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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,230  (compra) R$ 3,231  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,644  (compra) R$ 3,649  (venda)

l TRE-PB lança aplicativo que vai auxiliar na fiscalização eleitoral. Página 4

l Brasil fecha 94 mil vagas de trabalhos formais no mês de julho. Página 8

l Lula irá ao Senado para acompanhar o depoimento de Dilma. Página 14

l Governo divulga lista com nomes de quem não sacou o PIS. Página 18
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Sol e poucas 
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Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais
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REfoRço NA SEGuRANçA

As contratações foram anunciadas ontem pelo governador Ricardo Coutinho. O Comando da Polícia Militar está fazendo 
um levantamento para definir a distribuição de vagas e deve divulgar datas de matrícula na próxima semana.  PÁGInA 3

Proposta que flexibiliza a legislação será encaminhada ao Congresso 
na primeira quinzena de dezembro. Ministro do Trabalho acredita que 
o governo não enfrentará dificuldades na tramitação.  PÁGInA 13

foTo: Divulgação

Reforma trabalhista 
começa em dezembro Governador Ricardo 

Coutinho entregou on-
tem obra de ampliação 
do sistema.  PÁGInA 3

Evento promoverá até 
amanhã mais de 100 pales-
tras no Centro de Convenções 
de João Pessoa.  PÁGInA 5

Estado inaugura 
esgotamento em 
Cruz das Armas

Educação, robótica
e ciberativismo
na Expotec 2016

100% SANEADoTECNoLoGIA

lITERATuRA  Rinaldo de Fernandes representa a Paraíba na 
Bienal do Livro em São Paulo, que começa hoje.  PÁGInA 9

“Microcefalia é a ponta do iceberg”
Médica paraibana que estabeleceu associação entre zika e 

microcefalia revela dados de nova pesquisa em CG.  PÁGInA 17
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Começaram 
ontem os jogos da 
Copa Brasil de Futsal 
2016.  PÁGInA 24

Quatro estados
disputam copa 
de futsal em JP

Esportes

Jogos reúnem 81 equipes

ALTA

ALTA
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05h00

0.7m

0.7m

baixa

baixa

23h56

11h13

2.0m

2.0m

PM vai convocar
320 concursados

Desde 2011, o Governo do Estado já contratou 1.824 policiais para reforçar o policiamento e outras ações de repressão ao crime nos 223 municípios da Paraíba



Ostentando o novo formato imposto 
pela Lei nº 13.165/2015, mais conhecida 
como Reforma Eleitoral de 2015, começa 
hoje a propaganda eleitoral gratuita, no rá-
dio e na televisão, dos candidatos a prefeito 
e vereador. O horário eleitoral irá vigorar 
por 35 dias, levando em conta apenas os 
prazos do primeiro turno.

A propaganda eleitoral gratuita, nos 
meios de comunicação, ainda é motivo de 
chacota, para muitos brasileiros, que a con-
sideram, em menor ou maior grau, enfado-
nha, quimérica ou falaciosa. Na verdade, 
trata-se de um importante instrumento de 
construção da cidadania, pilar do regime 
democrático.

O que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
pretende alcançar, com a Reforma Eleitoral 
que entrou em vigor no ano passado, é exa-
tamente disciplinar melhor o uso dos meios 
de comunicação, pelos partidos e candidatos, 
de maneira a erradicar artimanhas que afas-
tavam a propaganda eleitoral da realidade.

Se os objetivos serão ou não alcança-
dos, pela Justiça Eleitoral, ainda não se sabe. 
Especialistas em mídia e marketing políti-
co afirmam que este será uma espécie de 
ano-piloto, ou seja, os atores diretamente 
envolvidos no processo eleitoral só terão 
uma visão crítica de conjunto, após o encer-
ramento das eleições.

Independentemente de erros e acertos, 
de um lado e de outro do processo eleitoral, 
cabe ao eleitor prestar bastante atenção 
no que será dito e mostrado no horário da 

propaganda eleitoral gratuita, pois a demo-
cracia lhe faculta uma das mais poderosas 
ferramentas de transformação social, que é 
o voto secreto.

Pelas novas regras, a propaganda elei-
toral gratuita, no rádio e na televisão, de-
verá espelhar com melhor nitidez quem 
de fato são os candidatos, o que fizeram ou 
pretendem fazer, caso sejam eleitos ou ree-
leitos. Caberá ao eleitor discernir, com base 
na realidade dos fatos, aqueles que fazem 
jus a seu voto.

A força motriz que impulsiona a atitude 
cidadã do voto é a consciência política. O elei-
tor precisa acompanhar de perto o trabalho 
desenvolvido pelos seus representantes, ou 
candidatos a representantes, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, para, nas urnas, con-
ceder, ratificar ou negar mandatos. 

O que está em jogo, afinal? Isso é fun-
damental, para o eleitor, saber. Uma cidade, 
por exemplo, pode alcançar melhor grau 
de desenvolvimento, em todos os sentidos, 
como também ficar paralisada ou até mes-
mo retroceder, dependendo do nível de 
compromisso social de seus gestores e le-
gisladores.

Portanto, seja bem-vinda a propaganda 
eleitoral gratuita. Para usar uma imagem 
da cultura popular, que o eleitor a acompa-
nhe com um olho no padre e outro na missa, 
ou seja, observando os candidatos e o pró-
prio Horário Eleitoral Gratuito. Agindo as-
sim, poderá mudar todos eles, novamente, 
se for o caso.

Editorial

Guia Eleitoral
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É CANDIDATO

JUlgAMENTO DO IMPEAChMENT SE TRANSFORMA EM ‘bAIxARIA’ 

Com deficiência de pessoal 
para promover fiscalização 
mais rigorosa nas eleições – 
este é um problema de todas 
as cortes eleitorais do país – 
o Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) espera 
contar com o apoio da popu-
lação na denúncia de ilícitos. 
Para isso, lançou ontem o Sis-
tema Pardal, aplicativo para 
tablet e celular destinado a 
esta finalidade.  

O candidato a prefeito de 
Sousa, Fábio Tyrone (PSB), 
está apto a disputar a elei-
ção. A decisão é do juiz Renan 
do Vale Marques, que rejeitou 
ontem a ação do Ministério 
Público Eleitoral, que pedira 
a impugnação da candidatura 
do socialista, sob a alegação 
de que ele estaria inelegível, 
por crime de improbidade 
administrativa. O argumento, 
porém, não foi acatado.

“O candidato não pode fingir 
que está na rua quando na 
realidade está dentro de um 
estúdio. É como tivesse fingin-
do algo ao eleitor”. Do juiz da 
propaganda eleitoral de mídia 
de João Pessoa, José Ferreira 
Ramos, alertando aos postu-
lantes à prefeitura da capital 
que a Justiça estará atenta 
a qualquer ato contrário às 
regras eleitorais. Os guias de 
rádio e TV começam hoje.

O ex-presidente Lula voltou a criticar o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT), cujo pro-
cesso final foi iniciado ontem. “Começa hoje o dia da vergonha nacional, dia em que os senadores come-
çam a rasgar a Constituição para tentar condenar uma mulher inocente e honesta”, disse em discurso a 
um grupo de trabalhadores da indústria naval. E completou: “Estão caçando o voto que vocês deram em 
outubro de 2014”.   

A promotora da 4ª Zona Eleitoral, 
Juliana Couto Ramos, pediu a im-
pugnação da candidatura de João 
da Utilar (PSDB), candidato a pre-
feito de Sapé. Ele foi enquadrado 
na Lei da Ficha Limpa, por que suas 
contas, à época em que foi gestor 
do município, não foram aprovadas 
pelo Tribunal de Contas.

Os analfabetos, de acordo com a Constituição, não são 
obrigados a votar, mas também não podem concorrer 
a cargos eletivos. Por isso, candidatos a vereador na 
área da 4ª Zona Eleitoral, na região de Sapé, terão de 
fazer um teste – ditado – para provar que sabem ler e 
escrever. No registro de candidatura, eles não compro-
varam o grau de escolaridade.   

