíba Agronegócios 
2016 vai gerar receitas para o 
Estado”, prevê Rômulo.

A Expofeira é realizada 
pelo Governo da Paraíba, com 
o apoio do Sebrae, Sistema 
Faepa/Senar-PB e Banco do 
Nordeste/Governo Federal. 
São parceiros da iniciativa 
a Associação Paraibana dos 
Criadores de Caprinos e Ovi-
nos (Apacco), Associação Bra-
sileira dos Criadores de Sindi 
(ABCSindi), o Kennel Clube da 
Paraíba, Sociedade Rural da 
Paraíba, Sistema OCB/SESCO-
OP-PB, Associação Paraibana 
dos Criadores de Cavalo Man-
galarga Marchador.

Entre outros eventos 
paralelos, já estão confir-
mados para Expofeira, a re-
alização da IV Exposição Na-
cional de Cabras Leiteiras, 
que ocorrerá durante todos 
os dias da feira.

Expofeira será lançado dia 22 
e espera R$ 3 mi em vendas

PARAÍBA AGRoNEGÓCios

 A cerimônia ofi-
cial de abertura da sa-
fra de cana-de-açúcar 
no Nordeste 2016/2017 
vai ser realizada em 
João Pessoa, em dois 
momentos. O primeiro 
deles aconteceu nessa 
quarta (17), a partir das 
17h30,  no Hotel Ver-
de Green, em Manaíra, 
com uma reunião sobre 
crédito cooperativa-
do. Hoje, será realizado 
o seminário “O Futu-
ro que Queremos”, na 
Estação Ciências Cabo 
Branco, durante todo 
o dia.

Os eventos vão 
contar com a presença 
de executivos da União 
da Indústria de Cana- 
de-Açúcar (UNICA), 
empresários, autori-
dades, acadêmicos e 
especialistas da cadeia 
sucroenergética nacio-
nal, além de dirigentes 
da Associação dos Plan-
tadores de Cana da 
Paraíba (Asplan) e da 
Biosev, segunda maior 
processadora de cana 
do mundo. Os eventos 
são organizados pelo 

Sindicato da Indústria 
de Fabricação do Álco-
ol do Estado da Paraí-
ba (Sindalcool) em par-
ceria com os Sindicatos 
da Indústria do Açúcar 
e do Álcool nos Esta-
dos de Pernambuco e 
Alagoas (Sindaçúcar).

A programação 
do evento conta com 
palestras sobre setores 
de produção, comércio 
internacional, bancos, 
distribuição e revenda 
de combustíveis, pro-
movendo uma avalia-
ção conjunta do setor 
sobre o novo ciclo da 
cana, mercado, regu-
lação e as perspectivas 
futuras.

Seminário discute o 
setor em João Pessoa

suCRoENERGÉtiCo

Dirigentes da 
Biosev, maior 
processadora 
de cana 
do mundo, 
estarão 
presentes
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Mais de 10 mil trabalhadores na PB não sacaram o Abono Salarial

Recursos do Pis

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil 

A taxa de desocupação 
subiu em todas as grandes 
regiões do País, fechando o 
segundo trimestre do ano em 
11,3% comparativamente ao 
mesmo período de 2015. Os 
dados foram divulgados on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e indicam que as taxas 
são as mais altas já registradas 
para cada uma das regiões do 
País, desde o início da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílio Contínua (Pnad 
Contínua), em janeiro de 
2012.

Na região Norte, a taxa de 
desocupação foi de 8,5% para 
11,2%; no Nordeste, de 10,3% 
para 13,2%; no Sudeste, de 
8,3% para 11,7%; no Sul, de 
5,5% para 8,0%; e no Centro-
-Oeste, de 7,4% para 9,7%. No 
primeiro trimestre de 2016, 
as taxas haviam sido de 12,8% 
no Nordeste, 11,4% no Sudes-
te, 10,5% no Norte, 9,7% no 
Centro-Oeste e 7,3% no Sul.

Entre as unidades da 
Federação, as maiores taxas 
de desemprego no segundo 
trimestre de 2016 foram ob-
servadas no Amapá (15,8%); 
Bahia (15,4%) e Pernambuco 
(14%), enquanto as menores 
taxas estavam em Santa Cata-
rina (6,7%), Mato Grosso do 
Sul (7%) e Rondônia (7,8%). 
Dados divulgados anterior-
mente pelo IBGE indicam que 
a taxa geral de desemprego, de 

Refinaria bate
recorde em PE

A  Abreu e Lima (RNEST) voltou 
a bater recordes de processamento de 
petróleo e produção de derivados, em 
julho. Segundo dados divulgados pela 
Petrobras, as novas marcas foram ob-
tidas no volume de carga processada, 
na produção de diesel S-10 e de nafta 
petroquímica. A unidade do Nordeste 
fechou o mês de julho batendo, pelo 
terceiro mês consecutivo, o recorde de 
carga média processada, com a marca 
de 99,18 mil barris de petróleo por 
dia, volume 2,3% maior que o recorde 
anterior de 96,96 mil barris dia obtido 
em junho.

McDonald’s compra 
carne sustentável

Um programa pioneiro no Brasil 
que busca tornar a pecuária na Ama-
zônia mais produtiva, recebeu ontem 
apoio de mercado que pode ajudar 
a ampliar esse tipo de iniciativa na 
região. A McDonald’s, que tradicio-
nalmente não comprava carne prove-
niente do bioma em uma política de 
não apoiar produtos que pudessem 
ter sido obtidos a partir do desma-
tamento, anunciou nessa quarta um 
acordo de compra de 250 toneladas 
por ano de carne fornecida pela fazen-
da Bevilaqua, de Alta Floresta (MT).

Governo eleva para 
1,6% previsão do PiB

Os sinais de recuperação da 
economia levaram o governo a au-
mentar a previsão de crescimento 
para 2017. A estimativa de expan-
são do Produto Interno Bruto passou 
de 1,2% para 1,6% para o próximo 
ano, anunciou há pouco o secretário 
de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, Carlos Hamilton Araújo. A 
projeção para inflação oficial pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi mantida em 4,8%. 
Os números serão usados na elabo-
ração do projeto da Lei Orçamentária 
Anual de 2017, que será enviado ao 
Congresso Nacional até agosto.

Mercedez-Benz vai 
demitir operários

Trabalhadores da Merce-
des-Benz de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo, fizeram 
nessa terça-feira (16) em frente 
ao Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, uma assembleia para debater 
sobre o anúncio da suspensão da 
produção da fábrica de caminhões 
e ônibus, feito na semana passada 
pela empresa. Segundo a empresa, 
a medida vale por tempo indeter-
minado e deve afetar cerca de 2 
mil empregados, dos 9 mil que tra-
balham na fábrica. Segundo o sin-
dicato, os funcionários começaram 
a receber telegramas avisando do 
desligamento na segunda-feira.

PDV da Embraer tem 
início na terça-feira

O prazo para adesão ao Plano 
de Demissões Voluntárias (PDV) da 
Embraer, anunciado pela empresa na 
última semana, terá início na próxima 
terça-feira, 23, e se encerrará em 14 
de setembro, informou nessa quarta-
-feira, 17, a companhia. Segundo a 
Embraer, as inscrições serão anali-
sadas até 23 de setembro, e todos 
os empregados que aderirem ao PDV 
terão seu desligamento realizado na 
primeira semana de outubro. Em nota 
enviada à reportagem, a empresa 
afirma que o programa será aberto 
a todos os empregados de todas as 
unidades do Brasil. O pacote de incen-
tivos para quem aderir ao PDV inclui o 
pagamento rescisório equivalente a 
desligamento sem justa causa, entre 
outros acordos.

11,3% no trimestre encerrado 
em junho, é também a maior 
da série histórica e indicava 
uma população desocupada 
de 11,6 milhões de pessoas, 
um crescimento de 4,5% em 
relação aos primeiros três 
meses do ano. Quando a com-
paração se dá com o segundo 
trimestre do ano passado, no 
entanto, o aumento da popu-
lação desocupada chegou a 
38,7%.

A pesquisa indica, ainda, 
que o nível de ocupação (in-
dicador que mede a parcela 
da população ocupada em re-
lação à população em idade 
de trabalhar) ficou em 54,6% 
para a totalidade do Brasil no 
segundo trimestre deste ano.

As regiões Nordeste 
(48,6%) e Norte (54,4%) fi-
caram abaixo da média do 
País. Já nas demais regiões, o 
nível de ocupação variou dos 
59,1% verificados na região 
Sul, passando pelos 59,2% do 
Centro-Oeste e até os 56,1% 
do Sudeste.

Maiores percentuais
Por Estado, Mato Grosso 

do Sul (61,1%), Santa Catari-
na (59,4%), Paraná (59,2%) 
e Goiás (59,2%) apresenta-
ram os maiores percentuais, 
enquanto Alagoas (42,9%), 
Pernambuco (46,6%) e Rio 
Grande do Norte (47,2%) 
apresentaram os níveis de ocu-
pação mais baixos. Os dados 
divulgados ontem pelo IBGE, 
relativos à Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílio 

Contínua, referentes ao segun-
do trimestre do ano, apontam 
a região Sul do País como a que 
registra o maior percentual de 
empregados com carteira de 
trabalho assinada (85,4%), 
seguida do Sudeste (82,7%) 
e Centro-Oeste (com 77,5%), 
todos com percentual de tra-
balhadores formais superiores 
à média nacional do País, que 
fechou o segundo trimestre 
em 77,3%.

Na região Nordeste, este 
percentual de trabalhadores 
com carteira assinada encer-
rou o segundo trimestre do 
ano em 62,25%, enquanto 

no Norte o índice estava em 
61,5%, todos abaixo da mé-
dia nacional. Por Estado, San-
ta Catarina (89,7%), Distrito 
Federal (86,2%) e Rio de Ja-
neiro (85,7%) apresentaram 
os maiores percentuais de 
empregados no setor priva-
do com carteira de trabalho, 
enquanto Maranhão (51,8%), 
Piauí (52,3%) e Pará (57,4%) 
exibiram os menores.

Os dados da pesquisa do 
IBGE indicam que três das 
principais Regiões Metropo-
litanas do País apresentavam 
um rendimento médio real 
habitual dos trabalhadores 

brasileiros acima da média na-
cional, de R$1.972. Na região 
Sudeste, o rendimento médio 
real era no fechamento do se-
gundo trimestre de R$ 2.279, 
no Centro-Oeste (R$ 2.230) e 
no Sul (R$ 2.133). Já na região 
Norte, ele ficou em R$ 1.538 e 
Nordeste (R$ 1.334), em am-
bos os casos abaixo da média 
nacional.

Por Estado, o Distrito Fe-
deral apresentou o maior ren-
dimento (R$ 3.679), seguido 
por São Paulo (R$ 2.538) e Rio 
de Janeiro (R$ 2.287). Os me-
nores valores foram anotados 
no Maranhão (R$ 1.072),

Apenas 62,25% dos trabalhadores da região Nordeste atuam com carteira de trabalho assinada

95 gerentes do Tesouro 
Nacional entregam cargos
Da Agência Brasil 

Por discordarem dos 
atuais salários, 95 gerentes do 
Tesouro Nacional decidiram 
entregar os cargos, segundo 
o Sindicato Nacional dos Ana-
listas e Técnicos de Finanças e 
Controle (Unacon).

A categoria pede que o 
governo equipare a remune-
ração dos funcionários do Te-
souro com a de outras carrei-
ras do Ministério da Fazenda, 
como a da Receita Federal.

De acordo com o sindica-
to, outros servidores não irão 
assumir os postos dos geren-
tes que ficarão vagos. Confor-
me a categoria, a entrega dos 
cargos pode impactar, como 
atrasar, o repasse de recursos 
para estados e municípios.

No dia de ontem, o Una-
con Sindical divulgou carta 
aberta para destacar que de-
fende o equilíbrio entre as 
carreiras de auditoria inte-
grantes do processo de arre-
cadação e gasto, tanto quanto 
defende o equilíbrio das con-
tas públicas. 

“Os servidores da Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
em movimento recente de 
entrega dos cargos comissio-
nados, defendem que, sem 
a valorização daqueles que 
trabalham do lado da audi-
toria dos recursos públicos 
e gerindo o gasto público, a 
mensagem do governo pas-
sada ao quadro de servidores 
e à sociedade é, no mínimo, 
contraditória e dicotômica”, 
acrescentou a carta.

Luci Ribeiro
Agência Estado

O Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC), órgão 
da Secretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça e Cidadania, 
instaurou processo administrativo 
contra a empresa ‘Decolar.com’ por 
supostas infrações ao Código de De-
fesa do Consumidor e outras normas 
que regulam as relações de consumo. 
A decisão está publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) dessa quarta-
-feira, 17. 

Segundo o despacho emitido pelo 
Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor, a empresa será inves-

tigada por indícios de várias práticas 
irregulares, entre elas publicidade en-
ganosa, elevação de preços de produ-
tos e serviços sem justa causa, favore-
cimento injustificado de compradores, 
recusa de atendimento às demandas 
dos consumidores na exata medida de 
suas disponibilidades de estoque, co-
brança de vantagem manifestamente 
excessiva dos clientes e falta de infor-
mação clara no site da empresa sobre 
as condições integrais das ofertas, 
como formas de pagamento, disponi-
bilidade e prazo da execução do servi-
ço ou da entrega do produto. 

Agora, a empresa tem um prazo 
de dez dias para apresentar a sua de-
fesa ao DPDC.

Governo investiga empresa por 
suposta infração ao consumidor

DEcOLAR.cOM
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O novo prazo para sacar 
o Abono Salarial do PIS - Pro-
grama de Integração Social 
- ano-base 2014 termina no 
próximo dia 31, em 15 dias. 
Mas mais de 900 mil brasilei-
ros ainda não retiraram o be-
nefício – na Paraíba são 10.346 
trabalhadores celetistas que 
tem direito (Veja a tabela por 
município abaixo). O valor é de 
um salário mínimo (R$ 880) e 
está disponível em qualquer 
agência da Caixa.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, pede o 
apoio de empregadores e en-

tidades sindicais para que aju-
dem a divulgar a informação 
entre os empregados e filiados. 
“Precisamos fazer com que a 
informação chegue a um maior 
número possível de pessoas 
porque esse é um benefício 
importante e é um direito do 
trabalhador”, diz.