FARÃO Um DITADO
lEI DA FIChA lIMPA

OS ‘OlhOS’ DO TRE

“COMEÇA hOJE O DIA DA vERgONhA NACIONAl”, DIz lUlA

JUSTIÇA ATENTA

Houve quem dissesse que o julga-
mento do processo do impeachment 
contra a presidente Dilma Rousseff 
no Senado se daria de forma mais 
equilibrada, em oposição à votação 
ocorrida, meses atrás, na Câmara 
dos Deputados, quando parlamen-
tares achincalharam o Legislativo 
com atitudes nada compatíveis 
com a função que exercem. Ledo 
engano. O que se viu ontem na mais 
importante casa legislativa do país foi uma série de acusações e agressões verbais que nada 
tinham a ver com a matéria em pauta. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowki, parece que estava presumindo que o embate político entre oposição e governistas 
debandaria para o lado pessoal, em detrimento do motivo pelo qual o colegiado estava ali reunido, 
e tentou apaziguar os ânimos antes do início da sessão: “Os parlamentares congregados nesta 
Casa de leis transmudam-se, a partir de agora, em verdadeiros juízes, devendo, em consequência, 
deixar de lado, tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, 
preferências políticas e inclinações pessoais”. Não adiantou muito. Os principais atores foram os 
senadores Linderberg Farias, do PT e Ronaldo Caiado, do DEM (foto). O primeiro chamou o segundo 
de “canalha” e disse que Caiado tinha ligação estreita com Carlinhos Cachoeira, preso pela Ope-
ração Lava-Jato. O senador do Democratas reagiu, acusando o petista de uso de cocaína: “Tem 
que fazer antidoping. Ficar aqui cheirando não”. Contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT), Caiado 
disparou: “Não sou assaltante de aposentado”, ao que a senadora retrucou: “Você é. E é também 
de trabalhador escravo”. Este, em suma, foi o nível. Lamentável.
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A festa terminou ...

Transformamos o Estádio do 
Maracanã em cenário de um me-
gaespectáculo de Bubsby Berklay, 
criador do mundo colorido de ba-
lés aquáticos cheio de luzes, lante-
joulas, figuras simétricas e muitas 
louras. Oásis de ladrilhos doura-
dos no deserto da Grande Depres-
são salvando da falência a Warner 
Brothers, catapultando a grande 
nadadora Esther Williams como a 
estrela do cinema tecnicolor. Outro 
nadador, Johnny Weissmuller com 
cinco medalhas de ouro nos Jogos 
Olímpicos de 1924 e 1928, consa-
grado pelo cinema como Tarzan, o 
Rei da Selva. Legado da mestria es-
portiva, de interesses econômicos e 
da narrativa da máquina de sonhos 
hollywoodiana fazendo o mundo 
esquecer das vicissitudes do mo-
mento e das tragédias de uma hu-
manidade carente de fair-play e 
respeito ao próximo. Como diria a 
MGM, that’s entertainment!

Rio 2016 não foi diferente. Co-
meçando com uma loura teutônica 
desfilando em passos precisos ho-
menageando outra loura, a eterna e 
menos glamorosa garota de Ipane-
ma. Tivemos momentos de sanida-
de também mostrando as tristezas 
e alegrias da nossa história. Esque-
cendo, no entretanto, que somos a 

pátria de Zumbi dos Palmares, Cas-
tro Alves, Machado de Assis, Villa
-Lobos, Cartola, Jorge Amado, Bidú 
Sayão e do poeta que escreveu os 
lindos versos para a musa dos fre-
quentadores do Bar Veloso. 

Exageramos no padrão Brasil 
for export: estereótipos do hedo-
nismo brasileiro sensualizando 
a negritude da mulher brasileira, 
clones de Carmen Miranda e Zé 
Carioca, araras azuis completando 
o espetáculo dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro. Passamos três 
semanas desfrutando momentos 
de glória temporária, aninhados 
em uma capsula cheia de ilusões. 
Como ressaltou um cronista: vira-
mos uma pedra, o resto do mun-
do transformou-se em vidro. Tudo 
acabou na segunda-feira...

Em poucos dias saberemos 
quem será o capitão da nossa nave, 
quiçá mudaremos a vidraça frágil 
de um país triste, um povo alegre li-
derado por políticos e partidos cor-
ruptos, que temem a voz do povo. 
Diagnóstico preciso das cerimônias 
dos Jogos Olímpicos: sobrevivemos 
mesmo sendo vítimas de graves se-
quelas de acefalia política.

Palmarí H. De Lucena é membro 
da União Brasileira de Escritores

Artigo  Palmari lucena - palmari@gmail.com

Passamos três semanas desfrutando momentos de glória temporária, 
aninhados em uma capsula cheia de ilusões.“
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Ricardo anuncia convocação de mais 
320 aprovados no concurso da PM
Somente nesta gestão 
já foram contratados 
1.824 policiais 

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou, nessa 
quinta-feira (25), que serão 
convocados mais 320 apro-
vados no concurso da Polí-
cia Militar, além dos 600 já 
incorporados, aumentan-
do o efetivo da corporação, 
apesar das restrições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
O anúncio foi feito durante 
entrevista ao programa Fala 
Paraíba, da Rádio Tabajara. 
Somente na gestão de Ricar-
do Coutinho, já foram contra-
tados 1.824 policiais.

Para isso, o comando da 
Polícia Militar já iniciou as 
reuniões para definir deta-
lhes sobre a distribuição do 
número de vagas por região, 
data de matrícula, formação 
e equipe de instrutores que 
vão treinar os novos poli-
ciais. Todas as informações 
serão divulgadas na próxima 
semana.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, destacou a im-
portância dessa convocação: 
“Essa convocação reafirma 
o compromisso do governa-
dor Ricardo Coutinho com 
a Segurança Pública, que 
mesmo diante do cenário de 
crise financeira com a queda 
dos repasses federais para o 
Estado, anunciou mais esse 

investimento, desta vez para 
reforçar o efetivo da Polícia 
Militar, chegando a mais de 
1.800 convocados de 2011 
até agora na instituição”, in-
formou.

A distribuição das vagas 
por regiões está sendo anali-
sada em conjunto pela Secre-
taria de Estado da Segurança 
e da Defesa Social (Seds) e o 
comando da Polícia Militar. 
Será definida uma data para 
que os candidatos convoca-
dos apresentem a documen-
tação definida no edital.

Os documentos exigi-
dos são: Originais e cópias 
autenticadas da Cédula de 
Identidade, CPF, PIS/Pasep, 
Certidão de nascimento ou 
Casamento, Título de Elei-
tor, comprovante de que 
está em dia com as obriga-
ções eleitorais, certificado 
de conclusão do Ensino Mé-
dio, histórico Escolar, duas 
fotos 3X4 coloridas recen-
tes (descoberto e de fren-
te), original do documento 
comprobatório de quitação 
com o serviço militar para 
os candidatos do sexo mas-
culino, atestado de bons an-
tecedentes - fornecido pela 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Seds), certidões criminais 
das Justiças Estadual e Fede-
ral, além do Atestado de boa 
Conduta fornecido pelo es-
tabelecimento de ensino em 
que estudou o Ensino Médio 
ou equivalente.

Foto: Ortilo Antônio

Com as ações da Cagepa, cobertura da rede coletora em João Pessoa agora passa de 46% para 76%, e deve chegar a 81% até 2018

Os moradores de Cruz 
das Armas receberam on-
tem a ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário, 
entregue pelo governador 
Ricardo Coutinho. Cerca de 
1.780 pessoas foram benefi-
ciadas com a obra, que teve 
o investimento de R$ 2,3 
milhões. A ação faz parte da 
programação de comemo-
ração dos 431 anos de João 
Pessoa, elaborada pelo Go-
verno do Estado.

Ao todo foram construí-
das duas estações elevatórias, 
2.300 metros de emissário, 
3.900 metros de rede coleto-
ra, além de 393 ligações do-
miciliares. Ricardo Coutinho 
enfatizou que com as ações 
da Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) na 

área de saneamento básico, 
a cobertura da rede coleto-
ra na capital passou de 46% 
para 76% neste mês. “É um 
investimento alto, contínuo, 
permanente, às vezes não 
dá sequer ibope, as pessoas 
não sabem que embaixo pas-
sou um cano que vai coletar 
esgoto e vai trazer muito 
mais saúde, mas é uma obra 
fundamental para qualquer 
civilização, para qualquer 
comunidade, para qualquer 
sociedade”, disse. 