 Têm direito ao abono 
salarial os trabalhadores que 
tenham exercido atividade re-
munerada durante pelo menos 
30 dias em 2014 e recebido até 
dois salários mínimos por mês 
nesse período. Além disso, é 
necessário estar cadastrado no 
PIS há pelo menos cinco anos e 
ter tido seus dados informados 

corretamente pelo empregador 
na Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS). Os trabalha-
dores podem consultar se têm 
direito ao benefício pelo portal 
http://abonosalarial.mte.gov.
br/, inserindo CPF ou número 
do PIS/Pasep e data de nas-
cimento.  Outras informações 
podem ser obtidas diretamente 
com a Caixa no telefone 0800-
726 02 07.  Para os trabalhado-
res do serviço público que rece-
bem o PASEP é preciso procurar 
o Banco do Brasil pelo número 
0800-729 00 01. Mais informa-
ções também pela Central de 
Atendimento Alô Trabalho 158, 
do Ministério do Trabalho.

SeRviço

Relação dos trabal-
hadores que não sacaram o 
PiS na Paraíba
 
Areia   131
Bananeiras  158
Bayeux   256
Cabedelo  232
Cajazeiras  339
Campina Grande           2.262
Catole Do Rocha   111
esperanca  201
Guarabira  363
itabaiana  264
itaporanga  271

Joao Pessoa                3.410
Juazeirinho      1
Lucena       1
Mamanguape  337
Monteiro  173
Patos   559
Pedras De Fogo    97
Picui     41
Pombal   104
Santa Luzia    86
Santa Rita  465
Sao Bento    75
Sape   167
Sousa   242
Pb total                     10.346

Taxa cresce em todo o País e vai a 11,3% 
DEsEMPREGO NO sEGuNDO TRiMEsTRE 



Dentista e professor Fabia-
no Gonzaga Rodrigues, juiz 
Carlos Antônio Sarmento, 
médico Antônio José de 
Carvalho, Sras. Betânia Sa-
les, Mirella Arnaud, Valdete 
Almeida e Joselma Cunha, 
engenheiro José Francisco 
Novais da Nóbrega, jornalis-
ta Djane Barros.                                     
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

McDia Feliz

A ASSOCIAÇÃO 
Donos do Amanhã, 
que apoia crianças 
carentes com câncer 
no Estado da Paraí-
ba, está vendendo os 
tíquetes antecipa-
dos do Big Mac, que 
poderão ser trocados 
pelo sanduíche no 
McDia Feliz.

O evento será no 
dia 27 de agosto e o 
valor arrecadado será 
utlizado para equipar 
e mobiliar a nova sede 
daquela Associação. 
Informações pelo tele-
fone 3242-2710.

“Com as lágrimas do tempo 
e a cal do meu dia eu fiz o 
cimento da minha poesia”

“As lágrimas não significam 
fraqueza, mas coragem de 
assumir um sentimento”

VINICIUS DE MORAES VANESSA ELIAS

    O estudo da Bíblia em Inglês é a  nova proposta da Cultura Inglesa de Tambauzinho, 
do professor e empresário David Barlow, cuja entrada é gratuita bastando para isso levar 
um quilo de alimento não perecível que será doado a entidades carentes. Começa no dia 26.

CampinaCal
E POR falar em moda, nos dias 21 a 23 deste mês 

acontece a primeira edição da CampinaCal, feira de calça-
dos multimarcas que será realizado na sede da Federação 
das Indústrias do Estado da Paraíba em Campina Grande, 
numa promoção do Sebrae Paraíba.

O evento vai reunir cerca de 250 lojistas vindos de 
Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além da 
Paraíba que negociarão produtos de 350 marcas nacio-
nais e locais.

   Será encerrado amanhã o prazo para que os alunos da rede estadual de ensino 
façam o pré-cadastro no Programa Jovens Embaixadores. Para se inscrever o candidato 
deve acessar o site www.facebook.com/jovensembaixadores.

Hipnose
O ESPAÇO Ser In-

finito Yoga e Terapias, 
dirigido pela terapeuta 
Edineia Mangabeira,
lançou o programa 
Hipnoterapia em Grupo, 
que acontecerá aos 
sábados, de 20 deste 
mês a 17 de setembro, 
às 19h30, na sua sede 
que fica no Empresarial 
Di Láscio, ao lado do 
Mercado de Artesanato.

O programa 
tem como objetivo 
melhorar a qualidade de 
vida dos participantes 
através de técnicas de 
relaxamento utilizando 
a hipnose clínica.
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   O encerramento dos Jogos 
Olímpicos 2016 neste domingo, às 
20h, terá entre as atrações os artis-
tas Martinho da Vila, Lenine e Roberta 
Sá, enquanto que os internacionais 
serão DJ Kygo e Julia Michaels.
  Martinho da Vila vai cantar a 
linda música “Carinhoso” de Pixin-
guinha e o evento terá ainda a partici-
pação de escolas de samba. O rei Pelé 
ainda é presença não confirmada.

Tarde fashion
O TEMA floral vem com uma releitura nesta prima-

vera-verão em tecidos e materiais diferenciados como 
cetim, denim e até mesmo acabamentos em PVC, os 
ombros de fora e estampas geométricas mais modernas 
são algumas das tendências que estão nas prateleiras 
da Maison Norma Pedrosa.

O lançamento da nova coleção foi na última 
terça-feira em meio a badalado coquetel, onde Norma 
reuniu clientes especiais para uma tarde fashion.

Gigi Rolim, Carla Bezerra, Larissa Pedrosa, Lucimar Padilha Eloy e Rozelma Leite

Zum Zum Zum

FOTOS: Goretti Zenaide

Aparecida Lucena, Selma Rocha, Irlanda Benevides e Maria Júlia Ferrer na Maison Norma Pedrosa

Presenças elegantes de Lúcia Padilha e Roberta Aquino

Café com Lei

O PROFESSOR e 
delegado da Polícia Federal, 
Fabiano Emídio de Lucena 
Martins, ministra hoje a 
palestra “Lavagem de din-
heiro e crimes cibernéti-
cos”, ás 18h30 na Escola 
Superior da Magistratura. 
A palestra faz parte do 
projeto “Café com Lei” 
daquela escola.

Empresária Norma Pedrosa, a anfitriã da tarde fashion

    O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa vai promover hoje, a partir das 
13h no Sesc Cabo Branco,  o primeiro workshop jurídico “Direito em prática - a lei para profissionais de hospedagem 
e alimentação”. O objetivo é explorar questões jurídicas relevantes para as empresas e empresários do setor.

Calçados

A EMPRESÁRIA Fáti-
ma Lisboa Lopes promove 
hoje tarde festiva na loja 
Calzature do Manaíra 
Shopping para apresentar 
a coleção primavera-verão.

Será com direito a 
muitas surpresas para as 
clientes que ali compare-
cerem, informa o gerente 
Robson Medeiros.

Mulheres regentes
APRESENTANDO músicas de Carlos Gomes, Carl 

Reinecke e Johannes Brahms, a Orquestra Sinfônica da 
Paraíba faz concerto hoje às 20h30 na Sala Maestro 
José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

A regência será da maestrina paulista Ligia Amadio, 
cujo concerto faz parte do projeto “Mulheres Regen-
tes” criado para discutir o papel da mulher no mer-
cado da música de concerto. O solista é o flautista 
paraibano Vitor Diniz, premiado no Concurso Nelson 
Freire 2010.

FOTO: Reprodução Fascebook

Fabiano Gonzaga Rodrigues e Tania, ele é o aniversariante de hoje
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Membro do Comitê 
Olímpico Internacional 
é preso no Rio 2016

FUTEBOL OLÍMPICO

Brasil na final em 
busca do inédito ouro

FotoS: Fifa/Divulgação

Em jogo histórico, seleção 
goleia Honduras por 6 a 0 
e chega à grande decisão

A Polícia Federal cumpriu 
ontem mandado de busca e 
apreensão dos passaportes dos 
nadadores norte-americanos 
Ryan Lochte e James Feigen, que 
integram a delegação olímpica 
dos EUA. Os policiais, no entan-
to, não conseguiram cumprir os 
mandados, visto que nenhum 
dos dois estava no local. Lochte 
já teria deixado o País na última 
segunda-feira. Já o seu colega es-
taria em um hotel ou ainda em 
uma embarcação de bandeira 
norte-americana.

A ordem judicial foi dada 
um dia depois da Polícia Civil do 
Rio de Janeiro ter informado que 
ainda não encontrara evidências 
que sustentassem a versão do 
nadador americano Ryan Lochte 
sobre um assalto que teria so-
frido no último final de semana, 
quando o táxi em que ele e mais 
três atletas estavam teria sido 
parado em uma “falsa blitz”. 

A polícia não queria que 
os americanos deixassem o 
País até que o caso seja resol-
vido. Na versão de Lochte, ele 
e os três outros atletas (Gun-
nar Bentz, Jack Conger e Jimmy 
Feigen) estavam voltando para 
a Vila Olímpica após passarem 
a noite em uma festa na casa 
de hospitalidade do time olím-
pico da França. Foi quando o 
táxi foi parado por assaltantes 
se passando por policiais. Lo-
chte disse que teve uma arma 
apontada para sua cabeça e 
teve 400 dólares roubados.

A Polícia Civil chegou a 
montar um perfil de um dos 
assaltantes com as primeiras 
informações passadas, mas 
uma fonte revelou que falta-
vam “detalhes-chave” nos de-
poimentos e que o motorista 
do táxi ou qualquer outra 
testemunha não foram en-
contrados.

Americanos fogem e não 
são encontrados pela PF

ASSALTOS NO RIO

Seleção dá adeus ao perder para a França
A Seleção Masculina en-

carou missão quase impossível 
ontem, pelas quartas de final do 
handebol da Rio-2016. Tentando 
surpreender a França, o Brasil 
jogou bem e exigiu o melhor dos 
bicampeões olímpicos, mas aca-
bou derrotado por 34 a 27.

O time se despede dos Jo-

gos Olímpicos de cabeça ergui-
da, jogando de igual para igual 
com uma das favoritas ao ouro. A 
presença nas quartas é o melhor 
resultado do Brasil no handebol 
masculino olímpico. 

O começo de partida da 
seleção foi muito bom. A supe-
rioridade técnica dos franceses 

foi igualada pelo Brasil na velo-
cidade dos contra-ataques  e no 
capricho no passe, o que fez a 
bola chegar no pivô algumas ve-
zes. A atuação foi tão consistente 
que obrigou a França a usar sua 
formação titular inteira em qua-
dra, o que não havia acontecido 
na fase classificatória.

No um contra um os eu-
ropeus levavam sempre a me-
lhor, mostrando toda a técnica 
que lhes rendeu o ouro em Pe-
quim-2008 e Londres-2012. Mas 
o Brasil se manteve no jogo, teve 
defesa agressiva e excelente mo-
vimentação para abrir espaço no 
ataque, mas, não deu.

HANDEBOL MASCULINO

Comandado 
por Neymar e 

empurrado por 
forte torcida, 

o Brasil venceu 
Honduras

É verdade que Hon-
duras não é uma 
potência do futebol 
mundial, mas o Bra-

sil fez sua parte. Com sobras e 
requintes de crueldade, a Sele-
ção Brasileira aplicou 6 a 0 na 
tarde de ontem e levou o Ma-
racanã à loucura. Neymar (2), 
Gabriel Jesus (2), Marquinhos 
e Luan anotaram os gols que 
deixam o sonho do ouro olím-
pico mais perto.

O Brasil já garantiu a 
prata, mas certamente quer 
outra cor de medalha após os 
vice-campeonatos de 1984, 
1988 e 2012. A terceira vitó-
ria convincente na Olimpíada 
indica que isso poderá ocor-

rer no próximo sábado, de 
novo no Maracanã.

Prêmio às convicções de 
Rogério Micale, o triunfo so-
bre Honduras foi construído 
graças ao futebol coletivo do 
Brasil, que ainda não sofreu 
gols na Olimpíada, mas teve 
seu brilho mais intenso com os 
homens de frente. Em especial, 
do camisa 10 que comandou 
todas as ações mais uma vez.

Uma atuação digna de 
melhor jogador da Olimpía-
da para o camisa 10 brasilei-
ro. Aos 15 segundos, dividiu 
como um juvenil sedento por 
oportunidade e marcou o gol 
que transformou a realidade 
do jogo. Além de lindos lan-
ces e muitas faltas recebidas, 
ainda deu mais duas assistên-
cias, para gols de Gabriel Jesus 
e Marquinhos. No final, já nos 

acréscimos, Neymar decretou 
a goleada com uma cobrança 
perfeita de pênalti.

Um cochilo na saída de 
bola no início do jogo frustrou 
toda a estratégia hondurenha 
de se defender no Maracanã. 
O responsável foi Johnny Pala-
cios, de 29 anos e defensor do 
time de Jorge Luis Pinto. Além 
do erro, fez falta dura e rece-
beu cartão amarelo.

Esqueça o atacante sem 
confiança e ansioso no início 
da Olimpíada. Gabriel Jesus 
partiu da esquerda para o 
centro em velocidade para 
fazer dois bonitos gols na dia-
gonal. Primeiro, com um pre-
sente açucarado de Luan e um 
toque por baixo do goleiro. 
Depois, em passe em profun-
didade de Neymar e um chute 
para estufar a rede. Com três 

gols, Jesus passa a ser, ao lado 
de Neymar, o goleador do 
Brasil na competição.

Além de não ser vazada 
em cinco jogos na Olimpía-
da, a defesa do Brasil deu sua 
contribuição com o primeiro 
gol que não foi feito por um 
atacante. Marquinhos, que es-
treava no Maracanã, anotou o 
quarto da goleada brasileira.