Ao todo duas mil pes-
soas estão inseridas na rede 
oficial de coleta de esgoto 
de João Pessoa. O catador de 
lixo Joel Tavares Lucena tem 
50 anos e mora há 20 em 
Cruz das Armas. Ele comen-
tou com entusiasmo que essa 
obra vai melhorar muita coi-
sa na comunidade onde vive. 
“Aqui tem muitos problemas. 

Essa obra será muito boa 
para a nossa saúde e é bom 
também para a nossa cida-
de”, comentou. 

O aposentado José Aveli-
no da Silva, de 61 anos, mora 
há 38 anos no bairro e tam-
bém falou sobre as melhorias 
que o lugar onde vive recebeu. 
“Quanto mais obra melhor, 
quanto mais obra a Paraíba 
cresce muito mais, principal-
mente essa que é na nossa 
capital. Antes era péssimo 
porque desde que criou esse 
conjunto aqui que nós não tí-
nhamos nada, e só agora com 
o tempo é que foi aparecendo”.

Além de Cruz das Armas, 
neste mês o Governo do Es-
tado entregou obras de esgo-
tamento sanitário nos bair-
ros de Jardim Ester e Cidade 
Universitária. O governador 
também comentou que esse 
trabalho deve continuar na 

capital. “nós vamos chegar no 
final desta gestão com 81% 
de cobertura da rede sanitá-
ria aqui em João Pessoa. Em 
Campina Grande, com cerca 
de 85%. Com um detalhe, em 
Campina não se tratava nada 
de esgoto,  hoje todo o esgoto 
é tratado para poder ser até 
reutilizado caso a água seja 
tratada”, ressaltou.

O presidente da Cagepa, 
Marcos Vinícius, também es-
tava presente na inaugura-
ção e comentou os benefícios 
da obra para a população. 
“Fazer parte de trazer saúde 
pública para a população nos 
orgulha e coloca mais estru-
tura da nossa cidade nesses 
431 anos, é mais um presen-
te. Essa é a terceira obra de 
esgoto que entregamos, além 
de outras ações de manuten-
ção que nós estamos fazendo 
há mais de um ano e meio”.

Governo entrega ampliação de 
sistema de esgotamento sanitário 

CRUZ DAS ARMAS

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Em sessão ordiná-
ria, nessa quinta-feira 
(25), a 1ª Câmara do 
Tribunal de Contas da 
Paraíba decidiu, à una-
nimidade, pela aprova-
ção, com ressalvas, das 
prestações de contas da 
Secretaria de Saúde de 
João Pessoa e do Fundo 
Municipal de Saúde.

E, em virtude da 
constatação de rein-
cidência e excesso de 
contratações temporá-
rias na área da saúde 
do município, aprovou 
também recomendação 
à atual administração 
da Secretaria Municipal 
de Saúde “no sentido 
de reduzir substancial-
mente os gastos com 
pessoal decorrentes 
de contratação por ex-
cepcional interesse pú-
blico”. Além de ter de 
“observar a regra cons-
titucional do concurso 
público para investidu-
ra de cargos que garan-
tam o funcionamento e 
a qualidade dos serviços 
públicos prestados”.

Juntos, os dois ór-
gãos foram responsá-
veis pela movimenta-
ção, no exercício 2013, 
de recursos da ordem 
de R$ 478 milhões, sen-
do R$ 144,3 milhões 
pagos pelo primeiro, e 
R$ 334,5 milhões pelo 
segundo. Também foi 
julgado regular pro-

cesso nº 09154/16, rela-
tivo a pregão eletrôni-
co do Fundo Municipal 
de Saúde destinando 
R$ 2,5 milhões para 
aquisição de orteses e 
próteses.

A Câmara decidiu, 
ainda, seguir a mudan-
ça de voto do relator do 
processo, conselheiro 
Fernando Catão, des-
constituindo a multa 
de R$ l mil ao secretá-
rio Adalberto Fulgêncio 
dos Santos Junior – que 
fez defesa oral no pro-
cesso 05050/15 – e ao 
ex-gestor do fundo de 
saúde, Lindemberg Me-
deiros de Araújo.

Na mesma sessão, 
foram julgados regula-
res, com ressalvas, pro-
cessos provenientes dos 
institutos de previdên-
cia de Taperoá e Alagoa 
Nova ( nºs 03253/12 e 
04910/13 –relativos a 
PCAs) ; da Prefeitura de 
Cacimbas (nº 09614/14, 
referente a inspeção de 
obras); e da Superinten-
dência de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento 
do Estado ( nºs 11942/12, 
10726/13, 16217/13 e 
01097/14, todos relacio-
nados a procedimentos 
licitatórios, inclusive um 
dos quais para recons-
trução/restauração das 
torres da Igreja Nossa 
Senhora dos Remédios, 
no município de Sousa).

TCE vê ‘temporários’ 
em excesso na PMJP

REINCIDÊNCIA

O Comitê Estadual para 
a Prevenção e Combate à Tor-
tura na Paraíba  (CEPCT-Pb), 
desativado desde 2014, teve 
novos membros nomeados 
oficialmente pelo Governo do 
Estado, sendo dois deles do 
Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF/Pb). Outros 
26 representantes titulares e 
suplentes de mais 11 órgãos 
também tiveram seus nomes 
publicados no Diário Oficial 
do Estado. A posse dos novos 
integrantes ocorrerá no pró-
ximo dia 2 de setembro, na 
sede do MPF em João Pessoa, 
às 14 horas.

O comitê está sendo 
novamente ativado, basea-
do nas discussões do Fórum 
Metropolitano de Discussão 
e Diálogo de Prevenção e Mo-
nitoramento da Violência, do 

qual o Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/Pb) é 
órgão integrante. O fórum foi 
lançado em 19 de novembro 
de 2015.

Além do MPF, o comitê 
conta com representantes 
das Secretarias de Estado do 
Desenvolvimento humano, 
da Segurança e da Defesa 
Social e da Administração 
Penitenciária; Conselho Es-
tadual de Direitos humanos 
(CEDh); Centro de Direitos 
humanos Dom Oscar Rome-
ro; Dignitatis; Ordem dos Ad-
vogados do brasil (OAb-Pb); 
Conselho Regional de Psico-
logia; Ministério Público Es-
tadual; Pastoral Carcerária; 
Assembleia Legislativa; além 
de professores de Ensino Su-
perior com atuação em direi-
tos humanos.

“O que o brasil está vi-
vendo é um golpe da corrup-
ção, comandado por corrup-
tos e o País, em 2018, tem 
que dar uma resposta a esses 
golpistas que hoje habitam o 
Congresso, com raras e gra-
tas exceções, que só têm o 
objetivo de subtrair os direi-
tos sociais e  dos trabalhado-
res e as conquistas dos mais 
humildes. Esse é um golpe 
dado pelos  corruptos, con-
tra uma presidente honesta, 
que não aceitou a corrupção 
bancada pelo PMDb”, disse 
o deputado estadual Jeová 
Campos (PSb), referindo-se 
ao processo de cassação da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff, que entrou ontem 
(25), na reta final, no Senado.

Para o parlamentar 
esse é um dos piores mo-
mentos da história política 
deste País. “A privação da 

liberdade, com o golpe de 
64, começou com os mes-
mos discursos anticorrup-
ção dos tempos atuais, com 
os mesmos interesses dos 
paladinos da moralidade de 
outrora”, relembrou Jeová. 
Segundo ele, o que está em 
jogo é a tentativa de derru-
bar um projeto político que 
redirecionou as ações gover-
namentais em prol da maio-
ria da população brasileira, 
especialmente os mais ca-
rentes, que se contrapõe aos 
interesses de uma elite do-
minante. “O que está em jogo 
é um projeto contra outro. O 
projeto de uma elite que não 
quer mais dinheiro para o 
bolsa Família, para o Minha 
Casa, Minha Vida, é contra 
o Mais Médicos, o Pronatec, 
que discrimina ações volta-
das para os negros, os qui-
lombolas e as minorias. 