Com a vitória sobre Hon-
duras, o Brasil assegurou a 
sexta medalha olímpica no 
futebol masculino, o que é um 
recorde em número de pó-
dios. A nação líder de ouros 
olímpicos é a Hungria, que já 
ganhou três vezes e ainda tem 
uma prata e um bronze. Com 
o marcado com 15 segundos, 
Neymar também registrou o 
gol mais rápido da história do 
futebol da Olimpíada.
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Irlandês está na cadeia 
por fraude na venda de 
ingressos nos Jogos 

Membro 
do COI é 
preso no Rio

OLIMPÍADAS

A polícia do Rio prendeu 
na manhã de ontem o 
irlandês Patrick Hickey, 
membro do Comitê Exe-

cutivo do Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), em um hotel na 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio. Patrick foi preso por sus-
peita de facilitação ao cambismo, 
marketing de emboscada e forma-
ção de quadrilha. Ele passou mal 
e teve de receber atendimento 
médico e ser encaminhado para o 
hospital Samaritano, também na 
Barra.

O mandado de prisão foi ex-
pedido pela juíza Mariana Chu, do 
Juizado de Torcedores e de Gran-
des Eventos do Tribunal de Justi-
ça do Rio. Outros três mandados, 
segundo a Delegacia de Defrauda-
ções, também foram expedidos.

Patrick também é presidente 

do Comitê Olímpico da Irlanda. 
Segundo a Delegacia de Defrauda-
ções, o Comitê Olímpico da Irlan-
da contratou a empresa Pro 100 
para vender ingressos da Olim-
píada naquele País. Os ingressos 
foram repassados à empresa THG, 
que já está sendo investigada e 
teve pelo menos um diretor pre-
so: Kevin James Mallon.

A empresa é controlada 
pelo empresário inglês Marcus 
Evans, que teve a prisão pedida 
na última quinta-feira, junta-
mente com outros três diretores 
da mesma empresa. Evans é in-
clusive dono do time de futebol 
Ipswich Town, da segunda divi-
são inglesa.

A empresa THG chegou a 
vender ingressos para a abertura 
da Olimpíada por mais de US$ 8 
mil, mas nenhum dos que pagou 
pelo ingresso conseguiu assistir à 
cerimônia: Kevin James Mallon foi 
preso na tarde do dia 5 de agosto, 
em um hotel também na Barra da 
Tijuca.

Francesa briga 
para recuperar
a prata perdida 
na maratona

A francesa Aurelie Muller 
ainda não desistiu da medalha 
de prata na maratona aquática. 
Desclassificada por ter segurado 
a italiana Rachele Bruni na hora 
da batida no pórtico de chega-
da, a atleta perdeu o pódio para 
a brasileira Poliana Okimoto. Na 
hora da decisão da arbitragem, 
minutos após o fim da prova 
realizada na última segunda-fei-
ra, ela entrou com recurso, que 
foi negado. Agora, Muller, que se 
disse “triste” e “decepcionada”, 
pretende recorrer a instâncias 
maiores, e, de acordo com o jor-
nal francês L’Equipe, vai à Corte 
Arbitral do Esporte (CAS).

“Foi o julgamento de apenas 
um homem, metade do júri dis-
cordou. Por que? Por que não pe-
diram um tempo para ver os ví-
deos? Para nós, as meninas, tudo 
estava normal”, disse a atleta.

Muller, porém, não está tão 
otimista de que conseguirá tirar 
a medalha da brasileira. “Não 
quero criar falsas esperanças”, 
afirmou.  Bronze na prova mas-
culina, o compatriota de Muller, 
Marc-Antoine Olivier, dedicou a 
medalha a ela. “Dedico essa me-
dalha a Aurelie. Ela colocou suas 
emoções de lado para me deixar 
concentrado na minha prova 
e desempenho. Agradeço a ela 
porque ela teve um dia horrível. 
Espero que os franceses se lem-
brem da incrível prova que ela 
fez e não da desclassificação”,  
afirmou. 

O ouro da maratona aquá-
tica feminina ficou com Sharon 
van Rouwendaal (1h56m32s), 
atual vice-campeã do mundo na 
distância e que também dispu-
tou os 400m livre na piscina nos 
Jogos do Rio. A italiana Rachele 
Bruni herdou a prata. No pódio, 
Poliana fez história como a pri-
meira brasileira a conquistar 
uma medalha na natação. 

Sem medalhas, atletas vivem um futuro incerto
A geração mais vitoriosa 

da história da Seleção Brasilei-
ra de Vôlei Feminino terminou 
com um resultado amargo. 
Uma derrota em casa para a 
China, por 3 sets a 2, nas quar-
tas de final dos Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro, deixará 
atletas vitoriosas sem uma 
medalha de despedida e acaba 
com a expectativa do tão espe-
rado tricampeonato olímpico 
consecutivo. Além disso, fica 
a incógnita sobre o futuro de 
algumas atletas e do próprio 
técnico José Roberto Guima-
rães à frente do comando da 
equipe. 

Duas jogadoras não farão 
mais parte desta seleção para 
o próximo ciclo olímpico. A 
central Fabiana (31 anos) e a 
oposta Sheilla (33) afirmaram 
que a partida contra a China 

foi a última de suas carreiras 
na seleção. “Em 2010, eu já ti-
nha decidido sair. O Zé pediu 
para eu ficar até 2012, valeu 
muito a pena, mas infelizmen-
te não deu. Estou aqui há 14 
anos, consegui várias coisas 
pelo Brasil, ter satisfações 
pessoais, proporcionar coisas 
para minha família. Para mim, 
deu. Precisam surgir outras 
jogadoras para minha posição, 
isso vai ser forçado”, afirmou 
Sheilla. “Gostaria de sair com 
essa medalha. Quero deixar 
essa mensagem, da família que 
é nossa equipe. Tenho muito 
orgulho dessa equipe e é isso 
que vou levar”, disse Fabiana.

Jaqueline deixou o giná-
sio não querendo confirmar 
que se despedirá da seleção, 
disse que não gosta de falar 
que vai parar e depois atuar. 

Aos 32 anos e não vivendo o 
auge de sua forma, dificilmen-
te ela chegaria a Tóquio em 
2020 para a disputa de outros 
Jogos. Juciely (35), Leia (31) e 
Fabíola (33) tiveram a primei-
ra oportunidade em Olimpía-
da nesta temporada, mas não 
deverão fazer parte do grupo 
até a competição no Japão. A 
líbero, por ser uma posição 
em que atletas ocupam com 
idade mais avançada, até pode 
sonhar com a permanência.

Thaisa (29), Fernanda 
Garay (30) e Adenizia (29) 
teriam idade para chegar em 
boas condições físicas nos 
Jogos de Tóquio. As duas pri-
meiras foram titulares du-
rante boa parte do atual ciclo 
olímpico. Já Adenizia quase 
não atuou nesta Olimpíada e 
foi reserva nos últimos anos. 

É possível que deixe de fazer 
parte do grupo.

Dani Lins (31) saiu de 
quadra falando que não que-
ria pensar em um novo ciclo 
olímpico e só esperava deitar 
e dormir. A levantadora é a 
melhor da posição no Brasil e 
tem idade suficiente para che-
gar em alto nível em Tóquio. 
Natália (27), que foi a princi-
pal jogadora da seleção no Rio 
de Janeiro, e Gabi (22) devem 
ser titulares na renovação.

Uma série de jogadoras 
mais novas deverá ganhar 
chance na seleção. Nomes 
como a levantadora Naiane 
(21), as opostas Rosamaria 
(22) e Ana Paula Borgo (22), 
a ponteira Drussyla (20) e a 
líbero Lais (20) podem ter 
suas primeiras oportunida-
des de aparecer com des-

taque no time principal. A 
central Carol (25) e a líbero 
Camila Brait (27), que fica-
ram de fora dos Jogos do Rio 
de Janeiro, assumiriam natu-
ralmente um posto no novo 
time. A questão da líbero é 
mais delicada, pois ela mos-
trou frustração com o corte e 
anunciou aposentadoria pre-
coce da seleção.

O nome de José Roberto 
Guimarães (62) é inquestio-
nável dentro da Confederação 
Brasileira de Vôlei. Dificil-
mente a derrota nas quartas 
de final dos Jogos Olímpicos 
mudará a impressão deixada 
pelo treinador. Mas existe a 
possibilidade que ele deixe 
a seleção por opção. Em sua 
saída de quadra, ele disse que 
não era o momento para deci-
dir algo deste tamanho.

SELEÇÃO DE VÔLEI

Muitas das atletas brasileiras, que decepcionaram nos Jogos Olímpicos, não terão mais vez na seleção, pois devem se aposentar das quadras devido à idade

FotoS: Divulgação
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Jogadores do Palmeiras 
têm conseguido realizar 
o que é feito nos treinos

FotoS: Divulgação

O escanteio batido por 
Dudu, com efeito, tirando o peso 
da bola e buscando  a chegada 
de Vitor Hugo pelo alto, garantiu 
a vitória do Palmeiras no difícil 
duelo do último domingo, na 
Arena da Baixada. Essa é só uma 
da lista de jogadas ensaiadas por 
Cuca na Academia de Futebol.

Na rodada anterior do 
Campeonato Brasileiro, também 
partiu de uma treinada cobrança 
de escanteio o primeiro gol do 
triunfo sobre o Vitória, na arena, 
marcado por Lucas Barrios.

“A gente não faz (ensaio de 
jogadas) porque é bonito. Faz 
porque é necessário, faz por-
que ajuda. Contra um time que 
defende bem, com dez na área, 
você quebra alguma coisa desse 
sistema”,disse o técnico, dois dias 
antes do jogo em Curitiba.

Por um tempo, no entanto, 
o time não pôs em prática as jo-
gadas ensaiadas. Foi assim prin-
cipalmente nas derrotas para 
Atlético-MG e Botafogo, ocasiões 
em que as escolhas nas bolas pa-
radas, tanto em escanteios quan-
to em faltas, foram aleatórias.

O forte jogo aéreo, que tem 
Vitor Hugo como uma das prin-
cipais armas, será reforçado em 
breve com o retorno do colom-
biano Yerry Mina. O também za-
gueiro, de 1,95m, recupera-se de 
lesão muscular sofrida em 12 de 
julho, quando o gol do Palmeiras 
no empate com o Santos, foi mar-
cado justamente por ele.

Além de Dudu, que voltou 
a crescer de produção após uma 
conversa com Cuca, de quem ga-
nhou a braçadeira de capitão, o 
elenco tem na bola parada tam-
bém Jean e Cleiton Xavier.

O próximo desafio será às 
16 horas (de Brasília) do pró-
ximo domingo, diante da Ponte 
Preta, em casa. O Palmeiras lide-
ra com 39 pontos, três a mais do 
que o Santos, segundo colocado.

Brasileiros 
conhecem os 
rivais na 
Sul-Americana

Os brasileiros iniciam a 
Copa Sul-Americana na segunda 
fase e conheceram mais cinco 
possíveis adversários na última 
terça-feira. Emelec, Junior Bar-
ranquilla, Bolívia, Sportivo Lu-
queño, e Montevideo Wanderes 
foram os primeiros a passar da 
Primeira Fase.

O Emelec era o grande favo-
rito e confirmou a vaga com enor-
me facilidade. Diferente do Peña-
rol, que acabou sendo eliminado 
após empatar em casa diante do 
Luqueño. A maior virada foi do 
Bolívar, que era dado com carta 
fora do baralho, mas comprovou 
o fator casa da altitude de La Paz 
e acabou classificado.

Os jogos
O Emelec não tomou conhe-

cimento do Universitário. Após 
vencer por 3 a 0 no jogo de ida, 
fez uma partida segura dentro de 
casa e triunfou, desta vez, por 3 a 
1. Na próxima fase, encara o ven-
cedor de Tolima e La Guaira. O 
time equatoriano aparece como 
um dos favoritos ao título.

O Peñarol, por sua vez, não 
conseguiu honrar toda sua tra-
dição e acabou eliminado pelo 
Sportivo Luqueño pelo gol to-
mado em casa no empate por 1 
a 1, já que a partida de ida ficou 
no 0 a 0. O time paraguaio aguar-
da o jogo entre Independiente 
Medellín e Universidad de Quito 
para conhecer o adversário.

O Bolívia não deixou a zebra 
Universidad Concepción brilhar 
novamente. Na Bolívia, venceu 
por 3 a 0, revertendo a vantagem 
do adversário, que havia triunfa-
do no jogo de ida por 2 a 0. Na se-
gunda fase pega Deportivo Muni-
cipal ou Atlético Nacional.

Cruzeiro vive momento crítico na história
Campeão de três edi-

ções dos pontos corridos 
do Campeonato Brasilei-
ro (2003, 2013 e 2014), 
o Cruzeiro convive com 
seu pior momento no 
atual formato da compe-
tição nacional. Em 18º 
lugar com 20 pontos, o 
time, com o empate por 
2 a 2 com o Coritiba, no 
último domingo, no In-
dependência, soma 12 
rodadas na zona do re-
baixamento, ao longo do 
Brasileirão 2016. O nú-
mero é superior ao acu-
mulado de todas as ou-
tras edições.

Lutando desde o co-
meço da competição na 

parte de baixo da tabela, 
o time de Mano Menezes, 
que só chegou à equipe 
na reta final do turno, 
superou as 11 rodadas 
que esteve na zona do re-
baixamento entre 2003, 
início da era dos pontos 
corridos, e 2015. 

A primeira vez que a 
equipe mineira foi à zona 
do rebaixamento foi em 
2007, na terceira e quin-
ta rodadas. Dois anos 
depois, na 12ª rodada, o 
time voltou ao Z-4. Em 
2011, foram quatro ro-
dadas entre os quatro úl-
timos colocados: tercei-
ra, quarta, quinta e 33ª. 
No ano passado, quando 

também lutou contra o 
rebaixamento em parte 
da competição, a equipe 
ficou mal colocada nos 
três primeiros jogos do 
campeonato, quando dis-
putava simultaneamente 
a Libertadores. 