Comitê contra a tortura 
tem novos integrantes

Golpe por corruptos, diz 
Jeová em defesa de Dilma

REAtIVAÇÃo
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Justiça lança aplicativo 
para envio de denúncias
População poderá denunciar 
crimes eleitorais de forma 
totalmente anônima

FOTO: Reprodução/App Store

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) da Paraíba 
realizou ontem (25), na Sala 
de Sessões de seu prédio, o 
lançamento do Aplicativo 
Pardal. O app foi desenvolvi-
do pelo TRE-PB em parceria 
com o TRE do Espírito Santo 
(TRE-ES), e tem o objetivo 
de auxiliar o orgão na fisca-
lização do cumprimento da 
legislação eleitoral durante 
o período de campanha. 

O aplicativo é uma for-
ma de ligação direta dos 
eleitores com o TRE que, 
a partir de agora, podem 
denunciar - através de fo-
tografias, áudios ou vídeos 
- partidos, candidatos ou 
qualquer pessoa que este-
ja cometendo crime contra 
a legislação eleitoral, seja 
através da compra de vo-
tos, ou de infração contra as 
normas da propaganda elei-
toral por exemplo. 

A ferramenta foi criada 
e utilizada inicialmente no 
ano de 2014 pelo TRE-ES, 
mas funcionava somente 
em smartphones com sis-
tema operacional Android. 
Graças ao TRE-PB, o aplica-
tivo agora funciona também 
em aparelhos que possuam 
o sistema iOS, e o presiden-
te do orgão, Desembarga-
dor José Aurélio da Cruz, 
fez questão de destacar, du-
rante a solenidade de lança-
mento oficial do aplicativo, a 
importância da participação 
da população para o suces-
so do projeto e manutenção 

Jadson Falcão
Especial para A União

da democracia no processo 
eleitoral.

“Essas denúncias serão 
muito importantes para a 
legitimidade do voto e a se-
gurança de toda a eleição, e 
esse é o objetivo primordial 
do aplicativo. Espero reali-
zar a eleição mais segura, 
mais tranquila e mais rápi-
da da história da Paraíba, e 
espero também que os ci-
dadãos paraibanos utilizem 
bem esta ferramenta, tra-
zendo denúncias fundamen-
tadas e não denúncias vazias 
porque isso seria um prejuí-
zo muito grande para a Jus-
tiça Eleitoral, e perderíamos 
muito tempo”, afirmou.

O desembargador José 
Aurélio da Cruz explicou 
que as denúncias anônimas 

não serão permitidas, sendo 
necessário ao eleitor a iden-
tificação na hora de colabo-
rar com a Justiça Eleitoral. 
Ainda de acordo com ele, as 
denúncias serão recebidas 
pelo TRE e, posteriomente, 
encaminhadas ao Ministério 
Público Eleitoral, que deverá 
iniciar a apuração em tempo 
real.

“É importante que os 
eleitores possam ser tam-
bém fiscais da Justiça Eleito-
ral e utilizem essa ferramen-
ta, através da qual chegamos 
à democracia que é o objeti-
vo maior de todo o processo 
eleitoral”, afirmou o presi-
dente do TRE da Paraíba.

Para o presidente da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) na Paraíba, Paulo 

Maia, a ferramenta irá pos-
sibilitar que a Justiça Elei-
toral pratique sua função de 
forma mais ágil, mais célere 
e mais eficaz. “A presidên-
cia do TRE, ao oferecer esse 
aplicativo que foi desenvol-
vido também aqui na Pa-
raíba, está de parabéns por 
possibilitar a democratiza-
ção e a facilitação do acesso 
ao eleitor para contactar a 
Justiça Eleitoral e fazer a de-
núncia de eventuais crimes 
eleitorais”, observou.

O aplicativo Pardal já 
está funcionando em todo 
o Estado da Paraíba e pode 
ser baixado de forma gra-
tuita através das lojas on-li-
ne para dispositivos móveis 
que possuam o sistema An-
droid ou iOS.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem

8h - Reunião com coordenação de 
campanha

14h - Gravação de Guia Eleitoral

21h - Debate na TV Arapuan

10h - Agenda Administrativa - 
Reunião com técnicos da Semob 
para discutir o Plano de Mobilidade 
Urbana, no Paço Municipal

15h - Gravação de Guia Eleitoral

21h - Debate na TV Arapuan

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h - Gravação de Guia Eleitoral

15h - Reunião com a coordenação 
de campanha

21h30 - Debate na TV Arapuan

CAMPINA GRANDE

8h30 – Reunião com lideranças de 
bairros
10h30 – Pit stop no Centro da cidade
14h – Visita a empresas para reunião 
com funcionários
16h23 – Caminhada no distrito de São 
José da Mata
19h - Reunião com lideranças
20h30 – Gravação de Guia Eleitoral

7h30 – Despachos administrativos
10h45 – Lançamento do site oficial 
16h – Ação no bairro da Liberdade
19h30 – Lançamento da candidatura 
à reeleição do vereador Marinaldo 
Cardoso
20h30 – Reunião com lideranças, no 
Clube da Bolsa, em frente ao Parque 
do Povo e ao lado da Secretaria de 
Educação do Município

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

8h - Visita fábricas de sapato do 
bairro do José Pinheiro

15h40 - Caminhada no conjunto 
Ronaldo Cunha Lima

Durante a noite, visita os bairros 
de Campina Grande

Manhã - Reunião com equipe de 
mídia

12h - Entrevista na TV Master 

Tarde - Visita à Praça da Bandeira 

Noite - Encontro com lideranças 
evangélicasWalter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

8h15 -  Reunião com a Associação 
dos Comerciantes do Antigo Termi-
nal Rodoviário
9h15 - Visita a Catolé do Zé Fer-
reira
13h30 - Visita à Associação Ami-
gos do Autista (AMA)
15h15 - Caminhada no bairro do 
Catolé
19h30 - Reunião com Lideranças

Manhã - Gravação de guia e agen-
da interna
13h - Entrevista para a TV Manaíra, 
no Programa Primeiro Plano
Tarde -  Preparação para o debate
21:30h - Debate na TV Arapuan

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

10h – Caminhada nas ruas do cen-
tro de Campina Grande

15h - Pangfletagem nos pontos de 
ônibus de Campina Grande

19h – Reunião com a coordenação 
de campanha

CMJP ajusta 
horário em favor 
das campanhas 
dos vereadores

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), em comum acordo, 
decidiram que as sessões or-
dinárias da Casa serão realiza-
das nas terças e quartas-feiras, 
durante o período eleitoral. 
Às terças-feiras haverá sessão 
normal e, caso haja projetos 
para votar em Plenário, a vo-
tação ocorrerá nas quartas-
-feiras.

Nas segundas-feiras, per-
manecerão acontecendo as 
reuniões das Comissões Parla-
mentares e, nos demais dias da 
semana, não sendo em horário 
de sessão ordinária, poderá 
haver audiências públicas, ses-
sões solenes e especiais.

“É importante reforçar 
que, embora as atividades da 
CMJP estejam mantidas em 
funcionamento, os vereadores 
estão em campanha e o pro-
cesso eleitoral é necessário 
para que a população exerça 
a cidadania e a democracia 
de forma plena. Em uma casa 
política, é natural que existam 
essas alterações e ajustes du-
rante o período de campanha, 
que este ano é mais curto, de 
45 dias”, ratificou o presidente 
da CMJP, vereador Durval Fer-
reira (PP).

A partir hoje, as emissoras de rá-
dio e televisão começam a transmitir 
a propaganda eleitoral gratuita para 
que os candidatos a prefeito e ve-
reador possam expor suas propostas. 
Com a Reforma Eleitoral de 2015 (Lei 
nº 13.165/2015 que alterou a Lei nº 
9.504/97), o período da propaganda 
foi reduzido de 45 para 35 dias. No 
primeiro turno, a propaganda eleito-
ral será encerrada no 29 de setembro, 
conforme prevê a Resolução TSE nº 
23.457. 

Na semana passada o Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba definiu 
a ordem em que os candidatos a pre-
feito e ao cargo de vereador de João 
Pessoa e demais municípios poderão 
apresentar suas propostas no Guia 
Eleitoral.

Ano passado, o Tribunal Superior 
Eleitoral divulgou as novas regras para 
as eleições municipais deste ano, entre 
elas a redução no tempo da propagan-
da dos candidatos no rádio e na TV de 
45 para 35 dias, no primeiro turno. 

Com a redução, a campanha terá 
dois blocos no rádio e dois na televi-
são com 10 minutos cada. Além dos 
blocos, os partidos terão direito a 70 
minutos diários em inserções, que 

serão distribuídos entre os candida-
tos a prefeito (60%) e vereadores 
(40%). Em 2016, essas inserções so-
mente poderão ser de 30 ou 60 se-
gundos cada uma.

Do total do tempo de propagan-
da, 90% serão distribuídos proporcio-
nalmente ao número de representan-
tes que os partidos tenham na Câmara 
Federal. Os 10% restantes serão distri-
buídos igualitariamente. No caso de 
haver aliança entre legendas nas elei-
ções majoritárias será considerada a 
soma dos deputados federais filiados 
aos seis maiores partidos da coligação.  
Em se tratando de coligações para as 
eleições proporcionais, o tempo de 
propaganda será o resultado da soma 
do número de representantes de to-
dos os partidos.

Por fim, a nova redação do caput 
do artigo 46 da Lei nº 9.504/1997, in-
troduzida pela reforma eleitoral des-
te ano, passou a assegurar a partici-
pação em debates de candidatos dos 
partidos com representação superior 
a nove deputados federais e facultada 
a dos demais.

A propaganda eleitoral gratuita 
terá duração diária de 10 minutos di-
vidida em dois blocos, das 7h às 7h10 e 
das 12h às 12h10, no rádio; e na televi-
são das 13h às 13h10 no primeiro bloco 
e das 20h30 às 20h40, no segundo.

Propaganda eleitoral começa 
hoje no rádio e na televisão

COM NOVAS REGRAS

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Aplicativo Pardal funciona como uma ferramenta para ligação direta do eleitor com a Justiça
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Expotec 2016 tem 10 mil inscritos 
Evento iniciado ontem no 
Centro de Convenções 
recebe apoio do governo

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Cerca de 5 mil pales-
trantes e mais de 10 mil 
inscritos estão participan-
do da Expotec Edição 2016, 
iniciada ontem no Centro 
de Convenções de João Pes-
soa e que vai acontecer até 
amanhã. O evento, que é 
uma realização da Associa-
ção Nacional de Inclusão 
Digital (Anid) com apoio 
do Governo da Paraíba e do 
Comitê Gestor de Internet 
no Brasil (CGI.br), acontece 
dentro do 9º Encontro Na-
cional da Anid, formado por 
eventos coordenados de 
forma independente para 
atender a diversidade do 
mercado. 

Diversas atividades 
estão sendo realizadas na 
Expotec, instalado no pré-
dio que fica ao lado do es-
tacionamento, composto de 
auditórios e salas para pa-
lestras e debates com foco 
na democratização do co-
nhecimento relacionado à 
inclusão digital. Os eventos 
simultâneos e a feira de ex-
posição visam unir, em um 
mesmo lugar, públicos inte-
ressados em ações de ciber 
ativismo, educação, web, 
desenvolvimento, robótica, 
software livre, sociedade ci-
vil organizada, empresários 
e estudantes.

As expectativas, con-
forme o presidente da Anid, 
Percival Henriques, é que 
o evento supere o núme-
ro de participantes do ano 
passado. “O evento aumen-
tou bastante, dobrando de 
tamanho, e está com uma 
maior participação das ins-
tituições de ensino, bem 
como de diversas empresas, 
então, isso tudo é um indi-
cativo de que a feira tende 
a crescer cada vez mais e eu 
acredito que na edição do 
próximo ano nós superare-
mos novamente as expecta-
tivas em relação ao número 

de participantes. Por isso eu 
digo que a maior novidade 
do evento é esse crescimen-
to cada vez maior”, disse.

Serão três dias com 
mais de 100 palestras, além 
de exposição, competições, 
maratonas de desenvolvi-
mento, oficinas e cursos de 
capacitação. Uma das pales-
tras em destaque realizada 
na manhã de ontem foi a 
da estudante Rita de Cássia 
Lino, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN), que ocupou 
a Sala Bessa para explicar 
a montagem de protótipo 
de bengala eletrônica para 
deficientes visuais, proje-
to desenvolvido por ela e 
mais três colegas de turma 
por conta da chegada de um 
deficiente visual na institui-
ção que estava sempre se 
acidentando.

“Nós observamos que 
o colega deficiente visual 
tinha muita dificuldade de 
locomoção e fomos à busca 
de solução. Foi então que 
criamos a bengala eletrôni-
ca para deficientes visuais 
de baixo custo, que funcio-
na com dois sensores que 
avisa ao deficiente visual 
quando há algum obstácu-
lo a um metro de distância. 
Cada um dos sensores, que 
são dois, sendo um na parte 
superior e outro na inferior, 
é programado para vibrar 
quando há um objeto acima 
da cabeça ou abaixo da cin-
tura. O superior evita que 
ele bata a cabeça em obstá-
culos e o inferior evita que 
ele venha a tropeçar”, expli-
cou a estudante. 

Premiação 
A Expotec 2016, atra-

vés de competições reali-
zadas, vai premiar em R$ 
13 mil, no total, os parti-
cipantes inscritos. O va-
lor total em premiações 
é referente às competi-
ções de Cosplay, Robótica, 
Maratona Pop, Sessão de 
Ferramentas e trabalhos 
inscritos de startups que a 
Expotec terá em 2016.

Rodolfo Amorim
Especial para A União

A tecnologia, aliada à educação, 
exerce uma função importante no 
aprendizado de estudantes de níveis 
fundamental, médio e superior.  Na 
Expotec, feira de técnicas e conheci-
mento digital, que acontece no Cen-
tro de Convenções de João Pessoa, o 
tema tem sido discutido pelos partici-
pantes do evento. 

Na sala Cabo Branco, o estudan-
te de Sistemas de Informação e pa-
lestrante Ednilson da Silva Palhares 
explicou conceitos básicos e a utili-
zação de jogos digitais nas escolas e 
nas universidades. Segundo ele, o uso 
de games nas instituições de ensino 
é um avanço digital e contribui para 
o processo de ensino-aprendizagem, 
além de atrair o interesse de alunos e 
facilitar a dinâmica do professor em 
sala de aula. 

Aluno do IFRN (Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte), Ednilson 
visa contribuir positivamente no de-
senvolvimento e nos estudos desses 
jogos, pois acredita que a educação 

se torna mais eficaz com ajuda desses 
recursos tecnológicos. “Meu objetivo 
é cooperar e ajudar a sociedade com 
o meu trabalho”, afirmou.

Motivação, coordenação motora, 
habilidades cognitivas e interação so-
cial, além de concentração são alguns 
dos benefícios produzidos pela utili-
zação de games no ambiente educa-
cional. Segundo uma pesquisa mos-
trada por Ednilson, após a inserção 
de jogos digitais nas escolas, crianças 
entre cinco e dez anos conseguiram 
desenvolver a escrita e a leitura de 
maneira mais rápida e eficiente. 

O processo de criação desses jo-
gos segue uma etapa que vai desde a 
concepção à pós-produção e o objeti-
vo principal é fazê-los para que sejam 
acessíveis. As programações são pen-
sadas e estudadas mediante o público 
que irá utilizar a ferramenta. Geral-
mente, são ilustrativos e com design 
que desperta interesse nos alunos. Os 
estudantes que assistiram à palestra 
são adeptos dos games no âmbito 
educacional e mostraram interesse na 
área, com descontração e ideias cria-
tivas durante a conversa. 

Feira de técnicas de conhecimento digital
Serviço

Expotec 2016 
Evento com palestras, workshops, 
debates, maratonas de desenvolvimento, 
competições de robótica, de conferências 
e exposições, onde será apresentado o 
uso da tecnologia em diversos setores, 
como instituições educacionais, órgãos 
públicos e empresas de tecnologia.

Quando 
no período de 25 a 27 de agosto.

Onde 
Centro de Convenções de João Pessoa 
(PB) – Rodovia PB-008, km 5, s/n, Polo 
Turístico Cabo Branco.

Promotor 
A Expotec é uma realização da Associação 
Nacional de Inclusão Digital (Anid) com 
apoio do Governo da Paraíba e do Comitê 
Gestor de Internet no Brasil (CGI.br).
Inscrições - As inscrições para o evento 
estão sendo realizadas pela Internet, no 
site do evento – www.expotec.org.br.
Informações - www.expotec.org.br/2016, 
imprensa@expotec.org.br (83) 4062-
9560 (ramal: 4031) ou na sede da Anid 
– Avenida Piauí, 207, Bairro dos Estados, 
João Pessoa (PB).