Nas edições de 2003, 
2004, 2005, 2006, 2008, 
2010, 2013 e 2014 do 
Brasileiro, o Cruzeiro 
não passou pelo Z-4. A 
equipe foi campeã da 
competição em 2003, 
além de ter levado o bi-
campeonato em 2013 e 
2014. O time de Mano 
Menezes começa o retur-
no, brigando para sair da 
zona do rebaixamento. 

Há cinco rodadas, a equi-
pe não consegue deixar 
os últimos quatro luga-
res. 

No próximo domin-
go, o Cruzeiro visita o 
Figueirense, às 18h30 
(de Brasília), no Orlando 
Scarpelli. Primeiro time 
do Z-4, em 17º lugar, ad-
versário catarinense tem 
um jogo a menos e um 
ponto a mais que a Rapo-
sa. Uma vitória em Santa 
Catarina, aliada a trope-
ços de Vitória, Interna-
cional ou Coritiba, pode 
representar a saída do 
time celeste do incômo-
do grupo.

ZONA DO REBAIXAMENTO

R10 cobra R$ 300 mil do Atlético-MG
Caso de amor? Ronal-

dinho Gaúcho compareceu 
na tarde da última terça-
feira em uma audiência, em 
Belo Horizonte, para tratar 
de uma dívida de R$ 300 
mil com o Atlético-MG. As 
partes não chegaram a um 
acordo e a decisão acabou 
sendo adiada para outro 
julgamento, no dia três de 
novembro.

O jogador cobra o valor 
que teria sido combinado na 

rescisão contratual, ocor-
rida em 2014. Conforme a 
petição, o craque teria que 
receber duas parcelas do 
Atlético-MG de R$ 415 mil, 
porém, a primeira parte do 
combinado foi arcada ape-
nas no mês de julho deste 
ano. Dois anos depois que 
deixou o Galo.

Ronaldinho Gaúcho, 
porém, cobra os R$ 300 mil 
que tinha como salário nos 
tempos de Atlético-MG. Seu 

irmão e empresário, Assis, 
chegou a falar que a dívida 
chega a R$ 10 milhões, algo 
que não foi confirmado pela 
diretoria do Galo. Na audi-
ência, o time mineiro não 
concordou com o valor soli-
citado, o que acabou adian-
do a decisão.

“Em relação à reclama-
tória trabalhista proposta 
por Ronaldinho, o Atlético 
esclarece que as partes di-
vergem sobre o pagamen-

to de uma multa postulada 
pelo ex-atleta e contestada 
pelo clube. Será objeto de 
julgamento na forma legal”, 
disse o Galo em forma ofi-
cial.

Ronaldinho Gaúcho está 
sem clube desde que retor-
nou ao Brasil para defender 
as cores do Fluminense. O 
jogador é considerado caro 
e já não vive sua melhor 
forma física ou semelhante  
aquela que mostrou no Galo.

NA JUSTIÇA

Os procuradores do 
Comitê de Ética da Fifa 
pediram ontem que Kirs-
ten Nematandani, ex-pre-
sidente da Associação Sul
-Africana de Futebol (Safa, 
na sigla em inglês) seja sus-
penso por seis anos pela 
sua participação em um 
esquema de manipulação 
de resultados de amistosos 
da seleção do seu País em 
2010, quando foi sede da 
Copa do Mundo.

O Comitê de Ética da 
Fifa explicou que os inves-
tigadores também solicita-
ram o banimento por toda 
a vida de um funcionário da 
Associação de Futebol do 
Zimbábue, Jonathan Musa-
vengana, e de Bana Tchani-
le, ex-treinador da seleção 
de Togo.

Fifa, que é presidida 
por Infantino, pede suspen-
são de mais 3 pessoas por 
manipulação de jogos da 
África do Sul

Em veredictos anterio-
res, quatro funcionários da 
associação sul-africana fo-
ram suspensos por até seis 
anos pela manipulação dos 
amistosos preparatórios 
para a Copa do Mundo de 
2010, em que os árbitros 
foram definidos por Wilson 

Raj Perumal, de Cingapura, 
conhecido por sua partici-
pação em casos de mani-
pulação. Agora, portanto, 
os promotores solicitaram 
a suspensão de mais três, 
entre eles Nematandani, 
que comandou a associação 
sul-africana de 2009 até 
2013. Tchanile, aliás, já foi 
punido anteriormente por 
levar uma equipe falsa de 
Togo para disputar um jogo 
no Bahrein em 2010.

Em maio de 2010, na 
preparação para a Copa do 
Mundo, a África do Sul dis-
putou amistosos com Tai-
lândia, Bulgária, Colômbia 
e Guatemala. Na vitória por 
2 a 1 sobre a Colômbia, fo-
ram marcados dois pênaltis 
para os sul-africanos, sen-
do que um deles foi repeti-
do após o cobrado falhar - o 
gol da Colômbia também 
foi anotado em um pênalti. 
Já na goleada por 5 a 0 so-
bre a Guatemala, a arbitra-
gem marcou dois pênaltis 
para a África do Sul.

Não é de hoje que os 
escândalos rondam a Fifa. 
A corrupção na entidade já 
motivou a prisão de vários 
cartolas, dentre eles José 
Maria Marín, ex-presidente 
da CBF.

Comitê de Ética da Fifa 
pede punição de dirigentes

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

Sem clube, meia 
recorre aos 
tribunais para 
rever dinheiro

Equipe continua cada vez mais líder do Brasileirão da Série A e os jogadores têm cumprido a determinação do comandante do time
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Equipe joga no Piauí com 
a meta de permanecer 
na liderança isolada

Belo viaja para enfrentar o River
BRASILEIRO SÉRIE C

O Botafogo segue hoje 
para a capital do Piauí, onde 
fará um treino recreativo 
amanhã, como última ati-
vidade antes da partida, de 
sábado, às 16 horas, no Es-
tádio Alberto Silva, em Tere-
sina, no Piauí, contra o River, 
pela décima quarta rodada 

do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O atacante Ruan, 
contratado esta semana, 
além de Danielzinho e Nildo, 
entregues ao Departamento 
Médico, não viajam com o 
grupo para esta partida. 

Saldanha, que já estreou 
no segundo tempo do jogo 
contra o Remo, está bas-
tante motivado e esperan-
do uma nova oportunidade 
para jogar, contra o River. 
Tudo indica que ele entrará 
de primeira, formando du-
pla de ataque com o artilhei-

ro Rodrigo Silva. “Eu estou 
treinando forte, já tive uma 
oportunidade no jogo pas-
sado, e fico esperando que o 
professor me dê outra para 
poder mostrar meu futebol 
e ajudar o Botafogo. Apesar 
do River estar na última co-
locação, tenho certeza que o 
jogo será difícil, porque nes-
ta reta final os clubes dão 
tudo para não serem rebai-
xados”, disse o atacante.

Com 22 pontos e na li-
derança do Grupo A, o Belo 
tem a oportunidade de dis-

parar na liderança, se con-
seguir vencer o River, último 
colocado da competição, 
com apenas 11 pontos, até o 
momento, em 13 jogos.

O técnico Itamar Schul-
le não revelou o time que 
pretende utilizar no próxi-
mo sábado. Se optar por um 
time ofensivo, deverá repe-
tir a escalação que começou 
jogando contra o Remo. Se 
preferir jogar como sempre 
faz fora de casa, é provável 
que reforce o meio campo 
com mais um volante, ou re-

tire o lateral ofensivo Ângelo 
e coloque um volante na po-
sição.

Apesar da diferença de 
pontos que separa as duas 
equipes, ninguém no clube 
espera um jogo fácil no Al-
bertão. 

“Não existe adversário 
fácil nesta Série C. Mesmo 
aquelas equipes que estão 
lá embaixo da tabela, estão 
tentando reagir e são boas 
equipes, que geralmente 
crescem muito quando atu-
am dentro de casa. Temos 

que ir com os pés no chão 
e respeitando o adversário”, 
disse o goleiro Michel Alves, 
alertando para a necessida-
de de se conter o otimismo 
exgerado e evitar uma sur-
presa desagradável.

A Confederação Brasi-
leira de Futebol já definiu 
o trio de arbitragem para 
River e Botafogo. O árbitro 
central será José Cláudio 
Rocha Filho, auxiliado por 
Fábio Rogério Baesteiro e 
Vitor Carmona Metestaine, 
todos de São Paulo. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A poucos dias do início do 
Campeonato Paraibano da Se-
gunda Divisão, alguns clubes 
ainda continuam reforçando 
a equipe para fazer bonito, na 
competição. Um exemplo dis-
to é o Sabugy do Sertão. A di-
retoria apresentou esta sema-
na, mais três reforços. São eles 
o zagueiro Elias, que é minei-
ro, ex URT-MG, Mateus Miller, 
volante também mineiro, que 
jogou no Funorte-MG e Drey 
Santana, atacante, natural de 
Salvador-BA, que teve passa-
gem pelo Santa Cruz-RN. 

Estes atletas iriam jogar 
pelo Cruzeiro de Itaporanga, 
que acabou afastado da com-
petição, porque não cumpriu 
com as exigências do Profut. 
Outros atletas, que também 
vieram do Cruzeiro foram 
os laterais Zé Wilker e Kaike, 
esses dois já estão incorpo-
rados ao elenco há uma se-
mana.

A diretoria aguarda 
ainda a chegada do volante 
Iggor. O atleta é um antigo 
sonho da diretoria e por 
pouco não defendeu o clu-
be no ano passado. Ele está 
assinando a sua rescisão de 
contrato com o ABC de Na-
tal, e deve acertar com o Ga-
vião do Vale, nos próximos 
dias.

Segundo a tabela divul-
gada pela Federação Parai-
bana de Futebol, a estreia do 
Sabugy na competição será 
no próximo domingo, às 17 
horas,  no Estádio Municipal 

José Cavalcanti, em Patos. O 
adversário será o Nacional 
local, considerado um dos 
favoritos ao título da Segun-
dona.

Depois de um final de 
semana de muita luta por 
parte da comissão gestora 
2016, na tarde dessa segun-
da-feira o técnico, Cassius 
Manga, foi comunicado que 
nao há mais nada que se 
possa fazer. A única possi-
bilidade seria uma liminar 
no TJD-PB, porém, Gustavo 
Trindade e Nosman Barreiro, 
fizeram objeção a esta ação 
jurídica, fato que acabou 
com as esperanças de todos 
no Cruzeiro Esporte Clube, 
deixando todos sem enten-
der absolutamente nada. O 
gerente de futebol Edmundo 
realizou um imenso esforco 
junto a FPF para possibilitar 
a participação do Cruzeiro 
EC na competição, entre-
tanto, diante da negativa do 
atual presidente, os esforços 
foram insuficientes.

Cruzeiro
Após o anúncio oficial 

da FPF, da não inclusão do 
Cruzeiro no Campeonato Pa-
raibano da Segunda Divisão, 
por falta da documentação 
exigida pelo Profut, o am-
biente na Raposa do Vale é 
de tristeza. O técnico Cassius 
Manga e a comissão técnica 
já se reuniram com os atletas 
e comunicaram oficialmente 
a notícia. (IM)

Sabugy apresenta mais 
três para a Segundona

PARAIBANO

Campinense ofensivo contra o Itabaiana
O Campinense viaja hoje 

para Sergipe, deixando de lado 
o regulamento do Campeonato 
Brasileiro da Série D, guardado 
para ser consultado, só após a 
partida contra o Itabaiana no 
próximo domingo, às 19 horas, 
no Estádio Etelvino Mendonça, 
em Itabaiana-SE. O Rubro-Negro 
tem a vantagem de jogar por um 
empate, e até perder por uma di-
ferença de um gol, mas a orien-
tação no clube é jogar da mesma 
forma que atuou no Amigão, no 
último domingo.

“Nós vamos enfrentar um 
adversário de qualidade, den-

tro da casa dele, com a neces-
sidade de vencer. Se ficarmos 
retraídos, só tomando pressão, 
seremos uma presa fácil. Nós 
só vamos olhar o regulamen-
to, no final da partida. O Cam-
pinense tem que ir para cima 
também, e se possível, marcar 
um gol para tornar a coisa bem 
mais difícil para o adversário. 
Não tem nada ganho ainda. No 
mata-mata, não podemos vaci-
lar, porque se errarmos, bota-
mos todo o trabalho a perder”, 
disse o zagueiro Joécio.

Da mesma forma pensa o 
lateral João Carlos, que fez a sua 

estreia no jogo passado. Para 
ele, a equipe tem agora uma boa 
vantagem, mas que a classifica-
ção só vai acontecer, se a equipe 
conseguir manter o ritmo de 
jogo demonstrando na partida 
do Amigão.

“A gente tem dois gols de 
vantagem, o que é muito im-
portante, mas temos que ter 
muito os pés no chão nessa 
partida contra o Itabaiana, lá 
em Sergipe. É preciso fazer 
um primeiro tempo intenso, 
porque se a gente consegue 
marcar um gol, as coisas ficam 
mais tranquilas, e aí sim, a gen-

te pode pensar em jogar com 
o regulamento a nosso favor, 
mas é preciso muito cuidado, 
porque eles são muito fortes 
dentro de casa”, comentou o 
jogador rubro-negro.