A diretora-presidente da 
Companhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, proferiu, 
na noite de quarta-feira (24), 
no auditório do Unipê, em 
João Pessoa, a palestra Logís-
tica Portuária: A Importância 
do Porto de Cabedelo para a 
Logística Paraibana. O deba-
te promovido pela universi-
dade integra a programação 
do Congresso Paraibano de 
Logística - Novos rumos da 
logística paraibana. 

Gilmara Temóteo mostrou 
a importância do transporte 
através do Porto de Cabede-
lo, equipamento inaugurado 
há 81 anos e que é funda-
mental para a economia pa-
raibana. A plateia de mais de 
600 pessoas interagiu com a 
presidente da companhia. 

Gilmara também desta-
cou dados sobre a área por-
tuária e seu funcionamento 

diário recebendo navios do 
Brasil e de diversos países. 
Trigo, combustíveis, malte, 
equipamentos industriais são 
as principais cargas que che-
gam ao porto. Da Paraíba, 
são exportadas cargas de gra-
nito, ilmenita, entre outros 
produtos.

As operações acorrem 24 ho-
ras por dia e estão previstos in-
vestimentos de R$ 4.555.000,00 
em sua infraestrutura. Gilmara 
comemorou o crescimento nas 
operações portuárias, neste mês 
de agosto, que até o próximo 
dia 31 terá recebido 15 navios. 

“Procurei mostrar uma 
palestra dinâmica para esti-
mular a paixão pela ativida-
de portuária, o que é a área 
logística e o que é o Porto de 
Cabedelo para o Estado da 
Paraíba, trouxe desde infor-
mações históricas até infor-
mações de legislações e de 

cargas que a gente movimen-
ta para criar esse diálogo que 
motive as pessoas a ingressa-
rem na área de logística para 
que a agente sempre tenha 
pessoas qualificadas no se-
tor”, observou.

No dia 13 de setembro 
tem início uma série de visi-
tas de estudantes ao Porto 
de Cabedelo. A Companhia 
Docas da Paraíba também 
disponibiliza três vagas para 
estagiários dos cursos de Lo-
gística, Gestão Pública e Re-
cursos Humanos, em parceria 
com o Unipê.

O coordenador do curso 
de Logística da instituição, 
Ricardo Soares, que coor-
dena o congresso, afirmou 
que a palestra de Gilmara 
Temóteo trouxe importante 
contribuição aos alunos de 
diversos cursos. O evento ter-
minou ontem.

Porto de Cabedelo tem importância logística
COMPANHIA DOCAS

Gilmara Temóteo, presidente da companhia, durante uma palestra na Unipê
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Exposição terá mais de 100 palestras; serão realizadas competições, maratonas de desenvolvimento, oficinas e cursos de capacitação

FOTO: Edson Matos

DIVERSIDADE DO MERCADO
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Presos suspeitos de clonar cartões 
e fraudar compras pela internet
Compras fraudulentas de 
livros causaram prejuízo 
inicial de R$ 200 mil

As Polícias Civil e Militar 
prenderam em flagrante dois 
suspeitos de clonar cartões 
de crédito, realizar compras 
fraudulentas pela internet e 
desviar valores superiores 
a R$ 200 mil. Foram presos 
Adriano Cândido de Lucena, 
de 31 anos, e Menahem da Sil-
va Bastos, de 22 anos. 

De acordo com o delegado 
titular da Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) 
de João Pessoa, Lucas Sá, a 
especializada recebeu uma 
denúncia de fraudes relacio-
nadas à clonagem de cartões e 
também a fraude em compras 
pela internet. “Nos nossos le-
vantamentos identificamos 
que os suspeitos realizavam 
compras de diversos produtos, 
mas o volume principal das 
negociações referentes a li-
vros universitários, principal-
mente dos cursos de Direito e 
Medicina, que resultaram em 
um prejuízo inicial de R$ 200 
mil, causando transtornos fi-
nanceiros em várias editoras 
do País, de empresas de car-
tão de crédito e dezenas de 
pessoas [titulares dos cartões 
de crédito]”, disse o policial.  

A DDF chegou aos suspei-

tos após atuação conjunta com 
policiais militares, que auxi-
liaram na deflagração da ope-
ração, durante todo o dia de 
quarta-feira. “O primeiro sus-
peito a ser localizado foi Adria-
no Cândido. Ele se apresentou 
como técnico de contabilidade 
e estudante universitário. No 
momento da abordagem, os 
policiais flagraram o suspei-
to recebendo uma entrega de 
um dos pedidos fraudulentos. 
Junto com Adriano Cândido fo-
ram apreendidos 80 livros, a 
maioria do curso de Direito e 
Medicina. Além dos livros, foi 
localizado um cartão de cré-
dito em nome de terceira pes-
soa, uma carteira de estudan-
te do curso de Direito e um 
jaleco do curso de Medicina, 
possivelmente utilizado pelo 
suspeito para se apresentar 
como estudante de Medicina 
e facilitar a negociação dos 
livros adquiridos”, explicou 
Lucas Sá.

As investigações da espe-
cializada identificaram que o 
suspeito vem atuando há pelo 
menos um ano, em conjunto 
com diversas outras pessoas 
de todo o País (hackers), con-
seguindo obter informações 
de cartões de crédito (número 
do cartão, código de seguran-
ça e validade), utilizando-as 
nas compras realizadas pela 
internet. Uma das editoras 

vítimas do suspeito informou 
que já sofreu um prejuízo de 
R$ 180 mil em apenas um ano 
de atuação. Em depoimento, 
Adriano Cândido confessou 
ter adquirido mais de dois mil 
livros neste período, de diver-
sas outras editoras, de manei-
ra que os valores obtidos po-
dem ser ainda maiores. 

Já Menahem da Silva Bas-
tos, de 22 anos, é tido como 
um dos principais comparsas 
de Adriano e é conhecido por 
ser receptador dos livros ju-
rídicos. O segundo suspeito é 
estudante do curso de Direito 
e estava aguardando a entrega 
de um novo pedido, que seria 
levado por Adriano, no mo-
mento da abordagem policial. 
Na residência de Menahem da 
Silva foram localizados aproxi-
madamente 30 livros jurídicos 
adquiridos de forma fraudu-
lenta, ficando confirmada a 
atuação em conjunto entre os 
dois suspeitos. 

Adriano Cândido respon-
derá pelos crimes de este-
lionato, falsidade ideológica, 
associação criminosa e porte 
ilegal de munição, podendo 
ser condenado a mais de 15 
anos de reclusão. Já Menahem 
da Silva Bastos responderá 
pelos crimes de receptação e 
associação criminosa, poden-
do ser condenado a mais de 
sete anos de reclusão. Com Menahem Bastos e Adriano Cândido foram  encontrados dezenas de livros de Direito e Medicina

FOTOS: Secom-PB

Vinte e um anos de re-
clusão em regime fechado. 
Essa foi a pena aplicada pelo 
Tribunal do Júri da Comarca 
de Caiçara, no julgamento 
realizado na última terça-fei-
ra (23), a Moisés Sabino da 
Silva, pelo crime de homicí-
dio consumado qualificado. 

Moisés matou a própria 
mãe, Lindalva André da Silva, a 
golpes com um pedaço de ma-
deira, no dia 18 de dezembro 
de 2013, quando ainda tinha 
19 anos e a vítima 42 anos de 
idade. O assassinato aconteceu 
na casa deles, no município de 
Caiçara, localizado na região do 
Brejo da Paraíba, a 142 quilô-
metros de João Pessoa.

Para o conselho de sen-
tença, o réu matou a mãe e 
cometeu o crime de modo 
cruel, agindo de forma que 
impossibilitou a defesa da 
vítima. De acordo com uma 
testemunha, Moisés preme-
ditou o homicídio. 

Na sentença, a juíza 
Bárbara Bortoluzzi destaca 
o laudo psiquiátrico, segun-
do o qual o acusado possui 
sério transtorno e desvio de 
personalidade, havendo, por 
conta disso, fortes indícios 
de que se ele for solto, pode-
rá cometer crimes dessa e de 
outra natureza.