Ontem, o técnico Paulo Mo-
roni comandou um treino cole-
tivo, quando ensaiou algumas 
jogadas e procurou corrigir al-
guns erros de posicionamento, 
verificados no jogo de domingo 
passado. A viagem para Sergipe 
será hoje pela manhã, e a equipe 
ainda fará um treino em Araca-
ju, antes da partida de domingo, 
em Itabaiana. (IM)

SÉRIE D

Jogadores do Botafogo ouvem atentamente as declarações do treinador Itamar Shulle sobre a importância de mais um resultado positivo no Brasileiro da Série C, visando permanecer na liderança

A Raposa 
embarca hoje 
e joga com 
a vantagem 
contra 
a equipe 
sergipana

FotoS: Divulgação
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Vagas chegam a 473 e salário vai até a R$ 6 mil

Concurso público

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de 

Notas

EDITAL

Responsável: CLAUCIDIA MATIAS DA SILVA
CPF/CNPJ(MF): 451.401.034-00
Título: Espécie: CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BAN-
CÁRIO; 
Valor R$ 8.633,06
Protocolo (cartório): 3.668
Protestante: BANCO ITAU VEICULOS S/A
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Nº. do titulo.: 636242620
Responsável: GLEIDSON DOUGLAS DE ASSIS
CPF/CNPJ (MF): 15.028.275/0001-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 279,04
Protocolo (cartório): 3.683
Protestante: LEMARC IND C C P A R LTDA ME
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A

Protocolo (CRA).:2016 – 085631
Responsável: LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LT
CPF/CNPJ (MF): 14.255.065/0001-92
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 2.240,00
Protocolo (cartório): 3.684
Protestante: MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IM
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo (CRA).:  2016 – 085632
Responsável: PEDRO BERNARDO DA SILVA
CPF/CNPJ (MF): 256.288.364-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 113,50
Protocolo (cartório): 3.686
Protestante: ELISHOP COMERCIAL EIRELLI EPP
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A
Protocolo (CRA).:  2016 –  085983
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, 
intimo a pessoa física acima citada a vir pagar, ou dar por 
escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a 
rua Travessa do Fórum s/n, na cidade de Caaporã-PB, 
no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 17 de Agosto de 2016. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00712-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 31 de agosto de 2016, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), realizará o Pregão Eletrônico nº 013/2016. Objeto: Registro de Preços visando 
à aquisição futura de 102.700 (cento e dois mil e setecentos) hidrômetros sendo 101.000 (cento e 
um mil) de Classe “B”, nas capacidades de 0,75; 1,5 e 2,5 m³/h (Qn) e 1.700(um mil e setecentos) 
de Classe “C”, nas capacidades de 3,5; 5,0; 10,0; 15; 40,0 e 60,0 m³/h (Qn), a serem aplicados 
nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Outras. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 17 de agosto de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

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. 4058200.959677)

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) MARCELO FERREIRA BAR-
BOSA - ME, inscrito como empresário individual sob o CNPJ nº 19.500.620/0001-18, e a pessoa 
física  MARCELO FERREIRA BARBOSA,  CPF nº 093.325.874-77  , para PAGAREM, no prazo 
de 03 (três) dias,  a quantia de R$ 84.949,19 (oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e dezenove centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da Execução - R$ 1.698,98 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centa-
vos), totalizando o valor de R$ 86.648,17 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reis e 
dezessete centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, para 
opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (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: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Pro-
fessor José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)
(s) MARCELO FERREIRA BARBOSA - ME (CNPJ : 19.500.620/0001-18) e MARCELO FERREIRA 
BARBOSA (CPF: 093.325.874-77), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido 
(art. 256, II, do C.P.C), 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 dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) 
devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana 
Cabral Gomes, o digitei. 

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no Exercício da Titularidade Plena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ESSENCIAL 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - R$ 129.595,91.

Santo Andre - PB, 01 de Agosto de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.036/2016 - SRP 

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. 1.6.036/2016, cujo objeto a Sistema de Registro de Preços para a eventual Con-
tratação de empresa especializada para a REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, para suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 30 de Agosto 
de 2016, às 11h30min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, 1º Andar, Centro, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 17 de Agosto de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.034/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.034/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 01 de setembro de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES DE ENSINO, SENDO 35 
(TRINTA E CINCO) UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 02 (DUAS) UNIDADES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL HORÁRIO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especifica-
ções em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados 
à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de agosto de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.033/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.033/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 horas 
do dia 31 de agosto de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR 
PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER 
AS CRECHES  E ESCOLA  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de agosto de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços locação de estrutura, desti-
nados as festividades de Emancipação Política do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 
02/09/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 17 de Agosto de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: 2020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.

TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-
-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00033/2016 - 03.08.16 - ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - R$ 129.595,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 38/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para realização de serviços de exames laboratoriais, desti-
nados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de São Francisco. Data 
e Local, às 08:30 horas do dia 31/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 17 de Agosto de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

SONHO JP RESTAURANTE LTDA - EPP,CNPJ Nº 19.954.062/0001-60, torna público que recebeu 
da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental para o restaurante situado a Av. 
Cabo Branco, 1870, Cabo Branco, João Pessoa-PB”

A TIM CELULAR S.A, inscrita no CNPJ n.º 04.206.050/0085-99, com sede na Av Pres.Epitácio 
Pessoa, 3.160 – Sala 06 – Tambauzinho – João Pessoa - PB, com atividade de telefonia móvel 
celular, torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação - LO para a Torre e Antenas da Estação de Rádio Base PBSLZ_0001/SZU001TMsituado 
a Rua 14 Projetada, S/N – Loteamento Visão Panorâmica–Santa Luzia – PB.

THAMARA CAVALCANTI SILVA, torna público que REQUEREU a SEMAN - SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO - EDIFICAÇÃO para bar e restaurante situado 
a avenida governador Argemiro de Figueiredo, setor 03,quadra 76, lote 0135, jd Oceania - João 
Pessoa - PB - CEP: 58037030. 

Já estão abertas desde 
ontem as inscrições para o 
Curso de Formação de Ofi-
ciais do Corpo de Bombeiros 
da Paraíba (CFO BM) 2017. 
Os interessados podem se 
inscrever até o dia 21 de se-
tembro observando que é 
imprescindível que o candi-
dato tenha realizado a ins-
crição no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem 2016), 
que vai ser a etapa intelec-
tual da seleção.

De acordo com o edi-
tal, estão sendo oferecidas 8 
(oito) vagas e as inscrições 
são realizadas no site http://
www.bombeiros.pb.gov.br. 
Depois de preencher o for-
mulário de inscrição, o can-
didato vai emitir o boleto 
para pagamento da taxa no 
valor de R$ 50,00, que será 
destinado ao custeio das 
despesas com a preparação, 
organização e realização dos 
exames complementares de 
responsabilidade do Corpo 
de Bombeiros. Os exames la-
boratoriais serão custeados 
pelos candidatos.

Foram prorrogadas até 
o dia 1 de setembro próximo 
as inscrições para o concur-
so do Conselho Regional de 
O Instituto Quadrix coor-
denará o concurso e as ins-
crições poder ser feitas no 

A Secretaria Estadual 
de Educação de Pernambu-
co (SEE) iniciou na última 
segunda-feira (15), as ins-
crições destinadas a seleção 
simplificada para a contra-
tação temporária de 31 pro-
fissionais de nível superior 
em Nutrição, Arquitetura e 
Engenharia para atuar na 
sede da secretaria e nas Ge-

rências Regionais de Educa-
ção (GRE) de todo o Estado. 
Das 31 vagas, 17 são para a 
função de coordenador de ali-
mentação escolar, destinadas 
a profissionais formados em 
Nutrição. A carga horária é de 
40 horas semanais e o salário 
é de R$ 2.932,96. As outras 
14 vagas são para analista de 
obra - direcionadas a arqui-

tetos e engenheiros civis. A 
remuneração é de R$ 4.590 
também para uma carga ho-
rária de 40 horas semanais. 
Deste total de vagas, 5% são 
reservadas para pessoas com 
deficiência.

Contrato
A seleção será feita atra-

vés da análise de experiência 

profissional e de títulos. O 
contrato temporário tem vi-
gência de um ano, mas pode 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo até o prazo máximo de 
seis anos. O resultado preli-
minar sai no dia 12 de setem-
bro. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas neste 
site www.selecao.educacao.
pe.gov.br/spcao.

Oportunidades em outros estados

Inscrições para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros vai até dia 21 de setembro

FOTO: Reprodução/Internet

Ofertas de prefeituras 

l Barra de SãO MiGuel
inscrições abertas: de 25/7/2016 a 19/8/2016.
Níveis de escolaridade: Fundamental incompleto, 
médio, técnico e superior.
Salário: R$ 880 e R$ 4,9 mil.
Quantidade de Vagas: 60
local de inscrição: http://www.educapb.com.br/
 
l SãO JOSé de PiraNhaS
inscrições abertas: de 8/7/2016 a 28/8/2016.
Níveis de escolaridade: 
Fundamental incompleto, médio, técnico e superior.
Salário: R$ 880 e R$ 6 mil
Quantidade de Vagas: 222
local de inscrição: http://cpcon.uepb.edu.br
 
l VieiróPOliS
inscrições abertas: de 8/7/2016 a 28/8/2016.
Níveis de escolaridade: 
Fundamental incompleto, médio, técnico e superior.
Salário: R$ 880 e R$ 1.904,37
Quantidade de Vagas: 38
local de inscrição: http://www.funvapi.com.br/
 
l MaMaNGuaPe
inscrições abertas: até 10/9/2016.
Níveis de escolaridade: Nível médio, além de carteira 
nacional de habilitação (CNH) na categoria “AB”.
Função: Agentes de trânsito
Salário: R$ 880
Quantidade de Vagas: 7
local de inscrição: http://www.funvapi.com.br/
 
l JuriPiraNGa
INsCRIções ABeRtAs: de 25/7/16 até 9/9/2016.
Níveis de escolaridade: 
de todos os níveis de escolaridade
Salário: R$ 880 e R$ 1.014
Quantidade de Vagas: 101
local de inscrição: 
http://www.contemaxconsultoria.com.br/

site www.quadrix.org.br. As 
oportunidades são destina-
das aos cargos de Assistente 
Administrativo (duas vagas) 
e Agente de Fiscalização, 
(duas vagas) e os salários 
oferecidos oscilam entre 
R$ 1.400,00 e R$ 2.900,00, 

além de diversos benefícios, 
entre eles o auxílio-alimenta-
ção e auxílio-transporte.

Cinco Prefeituras Muni-
cipais estão com inscrições 
abertas para concurso pú-
blico que somam 428 vagas 
na Paraíba. A Prefeitura Mu-

nicipal de São José de Pira-
nhas tem a maior oferta de 
vagas( 222) e a maior oferta 
salarial, R$ 6 mil. As inscri-
ções acontecem até o dia 28 
próximo, exclusivamente na 
internet, no site HTTP://cp-
con.uepb.edu.br



Protocolo...: 2016 - 045616
Responsavel.: LUXOR INDUSTRIA, COMERCIO E 
SERVICO
CPF/CNPJ....: 008045483/0001-52
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.886,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045978
Responsavel.: MANOEL SALES DE BRITO ME
CPF/CNPJ....: 015642399/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             92,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045548
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045540
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045541
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 019881469/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.886,07
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045001
Responsavel.: SM COMERCIO, SERVICOS E RE-
PRESENTAC
CPF/CNPJ....: 011771546/0001-62
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.305,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046029
Responsavel.: TABACARIA TREVO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 070120282/0001-46
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.546,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046089
Responsavel.: TERESA MARIA MADALENA DE LIRA 
VIEIR
CPF/CNPJ....: 005002931/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.513,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045837
Responsavel.: PONTO AUTO VEICULOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009391845/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.045,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045999
Responsavel.: CLINIQUE FISIOTERAPIA ESPECIA-
LIZADA
CPF/CNPJ....: 009202254/0001-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.958,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045870
Responsavel.: AG REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014346486/0001-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.524,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046051
Responsavel.: ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUI-
TETURA LT
CPF/CNPJ....: 013722469/0001-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.411,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045799
Responsavel.: EXITO REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 001424939/0001-46
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.852,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045928
Responsavel.: ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CAS-
TRO - ME
CPF/CNPJ....: 010457517/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.416,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045884
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,  18/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGROVAL - AGROIND. VALE DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 001165715/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047186
Responsavel.: A.H.P CONSTRUCOES E EMPREENDIM
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             48,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045638
Responsavel.: ALISSON KLEITON ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010974725/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,59
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045120
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044766
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR - ME
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             73,99
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045185
Responsavel.: EBANO DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 006327055/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         85.980,00
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 044494
Responsavel.: ENGETECNICA CONSTRUTORA E INCO
CPF/CNPJ....: 013505775/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045667
Responsavel.: FERNANDO GONDIM, ROSE ELOY 
GONDIM &
CPF/CNPJ....: 007139838/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.257,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045854
Responsavel.: INK BRASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E
CPF/CNPJ....: 004769792/0001-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.684,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045951
Responsavel.: J.J. OLIVEIRA CONSULTORIA, SER-
VICOS
CPF/CNPJ....: 008195700/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.304,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045859
Responsavel.: J.J. OLIVEIRA CONSULTORIA, SER-
VICOS
CPF/CNPJ....: 008195700/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.206,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046161
Responsavel.: JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000183998/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.231,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045818
Responsavel.: JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000183998/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.432,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046099
Responsavel.: JORGE PAULO DA FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 009493934-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045618
Responsavel.: JOSE JORGE MENEZES CUNHA - ME
CPF/CNPJ....: 003330742/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            680,31
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044467
Responsavel.: JOSE REGINALDO DE ARAUJO.
CPF/CNPJ....: 342296127-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 121/2013

EXTRATO DE 12° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais noventa dias ao contrato original 121/2013nos 

termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e FUNETEC – FUNDAÇÃO DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA DA PARAÍBA, 
inscrito no CNPJ sob nº 02.168.943/0001-53.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 06 de Junho de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: COMPRA DE MATERIAL MÉ-
DICO HOSPITALAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504.

Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br
Mari - PB, 17 de Agosto de 2016.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: 
RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00042/2016 - 03.08.16 - JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA 
SILVA - ME - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RE-
CURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 
04.122.2003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 
00043/2016 - 03.08.16 - JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME - R$ 17.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00036/2016.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.05 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA: 20.606.2009.2011 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO; 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.2008.2015/12.361.2008
.2016/13.392.2017.2026 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 
02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 
FMAS: 08.244.2014.2039 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002.2041/25.752.2012.204
2 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.11: SECRETARIA DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: 27.812.2015.2045 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e:CT Nº 00091/2016 - 17.08.16 - MANUEL SOARES 
DA SILVA 13206087449 - R$ 29.281,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial nº 
00034/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME, CNPJ Nº 00.509.735/0001-45
OBJETO: contratação de empresa para a locação de duas máquinas para os serviços de fo-

tocopias, sendo uma para a Secretaria de Educação e outra para a Secretaria de Administração; 
serviços de copias colorida em papel A4 (em impressora jato de tinta); Serviços de encadernação 
em espiral com cobertura em PVC para folhas impressas em papel A4, conforme edital.

VALOR GLOBAL DE: R$ 55.450,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 17 de Agosto de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E 

AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00068/2016 - 01.07.16 - GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- R$ 41.110,57

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: DIVERSAS SECRETARIAS - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00069/2016 - 15.08.16 - SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - R$ 

164.952,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE INFORMATIZADO 

PARA UTILIZAÇÃOO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: DIVERSAS SECRETARIAS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 

PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00070/2016 - 15.08.16 - PUBLIC SOFTWARE INFOMÁTIVA LTDA - R$ 14.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Prestação de Serviços de Pessoa Física ou Juridica Cnforme Anexo I do Edital..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2016.
DOTAÇÃO: 339039
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00066/2016 - 25.07.16 - JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR - R$ 10.500,00
CT Nº 00067/2016 - 25.07.16 - MILENA DE OLIVEIRA MELO - R$ 12.600,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 

(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 -SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.365.1024.2022 -MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 
- MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. 
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00074/2016 - 17.08.16 - MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - R$ 34.500,00
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃ DE TONER E RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, MEDIANTE 

REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2016.
DOTAÇÃO: DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS PROPRIOS - 3390-39 - OUTROS SER-

VIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 
PROPRIOS.:

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00071/2016 - 15.08.16 - JOSÉ RAMALHO DE SALES NETO - R$ 52.978,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 

(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/08/2016.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de construção de uma Academia de Saúde, localizada na Rua João Batista Silveira, s/n, Centro da 
cidade de Areial/PB. LICITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME, pelo não 
atendimento ao item 8.2.7. do edital da licitação supra. Tendo em vista ter sido a única empresa 
participante do certame e de acordo com o que preceitua o Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 
e atualizações posteriores, a Comissão Permanente de Licitação a sua UNANIMIDADE concederá 
o prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da publicação deste, para que a empresa CONSTRUTORA 
FERREIRA LTDA- ME querendo, apresentar nova documentação escoimada dos motivos que 
deram causa a sua INABILITAÇÃO. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 16 de Agosto de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

 Presidente da Comissão

CICERO DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 046.697.744-17.  Torna publico que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Operação  Nº 
1764/2016, em João Pessoa 25 de julho de 2014, prazo de 730 dias para atividades de: PUBLICI-
DADE VOLANTE; FIAT/UNO MILE FIRE, PLACA MOW 6317/PB, EM TODO ESTADO DA PARAIBA 
– Município: UF: PB. PROCESSO Nº  2016-004497/TEC/LO-2631

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - R$ 164.952,00.

Pocinhos - PB, 12 de Agosto de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS REMANESCENTE PARA CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 
409/2015, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 11 de Agosto de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GOMES, SANTOS E 
OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 41.110,57.

Pocinhos - PB, 01 de Julho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2016

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 DP00013/2016, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 
(G.L.P) PARA CILINDO DE 45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MANOEL 
ALCINDO DE ANDRADE - R$ 34.500,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016-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 31 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, 17 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 013/2016-SRP

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições torna público para o conheci-
mento da população de GURINHEM e para quem interessar possaque após reunião para Abertura, 
Conhecimento e Julgamento dos Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação da Licitação/ 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2016-SRP, quenenhum licitante se fez presente, na sessão pública 
em 17/08/2016 as 10:00hs, declarando assim DESERTA a presente reunião.

Gurinhém, 17 de Agostode 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

O FMS de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de medicamentos de uso 
em geral e material hospitalar para suprir as necessidades de consumo das Unidades de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Abertura 30/08/2016 às 08h30min na sala de reunião 
da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/nº centro São José de Princesa-PB. Informações pelo 
fone (83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de peças genuínas ou 
originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e serviços mecânicos em geral para aplicação 
e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Abertura 30/08/2016 às 15h00min na sala de reunião da CPL à Rua Capitão 
Manoel Lopes, s/nº centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003. São 
José de Princesa-PB, 16 de Agosto de 2016. Natalício Ferreira N. do Nascimento - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
A PM de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de peças genuínas ou 
originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e serviços mecânicos em geral para aplicação 
e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota oficial do município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Abertura 30/08/2016 às 13h00min na sala de reunião da CPL à Rua Capitão 
Manoel Lopes, s/nº centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003. São 
José de Princesa-PB, 16 de Agosto de 2016. Natalício Ferreira N. do Nascimento - Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃOO NA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PUBLIC SOFTWARE INFOMÁTIVA LTDA - R$ 14.400,00.

Pocinhos - PB, 12 de Agosto de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME - R$ 36.000,00.

Areial - PB, 03 de Agosto de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS 
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME - R$ 17.500,00.

Areial - PB, 03 de Agosto de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃOO NA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PUBLIC SOFTWARE INFOMÁTIVA LTDA - R$ 14.400,00.

Pocinhos - PB, 12 de Agosto de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: AQUISIÇÃ DE TONER E 
RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ RAMALHO DE SALES NETO - R$ 52.978,00.

Pocinhos - PB, 12 de Agosto de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MANUEL SOARES DA SILVA 13206087449 - R$ 29.281,25.

Riachão - PB, 17 de Agosto de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Prestação de Serviços 
de Pessoa Física ou Juridica Cnforme Anexo I do Edital.; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR - R$ 10.500,00; MILENA 
DE OLIVEIRA MELO - R$ 12.600,00.

Pocinhos - PB, 22 de Julho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
MASSAI CONSTR. INCORP. E PARTICIPAÇOES LTDA – CNPJ/CPF N° 01.295.921/0001-91. 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n° 1908/2016 em João Pessoa, 8 de agosto de 2016 – Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 01(um) pavimento subsolo, 01(um) 
pavimento térreo, 01(um) pavimento garagem, 01(um) pavimento mezanino e 21 pavimentos tipo, 
totalizando 63 unidades habitacionais, com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede 
pública da Cagepa. Na(o) – RUA JOÃO VIEIRA CARNEIRO S/N – B. PEDRO GOUDIM Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002586/TEC/LO-2041. 

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMÉRCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
24.281.990/0001-41  Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, EMITIU  a Licença de Operação para Pesquisa  Nº 1915/2016, em João Pessoa 08 de 
agosto de 2016, prazo: 730 dias para atividades de: LAVRA EXPERIMENTAL DE CÁLCARIO E BRI-
TAGEM, LOCALIZADA NA FAZENDA TRAPIÁ, ZONA RURAL, PATOS/PB, DNPM Nº 846.101/2009. 
Na (o) FAZENDA TRAPIÁ. Município: PATOS/PB. PROCESSO Nº  2016-003601/TEC/LOP-0315.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 18 de agosto de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº661, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. BERONICE PESSOA DA SILVA, 
matrícula nº 169.377-8, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016715-2/2016– Apenso n° 0014216-5/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar em 
responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao 
Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº694, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ELISETE DA SILVA LOPES, 
matrícula nº 84.969-3, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016868-2/2016 – Apenso n° 0014281-7/2016, que apura denúncia 
de irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar 
em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos 
ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº691, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. JAKELINE DE LIMA LEMOS, 
matrícula nº 182.287-0, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016893-0/2016– Apenso n° 0009663-6/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar em 
responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao 
Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº666, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. MARIA DO CARMO SOUTO, 
matrícula nº 145.219-3, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016706-2/2016 – Apenso n° 0014185-1/2016, que apura denúncia 
de irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar 
em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos 
ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº682, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. MARIA SUELI DA SILVA, matrícula nº 
172.182-8, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro Administrativo 
Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 
horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 0016617-3/2016– Apenso n° 0015659-8/2016, que apura denúncia de irregularidades 
no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar em responsabilidade 
Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao Ministério Público 
de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº680, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. SUELI RODRIGUES PEREIRA, 
matrícula nº 142.903-5, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016622-8/2016– Apenso n° 0014201-8/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar em 
responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao 
Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº681, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. WERALICE GERVASIO COSTA, 
matrícula nº 169.632-7, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 30 de agostode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016618-4/2016– Apenso n° 0014209-7/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.O não cumprimento desta convocaçãopoderá implicar em 
responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, os autos serão remetidos ao 
Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13kg e 
Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 17 de Agosto de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO 

  Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13KG 
e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal, com exceção 
da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

 Araruna - PB, 17 de Agosto de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
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 
AD00003/2016, que objetiva: Aquisição de próteses dentarias destinadas a população carente do 
Municipio de Mataraca-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: HS ODONTO 
SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME - R$ 81.950,00.

Mataraca - PB, 08 de Agosto de 2016
JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAÚJO FERREIRA - Secretaria de Saúde

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 12:00 hs do dia 31 de 
Agosto de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00061/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE RELOGIO DIGITAL PARA REGISTRO DE PONTO 
POR BIOMETRIA, INCLUIDO SOFTWARE PARA REGISTRO E CONTROLE DE FREQUENCIA 
FUNCIONAL.. Justificativa: Irregularidade nos quantitativos do termo de referência. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joca Claudino, 
S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB. 

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 17 de Agosto de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Resultado do julgamento Habilitação

Tomada de Preço n. 001/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PITIMBU, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado que as empresas: ALTO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI ME e DIAS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP foram INABILITADAS, por descum-
primento do Edital, enquanto as empresas: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA ME, JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e UG CONSTRUTORA LTDA; 
foram HABILITADAS por cumprimento integral do Edital. A Comissão na oportunidade faz ciente as 
empresas participantes, caso não haja interposição de recurso, da reunião para abertura das pro-
postas de preço no dia 26 de agosto de 2016 às 11hs 00min. Maiores informações e o detalhamento 
do julgamento da CPL, no Setor de Licitações, localizado na RUA Pe. JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO 
– PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

PITIMBU, 17 de agosto de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 004/2016, 
que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, como segue: EM-
PRESAS INABILITADAS:ZENAIDE & PORTO CONSTRUÇÕES LTDA por não atender ao disposto 
do item: 4.6.3.3; MOURA & ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME por não atender 
ao disposto do item: 4.6.3.3; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP por não atender ao disposto 
do itens: 4.6.3.3, 4.6.8 e 4.6.13.EMPRESAS HABILITADAS:CONSTRUTORA ARARA LTDA ME, 
CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA, TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP e 
LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI EPP. Caso não haja interposição de 
recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 30 de agosto de 
2016, as 10h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese 
de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba.Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação. Gurjão- PB, 17 de agosto de 2016. Higor Pereira 
Morais – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2015/089350.  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09007/2016. OBJETO: 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO 
E DE MÃO PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. A Pregoeira Oficial da Secretaria de Educação e Cultura, julga 
IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela empresa HC ALECRIN DISTRIBUIDORA LTDA quanto à 
sua desclassificação, mantendo assim, o entendimento inicialmente esposado. Maiores informações 
pelo email cslsedecjp@yahoo.com.br ou telefone (083)3218-9255.

João Pessoa/PB, 15 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca

Pregoeira Oficial CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 081/2015
OBJETO: DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES, de forma bilateral, extinguir o vínculo 

obrigacional, estabelecido no contrato 081/2015, extinguindo-se o vínculo obrigacional entre as 
partes pactuantes, nos termos do art. 79, Inciso II da Lei n° 8.666/93.

PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-
31 (CONTRATANTE) e JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO, inscrito no CPF sob nº 334.209.711-68.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 29 de Julho de 2016.
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

Secretária de Saúde de Sapé

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção do sistema de abastecimento 

de água completo da comunidade de Mares, no Município de São José do Bonfim/PB.
LICITANTE HABILITADO:
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
LICITANTE INABILITADO:
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP.
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 Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 12 de Agosto de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 07 (sete) passagens mo-

lhadas em diversas comunidades localizados nos 03 (três) no sitio serrota, 02 (duas) sitio tubarão, 
01 (uma) malhada de pedra e 01 (uma) sitio apertado, no Município de São José do Bonfim/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - MARTINS CONSTRUÇÕES.
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP.
- RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 15 de Agosto de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00111/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma das praças de esporte infantil 

e praça central com canteiros centrais, localizado na Zona Urbana, no Município de São José do 
Bonfim/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- GL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - GL CONSTRUÇÕES.
- JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP.
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 Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 15 de Agosto de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de pavimentação em parale-

lepípedo e construção da rede de esgoto da travessa presidente João Pessoa, colocação de meio 
fio e construção de uma rede de esgoto ruas: Josefa Alves Monteiro, José Weter Alves de Monteiro 
e Maria do Socorro Ribeiro, no Município de São José do Bonfim/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- F.J. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME.
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
LICITANTE INABILITADO:
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP.
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 Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 15 de Agosto de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-027/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu 
Pregoeiro, comunica a todos os interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada 
pela empresa MICROSENS LTDA ao Edital do Pregão Eletrônico acima descrito, que tem como 
objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Com fundamento no 
parecer do pregoeiro e da área técnica, ora parte integrante da presente decisão, especialmente 
pelo fato de alguns pontos impugnados tratarem-se de aspectos técnicos da especificação do objeto, 
para, no mérito, ACATAR a impugnação.