Participaram do julgamen-
to o promotor de Justiça Alley 
Escorel e o defensor público 
Antônio Rodrigues de Melo.

Homem que matou 
a mãe é condenado

EM CAIÇARA

Policiais militares deti-
veram três pessoas em um 
veículo roubado, na noite de 
quarta-feira (24), no bair-
ro do Geisel, na capital, e 
apreenderam com eles uma 
espingarda calibre 28.

Um policial da Ronda Táti-
ca com o Apoio de Motocicletas 
(Rotam) do 1º Batalhão trafe-
gava pelo bairro do José Améri-
co quando visualizou um veícu-
lo em alta velocidade e iniciou 
a perseguição. Durante a ação, 
ele solicitou apoio e uma viatu-
ra do 5º Batalhão ajudou a in-

terceptar o veículo. Os policiais 
encontraram uma espingarda 
calibre 28 e alguns celulares 
com os três ocupantes.

Ao consultar a placa, foi 
verificado que ele era rouba-
do e que havia sido o mesmo 
usado em um assalto a um 
posto de combustível no bair-
ro do Geisel. Os detidos, dois 
adolescentes de 14 e 16 anos 
e um adulto de 23 anos, foram 
reconhecidos. Os suspeitos, 
a arma de fogo e o veículo 
apreendidos foram levados 
para a Central de Flagrantes.

Polícia detém três 
acusados de roubo

NA CAPITAL

Lindalva André 
tinha 42 anos 
e foi morta 
a golpes de 
madeira em 18 de 
dezembro de 2013

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de um trabalho investigativo 
da Delegacia de Roubos e Furtos de 
João Pessoa, desarticulou, no final 
da manhã de ontem, uma quadri-
lha apontada como responsável por 
algumas saidinhas em agências ban-
cárias de João Pessoa. Foram presos 
em flagrante Wellingthon de Castro 
Felix, 24 anos; Lucas Diniz da Silva, 19 
anos; e Giuseppe dos Santos Barbosa, 
35 anos; e ainda foi apreendido um 
adolescente que também integrava 
o grupo. Dentre os presos há um vi-
gilante que trabalha na Caixa Econô-
mica Federal, agência das Trincheiras, 
que dava cobertura para a quadrilha.

De acordo com a delegada de 
Roubos e Furtos, Júlia Valeska, há 
cerca de um mês estava tramitan-
do uma investigação com foco num 
grupo criminoso responsável por al-

gumas saidinhas de banco aqui da 
capital. Durante o decorrer das in-
vestigações, foi constatado que um 
vigilante de uma empresa privada 
de segurança da capital, que traba-
lhava na agência, fazia parte do gru-
po criminoso, inclusive tendo sido 
visualizado pelos policiais na noite 
dessa quarta-feira, no ponto final 
do ônibus 301, em Mangabeira, um 
encontro entre o vigilante e Wellin-
gthon possivelmente definindo de-
talhes para praticarem a ação.  

Segundo a delegada, o vigilante 
iria observar um cliente que iria fa-
zer um saque de uma quantia alta e 
passar as informações para os crimi-
nosos que aguardavam do lado de 
fora para abordarem a vítima. Dian-
te dessas informações, os policiais se 
mobilizaram nas proximidades da 
Rua das Trincheiras e visualizaram os 

suspeitos, inclusive um deles entran-
do na agência, possivelmente para 
pegar informações com o vigilante. 
A polícia agiu rápido e abordou Wel-
lingthon antes da ação ocorrer. Na 
ocasião, foi apreendido um veículo 
Celta que estava sendo usado pelos 
criminosos e uma arma de fogo.

Os suspeitos foram conduzi-
dos à Central de Polícia, no bairro 
do Geisel, para prestarem esclare-
cimentos à Polícia.  Durante depoi-
mentos, Wellingthon confessou que 
realmente iria praticar crime e que 
o vigilante passaria as informações. 
Eles foram autuados por tentativa 
de roubo majorado, porte de arma e 
associação criminosa. Deverão parti-
cipar de audiência de custódia, e em 
seguida serão encaminhados para 
presídios onde ficarão à disposição 
da Justiça.

Quadrilha é desarticulada em JP
SAIDINHA DE BANCO 

Três homens e um adolescente foram presos como integrantes da quadrilha; com eles foi apreendido um veículo Celta 
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Rodovias de ligação entre Brejo 
e o Curimataú são restauradas
Estão sendo recuperados 
61,3 km, beneficiando 
mais de 90 mil habitantes 

As rodovias PB-111/105 
de ligação entre o Brejo e o 
Curimataú estão sendo restau-
radas pelo Governo do Estado. 
Trata-se do trecho que liga o 
Distrito de Rua Nova/ Bananei-

ras/Solânea/Cacimba de Den-
tro/Araruna,  com 61,3 km,  
contemplando uma população 
de 94,5 mil habitantes. É mais 
uma obra do Programa Cami-
nhos da Paraíba,  beneficiando  
municípios  do Brejo e Curima-
taú, na qual estão sendo inves-
tidos, com recursos próprios, 
R$  13 milhões. 

Na rodovia estão sendo 

executados serviços de cor-
reção de defeitos localizados, 
recapeamento da pista de ro-
lamento com microrrevesti-
mento produzido com asfalto 
de alta  resistência à ação do 
tráfego e às intempéries, lim-
peza dos acostamentos e do 
sistema de drenagem e sina-
lização horizontal e vertical. 
Pela rodovia circulam diaria-

mente uma média de 1.654 
veículos, entre automóveis, ca-
mionetas, ônibus, caminhões 
e motos.

 O diretor de Operações 
do DER, Hélio Cunha Lima, 
destaca que a restauração da 
PB-105 faz parte do progra-
ma do Governo Estadual de 
dotar nossas rodovias de boas 
condições de trafegabilida-

de, lembrando que estão em 
andamento 204,8km de res-
tauração e 276,1 de pavimen-
tação, beneficiando todas as 
regiões do Estado. 

Ele disse ainda que o Pro-
grama Caminhos da Paraíba já 
atinge a impressionante soma 
de 2.406,3km entre  rodovias 
restauradas e pavimentadas, 
proporcionando o desenvolvi-

mento social e econômico dos 
municípios, modernizando a 
infraestrutura rodoviária, in-
tegrando todos os municípios 
à moderna malha rodoviária 
estadual, com conforto e se-
gurança aos seus usuários, 
geração de mais emprego e 
renda visando a melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção paraibana.  

FOTO: Divulgação

Cerca de 300 estudantes e professores participaram do evento, onde também foram divulgados detalhes do concurso Arte Cidadã

A educação fiscal foi o 
principal tema de aula para 
cerca de 300 estudantes e 
professores da Escola Estadu-
al Professora Daura Santiago 
Rangel, no bairro José Améri-
co, em João Pessoa. As pales-
tras realizadas na quarta-feira 
(24) vieram acompanhadas 
da divulgação do concurso 
Arte Cidadã, que faz parte do 
programa Semeando Semen-
tes da Cidadania, da Secretaria 
de Estado da Receita. 

A segunda edição do con-
curso Arte Cidadã, que é uma 
parceria das Secretarias de 
Estado da Receita e da Educa-
ção, e da Delegacia da Receita 
Federal em João Pessoa, vai 
premiar as melhores produ-
ções nas categorias de dese-
nhos (estória em quadrinhos), 
poesia ou paródias com sete 
notebooks.

A apresentação do pro-
grama de educação fiscal con-
tou com pequenas palestras 
do auditor fiscal da Receita 
Estadual, Geraldo Leite; da 
representante de Capacitação 
e Desenvolvimento da Sec-
ção de Gestão de Pessoas da 
Delegacia da Receita Federal 
em João Pessoa, Cristiane Pa-

trícia Carvalho, e dos técnicos 
da Secretaria de Educação do 
Estado, Ana Maria da Costa e 
Luismar Cândido Nascimento.

“A divulgação dos cur-
sos online da Esat Virtual e 
do concurso para alunos será 
mais uma oportunidade para 
nós conhecermos temas que 
precisam ser mais aprofun-
dados nas palestras expostas 
de educação fiscal, até como 
forma de fazer as coisas de 
maneira certa e de entender 
nossos direitos”, declarou a 
aluna do 3º ano do Ensino Mé-
dio da Escola Estadual Daura 
Santiago Rangel, Ana Luiza 
Magalhães.