João Pessoa, 17 de agosto de 2016.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
a REPUBLICAÇÃO da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, do tipo 
“Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de digitalização de documentos e processos da Prefeitura Municipal de Prata. Data de abertura: 
02/09/2016 às 15h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 17 de agosto de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 021/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa para realização de 
exames urológicos. Data de abertura: 02/09/2016 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, 
à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 17 de agosto de 2016.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa do setor artístico, para apresentação de shows musicais em praça pública, na realização da 
tradicional festa de emancipação política do Município, denominada “ÁGUA BREGA”. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 17 de Agosto de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0751/2016/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 367, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Concor-
rência Pública Nº 07.002/2016, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo 
de licitação menor preço global com Recursos Ordinário/PMJP e Convênio, a ser realizada no dia 
22/09/2016, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a seleção de empresas 
para Contratação de uma empresa de engenharia para a execução de serviços de Implantação de 
Drenagem e Pavimentação em diversas Ruas de João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da próxima sexta feira dia 19/08/2016, na 
Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande 
do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida exclusivamente mediante a entrega 
exclusivamente de um DVD no horário das 08H30 às 14H. Quaisquer informação será prestada no 
local e horário acima citado ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 16 de agosto de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 074/2016 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO JUDICIAL – 
PROCESSO Nº 0107812-07.2012.81.2001, para o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CLASSE 
CGM-3, NÍVEL I, EDSON SWEDSEN FERREIRA DA ROCHA, no Concurso Publico Edital nº 01/2012, 
homologado através da portaria nº 039 de 31 de janeiro de 2014, para posse do referido cargo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto 
dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue:

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas, fone 3214-3710, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional e 
investidura no cargo público, munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, que poderão 
ser realizados em serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n) Sanidade Física e Mental 
2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da 
Administração - SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro Adminis-
trativo Municipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para 
investidura no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Documento legal de identidade reconhecido em território nacional–RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Carteira de Habilitação, categoria B
h) Comprovante de residência;
i) Comprovante de escolaridade;
j) Certidão de Casamento, conforme o caso;
l) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
m) Duas (02) foto 3x4 recente;
n) Conta bancária – Banco do Brasil;
o) Declaração de Bens; 
p) Certificado de antecedentes criminais da Justiça e da Polícia dos Estados em que o candidato 

houver residido nos últimos cinco anos;
q) Declaração comprobatória do não recebimento de proventos de aposentadoria conforme art. 

37 § 10 da Constituição Federal; e
r) Declaração que não exerce outro cargo público.

João Pessoa, 12 de agosto de 2016
Roberto Wagner Mariz Queiroga

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços para Roço de Estradas Vicinais em diversas localidades da 
zona rural do Município de Cacimba de Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cacimba de Areia: 02.060 - Secretaria de agricultu-
ra e abastecimento - Elemento de Despesa - 3390.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e CONSTRUTORA APODI 

LTDA-ME - R$ 93.280,00.
Cacimba de Areia - PB, 10 de agosto de 2016.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

CONTRATANTE
CONSTRUTORA APODI LTDA-ME

INALDO FERNANDES DOS SANTOS
CPF Nº. 017.982.267-58

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE CONTRATO

Republicar por incorreção.
Publicado: D.O.E em 10 de junho de 2016
Semanário Oficial 2.471 Campina Grande, 13 a 17 de junho de 2016.
INSTRUMENTO: Contrato nº 2.08.007/2016. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e CONS-

TRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
NAS VIAS URBANAS: AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA (TRECHO: ROTATÓRIA/
RUA JOÃO ALVES DA SILVA-LADO DIREITO) RUA JOÃO ALVES DA SILVA (TRECHO: AVENIDA 
JUSCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA/RUA DR. ACACIO FIGUEIREDO) E RUA DR. ACACIO 
FIGUEIREDO (TRECHO: RUA JOÃO ALVES DA SILVA/RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA) NO 
BAIRRO ACACIO FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAI-
BA. VALOR: 634.116,55 (seiscentos e trinta e quatro mil, cento e dezesseis reais, cinquenta e 
cinco centavos). VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias, contatos a partir da data de assinatura 
do presente termo contratual. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2016. FUNDAMENTA-
ÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
15.451.1029.2085/4490.51/000. SIGNATÁRIOS: André Agra Gomes de Lira e José de Arimatéia 
Rocha. DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2016.

ANDRE AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de próteses dentarias destinadas a população carente do Município de 
Mataraca-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata de Registro de Pre-
ços nº 00006/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão.

DOTAÇÃO: Recursos Fundo a Fundo e Média Alta Complexidade do Ministério da Saúde e Pró-
prios do Município de Mataraca - 0213 - Fundo Municipal de Saúde de Mataraca; 10.301.0428.2.038 
- Manutenção Programa da Saúde Bucal; 10.301.0428.2.041 - Manut. Fundo Municipal de Saúde; 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Pessoa Jurídica.

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 00052/2016 - 08.08.16 - HS ODONTO SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - 

ME - R$ 81.950,00
 

ROBINSON FRAZÃO DE MEDEIROS, CPF: 219.889.944-20, torna publico que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação para edificação multifamiliar com área total 
de construção de 185,50 m2, situado a Rua Nelson Roberto Amorim, s/n – Castelo Branco – João 
Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
A PM de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de peças genuínas ou 
originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e serviços mecânicos em geral para aplicação 
e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota oficial do município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Abertura 30/08/2016 às 13h00min na sala de reunião da CPL à Rua Capitão 
Manoel Lopes, s/nº centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003. São 
José de Princesa-PB, 16 de Agosto de 2016. Natalício Ferreira N. do Nascimento - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA N° 001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do Centro 
de Iniciação ao Esporte CIE - Modelo II. Diante do recebimento das razões de recurso administrativo, 
apresentada pela Empresa RCA Construções Ltda, foi JULGADO PARCIALMENTEPROCEDENTE 
a petição ficando tambéminabilitada a empresa: CEDRO Engenharia Ltda,por não ter atendido ao 
item do edital: 7.5.5. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 29/08/2016, às 14:00 horas. A integra deste julgamento poderá ser obtida no site: 
http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, 
Av. Liberdade, 1973 –S.Bento– Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 17 de agosto de 2016.
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.031/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.031/2016
AVISO

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial              Nº 
2.06.031/2016, realizado no dia 17 de agosto de 2016 às 08:00 horas, que tem com OBJETO 
AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PORTAS EM 
VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do 
Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.032/2016, no dia 31 de agosto de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 17 de agosto de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 00.101/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIO-

LÓGICOS E INSUMOS 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 pú-
blico, o adiamento do referido Pregão, com data a ser designada posteriormente, considerando 
Impugnação interposta por empresa interessada 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, 17 de Agosto de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33001/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que a licitação 
na modalidade Concorrência Nº 33001/2016, em regime de execução de empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e de Convênio, 
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REQUALIFICAÇÃO 
DA AV. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, que seria realizada 
no dia 22/08/2016, às 09:00 horas, fica ADIADA para o dia 20/09/2016, às 09:00 horas. Outrossim, 
convocamos às empresas a comparecerem ao endereço abaixo para receberem o Edital e as 
alterações do Edital (Adendo nº 01). A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, 
João Pessoa-PB, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1 (um) CD ou Pen Drive. Qualquer 
informação será prestada no local acima citado.

João Pessoa, 17 de agosto de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB – End.: Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – 
Centro - Cacimba de Areia - PB, CNPJ nº 08.874.984/0001-41, torna público para conhecimento 
dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 00044/2016, objetivando 
a Contratação de empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do 
município de Cacimba de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social. O cancelamento se 
fez por motivos que as empresas que foram chamadas através de publicação no DOE no dia 16 de 
julho de 2016 na página 19, para assinar os contrato e os mesmo não compareceram para assinar 
seus respetivos contatos. Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia/PB, 17 de Agosto de 2016.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB – End.: Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – 
Centro - Cacimba de Areia - PB, CNPJ nº 08.874.984/0001-41, torna público para conhecimento 
dos interessados, o cancelamento da licitação Pregão Presencial nº 00045/2016, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde do município de Cacimba de Areia-PB. O cancelamento se fez por motivos que as empre-
sas que foram chamadas através de publicação no DOE no dia 16 de julho de 2016 na página 19, 
para assinar os contrato e os mesmo não compareceram para assinar seus respetivos contatos. 
Publica-se e cumpre-se.

Cacimba de Areia/PB, 17 de Agosto de 2016.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapublica@
gmail.com

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016
DATA DE ABERTURA: 30/08/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
 A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 

nomeado pela portaria nº 164/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virginio 
Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal). 
Fonte de Recurso: Fundo Municipal de Saúde. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 17 de Agosto de 2016. 
José Robson Fausto 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09011/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/092341
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROJE-

TORES DE 2800 LUMENS USB 5000H 3LCD DESTINADOS AO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO 
BRANCO – CIÊNCIA, CULTURA E ARTES.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 05 de setembro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 08 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).      
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será rea-
lizada através do site www.licitacoes-e.com.br. 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. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 
17 de agosto de 2016. Republicado por Incorreção

João Pessoa, 15 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09011/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/092341
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROJE-

TORES DE 2800 LUMENS USB 5000H 3LCD DESTINADOS AO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO 
BRANCO – CIÊNCIA, CULTURA E ARTES.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 05 de setembro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 08 de setembro de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).      
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será rea-
lizada através do site www.licitacoes-e.com.br. 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. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 
17 de agosto de 2016. Republicado por Incorreção

João Pessoa, 15 de agosto de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

A GAFEMA ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da SEMAM, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, a Licença PRÉVIA nº 103/2016 do Residencial ARAÇARI, situado à Rua Rad Severino 
Gomes de Brito s/n José Américo de Almeida 58.074-060. O empreendimento multifamiliar possui 
08 unidades habitacionais (térreo+1) e dispõe de sistema de esgotamento sanitário (tanque séptico).

27A UNIÃO 
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28 A UNIÃO 

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043924
Responsavel.: JOSELANE MARIA BRITO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011983558/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.035,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045052
Responsavel.: JOSE WILL RODRIGUES SOBRI-
NHO - ME
CPF/CNPJ....: 011858590/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.718,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045908
Responsavel.: JULIANA MORAIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 082637274-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044864
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ....: 008676980/0001-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            765,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044437
Responsavel.: MS COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 005296266/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.223,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045955
Responsavel.: MANOEL SALES DE BRITO ME
CPF/CNPJ....: 015642399/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046832
Responsavel.: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 003280460/0001-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            415,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046939
Responsavel.: MONTER MANUTENCAO CLIMATI-
ZACAO E SE
CPF/CNPJ....: 002718049/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043989
Responsavel.: PBFISIO CENTRO DE REABILITA-
CAO FISI
CPF/CNPJ....: 013306811/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042364
Responsavel.: R F DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 012781030/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            962,19
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045015
Responsavel.: RAISSA F VIEIRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 037007884-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044877
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 023705904/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044382
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 054707364-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044363
Responsavel.: SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 029141704-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            489,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044894
Responsavel.: VALERIA DA ROCHA R FALCAO EIRE
CPF/CNPJ....: 024173719/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046893
Responsavel.: VERONICA MARIA NOBREGA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 018923229/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,35
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044889
Responsavel.: VICENTE VANDERLEI NOGUEIRA 
DE BRITO
CPF/CNPJ....: 063273974-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.844,73
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044917
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.599,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043931
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/08/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: A&F SILVA SERV. LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013287632/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.118,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044371
Responsavel.: ALESSANDRA RODRIGUES GOMES 
EPP
CPF/CNPJ....: 019189063/0002-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.123,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045056
Responsavel.: ANDERSON CARDOSO BASILIO
CPF/CNPJ....: 030072136-65
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045006
Responsavel.: ARY FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 087140184-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044495
Responsavel.: BAR DO CUSCUZ PRAIA RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ....: 024195330/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.035,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044981
Responsavel.: CHINA PRAIA DELIVERY  LTDA
CPF/CNPJ....: 013569988/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044413
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.181,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045068
Responsavel.: DEMOLIK LOC.DE MAQ.E EQUIPA-
MENTOS
CPF/CNPJ....: 015378395/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044598
Responsavel.: EDITORA PARAMONT LTDA
CPF/CNPJ....: 004948182/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.500,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045597
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ....: 005630365/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            912,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044963
Responsavel.: ELLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 019248644/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            313,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044925
Responsavel.: FEMAR REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 011469185/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.129,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045903
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA 
E COSME
CPF/CNPJ....: 023401837/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            610,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042968
Responsavel.: GERMANA MAURICIO DE MELO - ME
CPF/CNPJ....: 013986136/0001-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.071,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046045
Responsavel.: GISEUDA SILVA FERNANDES - ME
CPF/CNPJ....: 007359943/0001-54
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.212,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046151
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ....: 014541834-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044872
Responsavel.: JAQUELINE REINALDO MUNIZ 
0625552245
CPF/CNPJ....: 021735788/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045631
Responsavel.: JESSIKA  ROBERTA  ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 073180884-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044867
Responsavel.: JOSEFA VIEIRA BERTO
CPF/CNPJ....: 018944598/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 0002/2014

OBJETO: Construção de quadra escolar coberta e vestiário no município de Serra Grande - PB
CONVOCADO: SERCON – JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO, CNPJ Nº 05.079.341/0001-18.
O município de Serra Grande, através de sua Comissão Permanente de Licitação, convoca a 

empresa acima citada pra no prazo de 05(cinco) dias uteis a contar de esta publicação apresentar 
junto ao município na sala da CPL defesa da não retomada dos serviços supracitados contrato nº 
174/2014, o processo de penalidade esta declarado aberto. Sob pena de rescisão do contrato e 
aplicação de penalidades legais cabíveis. 

Informação: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no horário 
de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 17 de agosto de 2016.
Jose Giliardi de Abreu

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, 
DESTINAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3639-1002.Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 17 de Agosto de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 036/2016

Processo Administrativo Nº 021/2016. Inexigibilidade Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura de 
Assunção/PB. Contratada: Magazine Eventos Ltda - ME, CNPJ.: 10.629.556/0001-03. Total Contra-
tado: R$ 20.000,00. Objeto:  Contratação direta, por inexigibilidade de licitação do show artístico da 
Banda Forrozão das Antigas, em via pública, no XVIII Maior São Pedro da Região, no dia 08/07/2016, 
por duas horas. Vigência: 04/07/2016 a 04/10/2016. F. de Recurso: Próprios. Dotação: QDD/2016. 
Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira 
(Prefeitura) e Jefferson Jorge Raposo de Barros (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 037/2016
Processo Administrativo Nº 022/2016. Inexigibilidade Nº 004/2016. Contratante: Prefeitura de 

Assunção/PB. Contratada: Ivandro Produções Artísticas , CNPJ.: 08.397.547/0001-84. Total Con-
tratado: R$ 3.500,00. Objeto:  Contratação direta, por inexigibilidade de licitação do show artístico 
da Banda Adriano Silva, em via pública, no XVIII Maior São Pedro da Região, no dia 09/07/2016, 
por duas horas. Vigência: 04/07/2016 a 04/10/2016. F. de Recurso: Próprios. Dotação: QDD/2016. 
Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira 
(Prefeitura) e Ivandro Oliveira de Araújo (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 038/2016
Processo Administrativo Nº 023/2016. Inexigibilidade Nº 005/2016. Contratante: Prefeitura de 

Assunção/PB. Contratada: SR Promoções, CNPJ.: 20.789.763/0001-70. Total Contratado: R$ 
12.000,00. Objeto:  Contratação direta, por inexigibilidade de licitação do show artístico de Capilé 
e Banda, em via pública, no XVIII Maior São Pedro da Região, no dia 10/07/2016, por duas horas. 
Vigência: 04/07/2016 a 04/10/2016. F. de Recurso: Próprios. Dotação: QDD/2016. Data da assinatura: 
04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) e Márcia 
Suzano Raposo (Sócia Proprietária).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 039/2016
Processo Administrativo Nº 024/2016. Inexigibilidade Nº 006/2016. Contratante: Prefeitura de 

Assunção/PB. Contratada: Rodolfo Lopes da Silva Produção Musical - ME, CNPJ.: 20.659.771/0001-
00. Total Contratado: R$ 6.000,00. Objeto:  Contratação direta, por inexigibilidade de licitação do 
show artístico de Rodolfo Lopes e Banda, em via pública, no XVIII Maior São Pedro da Região, 
no dia 10/07/2016, por duas horas. Vigência: 04/07/2016 a 04/10/2016. F. de Recurso: Próprios. 
Dotação: QDD/2016. Data da assinatura: 04 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson 
de Farias Oliveira (Prefeitura) e Rodolfo Lopes da Silva (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 04 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 040/2016
Processo Administrativo Nº 025/2016. Inexigibilidade Nº 007/2016. Contratante: Prefeitura de 

Assunção/PB. Contratada: Farra Produções Artísticas e Eventos Ltda, CNPJ.: 11.796.869/0001-00. 
Total Contratado: R$ 23.000,00. Objeto:  Contratação direta, por inexigibilidade de licitação do show 
artístico da Banda Forró dos Plays, em via pública, no XVIII Maior São Pedro da Região, no dia 
09/07/2016, por duas horas. Vigência: 06/07/2016 a 04/10/2016. F. de Recurso: Próprios. Dotação: 
QDD/2016. Data da assinatura: 06 de julho de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias 
Oliveira (Prefeitura) e Francisco Cláudio de Melo Lima (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 06 de julho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
DECRETO Nº 004/2016, de 08 de JULHO de 2016.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL, 
NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM DIVERSAS 
SECRETARIAS, OBJETO DO EDITAL 001/2013 DE 25.11.2013.

Prefeito Municipal de Assunção – Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Concurso Público de Provas e Títulos nº. 001/2013, realizado por este 

Município, homologado em 10 de julho de 2014, através do Decreto nº. 004/2014, publicado no 
DOE/PB, terá o prazo de validade expirado em 10 de julho de 2016;

CONSIDERANDO o previsto no item 9.4 do Capítulo IX – Das Disposições Gerais do Edital 
do Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2013, de 25 de novembro de 2013, sobre a pos-
sibilidade de prorrogação do prazo de validade do aludido Concurso a critério da Administração 
Pública Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 02 (dois) anos, a partir de 10 de julho de 2016, o prazo de validade 

do Concurso Público de Provas e Títulos nº. 001/2013, para provimento de cargos no quadro per-
manente de pessoal da Prefeitura Municipal de Assunção – PB, especificados no Capítulo I – Dos 
Cargos e Requisitos, do respectivo Edital.

Art. 2º O presente Edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Diário 
Oficial do Município de Assunção – PB.

Cumpra-se. Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Assunção-PB, em 08 de julho de 2016.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito Municipal de Assunção

Paulo Roberto da Silva
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 15 de Agosto 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 018/2016, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO 
PARCELADO DE CARNE, FRANGO, E DEVIRADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MEREN-
DA ESCOLAR, CRECHE E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Justificativa: Razões de interesse público.

Assunção - PB, 12 de Agosto de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 021/2016. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de carne, frango 
e derivados para atender a demanda da merenda escolar, creche, programas sociais, conforme termo 
de referência. Data da Realização: 30/08/2016. Horário: 09h:00mim (nove horas); Local: Sede da 
Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e 
Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL no horário das 08:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 16 de agosto de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 022/2016. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de material gráfico para atendimento da demanda das diversas 
secretarias do município, conforme termo de referência. Data da Realização: 30/08/2016. Horário: 
14h:00mim (quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala 
da CPL no horário das 08:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 16 de agosto de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 023/2016. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar 
o fornecimento parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores de primeira linha nacional, desti-
nada aos veículos da frota deste município e os que por força contratual tenha direito ao mesmo, 
conforme termo de referencia. Data da Realização: 30/08/2016. Horário: 16h:00mim (dezesseis 
horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL no horário 
das 08:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 16 de agosto de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 024/2016. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestar o fornecimento parcelada de material odontológico para os postos de saúde do município, 
conforme termo de referência. Data da Realização: 31/08/2016. Horário: 14h:00mim (quatorze 
horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL no horário 
das 08:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 16 de agosto de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 025/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de material de expediente e didático, para suprir as necessida-
des das diversas Secretarias deste município, e ainda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, conforme termo de referência. Data da Realização: 31/08/2016. Horário: 16h:00mim 
(dezesseis horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL 
no horário das 08:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 16 de agosto de 2016.
João Paulo Souza Galdino

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 Nº - 4058200.958880

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.________________________________________
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 60.063,45 (sessenta mil, sessenta e três reais e quarenta 

e cinco centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré PATRÍCIA NUNES SAMPAIO PESSOA, CPF nº 813.582.373-

87, nos termos do art.701, caput e 702 do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 
(quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do 
escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA - 1: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas 
(art.701, caput, §1º do CPC).

ADVERTÊNCIA - 2 : Fica o réu ciente de que não ocorrendo o pagamento da quantia acima 
declinada ou não sendo ofertados Embargos, será expedido mandado de citação em execução 
por título judicial, para satisfação da dívida cobrada na inicial, com acréscimos legais, nos termos 
do art.701, caput, §2º do CPC.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citada pessoalmente a ré PATRÍCIA NUNES 
SAMPAIO PESSOA, CPF nº 813.582.373-87, por se encontrar residindo em lugar incerto e não 
sabido (art. 256, II, do C.P.C), 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 dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual 
fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral 
Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00047/2014
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 

CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA 
COM VESTIÁRIO. PADRÃO FNDE.

PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADABANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA
CNPJ Nº 14.224.419/0001-31
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014
DOTAÇÃO: RECURSOS DO PAC 2- TERMO DE COMPROMISSO PAC 204887/2013.
ADITIVO DE PRAZO: MAIS 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO DIAS)
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12.08.2016 A 24.01.2017
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de confecção parcelada de 

próteses dentárias, destinadas ao Programa de Saúde Bucal do Município de São Domingos. 
Data e Local, às 08:30 horas do dia 30/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 17 de Agosto de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 41/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. 
Data e Local, às 09:30 horas do dia 30/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 17 de Agosto de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 42/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reposição de peças junto ao mercado paralelo dos veículos que compõem a frota da Prefeitura 
Municipal de São Domingos. Data e Local, às 10:30 horas do dia 30/08/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 17 de Agosto de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

POTIGUAR SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. torna público que requereu ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Licença de Operação 
para a Linha de Transmissão (LT) 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II C2, localizada nos 
municípios de Campina Grande, Puxinanã, Lagoa Seca, Montadas, Areia, Esperança, Remígio, 
Algodão de Jandaíra, Arara, Casserengue, Solânea, Dona Inês, Riachão e Tacima, no estado da 
Paraíba; e, nos municípios Passa e Fica, Lagoa D’Anta, Santo Antônio, Serrinha, Lagoa de Pedras, 
Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz, Macaíba, Ielmo Marinho e Ceará-Mirim, no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2016 - SRP.

O Pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa JOSÉ PEDRO 
DE ALCÂNTARA NETO-ME – CNPJ: 17.413.736/0001-94, foi vencedora de todos os lotes licitados 
com o valor total de R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais).

Gurinhém, 17 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N177/2016
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 06/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado aos 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 - 16-00701-9
 João Pessoa, 17 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N185/2016

 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 01/09/2016 às 09h para:

 Registro de preços para aquisição de curativo e bolsa de colostomia, destinado ao Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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 - 16-00700-1
João Pessoa, 17 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/20166

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de projeto 
pedagógico da educação infantil ao fundamental, destinado à Secretaria de Educação do município. 
Data: 30 de agosto de 2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. 
Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horá-
rios das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte 
Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 17 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.027/2016

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 PRESENCIAL 
nº. 0.6.027/2016, cujo objeto AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, de forma parcelada, para suprir 
as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. Data da abertura: 01 de 
Setembro 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) 3383-1234, no horário das 08:00 as 12:00.

Juazeirinho - PB, 17 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.035/2016 

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. 1.6.035/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, para suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 30 de Agosto 
de 2016, às 09h30min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 17 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO

AVISO DE SELEÇÃO EDITAL N.º. 002/2016
A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, por meio de sua Comissão Especial do 

Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, 
consoante às normas contidas em Edital, considerando tratar-se de funções relacionadas a serviços 
essenciais, para as seguintes funções: 01 Assistente Social; 02 Enfermeira; 01 Oficineiro; 01 - Co-
zinheiro; 02 - Auxiliar de Serviços Gerais; 01 – Porteiro; 01 Motorista. O candidato deverá efetuar 
a inscrição presencial comparecendo no período de 19 a 25 de Agosto de 2016, das 08h00min às 
13h00min, exceto aos sábados e domingos, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua 
João Minervino Dutra de Almeida, n.º. 239, Centro, Monteiro - PB. 

Monteiro - PB, 18 de Agosto de 2016. 
MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio 

localizado na Rua Antonio Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB.
LICITANTE HABILITADO:
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - COMPASSO DELIMITANDO.
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 Co-
missão Permanente de Licitação, Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Cacimba de Areia - PB, 17 de Agosto de 2016.
Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0132/2015

EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Primeiro Aditivo de prazo do contrato original 0132/2015, nos termos do art. 57, II 

da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e AZUS COPY CENTER 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 04.685.950/0001-58 (CONTRATADA).
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Remígio, 02 de agosto de 2016.

Melchior Naelson Batista da Silva
Prefeito

LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A - CNPJ/CPF N° 21.540.697/0001-63 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de lnstalação 
n° 1900/2016 em João Pessoa, 4 de agosto de 2016 - Prazo. 730 dias. Para a atividade de: lmplan-
tação de Linha de Transmissão de energia elétrica na tensão de 69 kV, com extensão de 17 km, 
localizada na Zona Rural do município de Santa Luzia-PB Na (o) - Município: SANTA LUZIA - UF: 
PB. Processo: 2016-002251/TEC/Ll-4768.  

CANOAS ENERGIA RENOVAVEL S.A - CNPJ/CPF N° 21.540.713/0001-18 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de lnstalação 
N° 1901/2016 em João Pessoa, 4 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: lm-
plantação de Linha de Transmissão de energia elétrica na tensão de 69 kV, com extensão de 40 
km, interligando o Complexo Eólico Canoas-Lagoa 1 e 2 à Subestação Juazeirinho Na (o) - SANTA 
LUZIA, SÃO JOSE DO SABUG|, JUNCO DO SERIDÓ, ASSUNÇÃO, JUAZERINHO. Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-001734/TEC/Ll-4724. 

ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELI – CNPJ Nº 24.118.754/0001-09, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação Nº 452/16, para Treinamento e apoio 
administrativo, situado a Av. Bananeiras 425, Manaira, João Pessoa – PB.

A empresa ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 05.155.088/0001-34, 
Insc. Estadual nº 16.155.336-7, situada a Rua João Teixeira de Carvalho, 70 – Conjunto Pedro 
Gondim – João Pessoa/PB, vem requereu a renovação da Licença Ambiental junto a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (SEMAM).
 
 SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.893.112/0001-35. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1947/2016 em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Arma-
zenamento e Distribuição de Gás Liquefeito – GLP e Granel Na(o) -  RUA SEM DENOMINAÇÃO, 
Nº 134 – DISTRITO INDUSTRIAL  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002049/
TEC/LO-1897.

VILA GRANDE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 12.296.540/0001-43. Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1787/2016 em João Pessoa, 26 de julho de 
2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 10 UNIDADES 
HABITACIONAIS, EM 03 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 500,68 M² Na(o) -  RUA PROFESSORA 
JOSEFA DI LORENZO SOUZA, QD 1194, LT 207, PORTAL DO SOL Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2016-004082/TEC/LI-4927.

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 059.388.564-34. Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2033/2016 
em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE COMERCIAL E SERVIÇOS – PLACA – KGS-4086/PE Na(o) – TODO ESTADO DA 
PARAIBA  Município: -  UF: PB.  Processo: 2016-005300/TEC/LO-2878.

DORYAN DA SILVA VIEIRA – CNPJ/CPF Nº 023.228.844-56. Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2032/2016 
em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE COMERCIAL E SERVIÇOS – PLACA – KHM-5106/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO DA 
PARAIBA  Município: - UF: PB. Processo: 2016-005299/TEC/LO-2877.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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