Pedro Paulo Medeiros de 
Morais, também aluno do 3º 
ano do Ensino Médio, somen-
te ficou sabendo do concurso 
e dos cursos online gratuitos 
durante a divulgação do even-
to. “Agora me sinto estimulado 
em participar do concurso e 
de fazer os cursos online gra-
tuitos do programa Semeando 
Sementes de Cidadania. As 
categorias e de desenho e de 
paródias são também mais 
um estímulo à criatividade e 
a produção de artes”, revelou.

Já a aluna do 2º ano do 

Ensino Médio Elaine Cristina 
Martins Sales participou ati-
vamente do evento ao ensaiar 
passos de uma música de in-
tegração com a representante 
de Capacitação e Desenvolvi-
mento da Secção de Gestão de 
Pessoas da Delegacia da Re-
ceita Federal em João Pessoa, 
Cristiane Patrícia Carvalho. 
“É sempre muito interessante 
esse tipo de evento na escola, 
pois nos envolvemos mais e 
também estimula a nossa par-
ticipação”, comentou.

Avaliação do evento
A coordenadora executi-

va do Semeando Sementes de 
Cidadania da Receita Estadu-
al, Ciliana Nunes, revelou que 
a disseminação do concurso 
Arte Cidadã e dos cursos a 
distância nas escolas públicas 
junto aos alunos e professores 
será uma etapa fundamental 
do programa. “Chegamos so-
mente hoje a oito turmas de 
40 alunos do Ensino Médio da 
Escola Daura Santiago. Verifi-
camos que houve uma partici-
pação efetiva e dinâmica junto 
ao nosso público-alvo, que são 
os alunos. Contudo, também 
destacamos a participação 

dos professores da escola, que 
será fundamental a sua orien-
tação dos trabalhos na sala 
de aula para que mais alunos 
participem dos cursos e do 
concurso. Os cursos também 
são voltados aos professores, 
pois o intuito é que a educação 
fiscal seja tema transversal na 
educação pública”. 

Como se inscrever
As inscrições do concurso 

Arte Cidadã podem ser realiza-
das por alunos das escolas pú-
blicas da Região Metropolita-
na de João Pessoa (1ª Região), 
matriculados no 8º e 9º anos 
do Ensino Fundamental II e 
também no Ensino Médio. Os 
pré-requisitos são a frequên-
cia escolar regular e também 
a realização com êxito de pelo 
menos um dos cinco cursos 
gratuitos na modalidade EAD 
(Ensino a Distância) constan-
tes no Programa Semeando 
Sementes da Cidadania. 

Os alunos da rede pública 
podem se inscrever somente 
pela internet, por meio do link 
www3.receita.pb.gov.br/por-
talesat/artecidada. As inscri-
ções serão realizadas até o dia 
30 de outubro de 2016.

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), por meio 
da Gerência de Bandas Mar-
ciais, realiza neste fim de se-
mana, em Campina Grande e 
Pombal, a II Copa de Bandas 
Marciais da Rede Estadual de 
Ensino. Em Campina, o even-
to será realizado a partir das 
16h de amanhã, no ginásio 
da Escola Dr. Hortênsio de 
Sousa Ribeiro (Premem), no 
bairro do Catolé. Já em Pom-
bal, a Copa será no domingo 
(28), em local aberto, tam-
bém às 16h, na rua em frente 
a 13ª Gerência Regional de 
Educação (GRE). 

No sábado, em Campi-
na Grande, irão participar as 
bandas marciais das regio-
nais de Educação de Campi-
na, Guarabira, Cuité, Monteiro 
e Mamanguape. Em Pombal, 
irão participar as bandas das 
regionais de Patos, Itaporan-
ga, Catolé do Rocha, Cajazei-

ras e Sousa. Atualmente, a 
Paraíba possui 100 bandas 
marciais, atendendo a 6.850 
estudantes. Até o fim deste 
ano, a meta do Governo do 
Estado é implantar mais 50 
grupos desse tipo.

Inscrições para novatos 
– Para participar das Bandas 
Marciais Escolares da Rede 
Estadual de Ensino, o aluno 
deve estar matriculado em 
alguma escola da rede no En-
sino Fundamental II ou Ensi-
no Médio e procurar a banda 
marcial da escola. Caso a uni-
dade de ensino não possua 
banda marcial, o aluno pode 
procurar a escola mais pró-
xima que possua banda e se 
inscrever. Não é necessário 
nenhum conhecimento mu-
sical prévio, pois ao ingres-
sar na banda, o aluno passa-
rá por uma iniciação musical 
e, em seguida, definirá que 
tipo de instrumento irá tocar.

Pombal e CG sediam 
a II Copa de Bandas 

Desfiles cívicos têm 
início amanhã em JP

SÁBADO E DOMINGO

7 DE SETEMBRO

O bairro dos Bancários 
abre a programação, em João 
Pessoa, dos desfiles em co-
memoração ao 7 de Setem-
bro, Dia da Independência 
do Brasil, amanhã, às 8h. Irão 
participar bandas e fanfarras 
das escolas e Centros de Re-
ferência em Educação Infan-
til (Creis) da capital. 

As escolas que darão o 
pontapé inicial às atividades 
são Lions Tambaú, Olívio 
Ribeiro Campos e Aruanda. 
A concentração será na Rua 
Rosa Lima dos Santos, co-
nhecida como Três Ruas dos 
Bancários. 

Com o Tema “É meu, é 
seu, é nosso”, que vai levantar 
a importância de preservar o 
patrimônio público, a Escola 

Municipal de Ensino Funda-
mental Aruanda levará para 
o desfile cerca de 80 alunos. 
Também irão participar gru-
pos de idosos e associações 
de moradores.

A programação dos des-
files segue no dia 30 de agos-
to, em Mandacaru e Bairro 
dos Estados; 31 de agosto, 
Jardim Veneza/Vieira Diniz; 
1º de setembro, Funcioná-
rios II; 2 de setembro, Cris-
to; 3 de setembro, Geisel; 4 
de setembro, Mangabeira; 4 
de setembro, Costa e Silva; 6 
de setembro, Centro; 12 de 
setembro, Gervásio Maia; 18 
de setembro, Valentina Fi-
gueiredo, e nos dias 24 e 25 
de setembro, no Parque da 
Lagoa.

Educação fiscal é tema de palestra
ESCOLA DAURA SANTIAGO

Nesta sexta-feira, empre-
sários campinenses  vão partici-
par do “+Softcom” a partir das 
18h30 no Garden Hotel, pro-
movido pela Solftcom do casal 
empresário Renato e Adriane 
Rodrigues. Durante o encontro, 
empresários e varejistas terão a 
oportunidade de debater pro-

dutividade, redução de custos e 
inovações tecnológicas. 

“O +Softcom pretende tra-
zer soluções simples para am-
pliar a produtividade e a ges-
tão, para garantir uma empresa 
mais competitiva no mercado. 
O evento é gratuito para clien-
tes da nossa empresa”, disse Re-
nato Rodrigues.

O evento contará com três 
oficinas, que ocorrerão simul-

taneamente, com os seguintes 
temas: Venda Mais, que irá ex-
plorar a tecnologia e a comuni-
cação em seu programa; Gestão 
e Produtividade, que irá abor-
dar a gestão financeira da em-
presa e gerar discussões acerca 
de dinheiro e lucro; Obrigato-
riedade Fiscal, que irá apresen-
tar soluções referentes a obri-
gatoriedade fiscal, explorando 
a qualidade da informação, e 

mostrar a importância da higie-
nização dos dados fiscais, para 
evitar pagamentos de impostos 
indevidos. 

“A ideia é disseminar tec-
nologias que garantem mais 
produtividade, mais vendas, 
mais gestão e os melhores resul-
tados”, disse Adriane, vice-pre-
sidente da empresa.

De acordo com Adriane, 
outro ponto importante a ser 

destacado na terceira oficina 
é a importância dos empresá-
rios organizarem seus sistemas 
próprios de emissão de NFe, 
uma vez que o sistema de no-
tas avulsas será descontinuado 
pela SEFAZ a partir de janeiro 
do ano que vem. As oficinas se-
rão realizadas em três rodadas, 
para que os participantes não 
percam nenhum detalhe do 
evento. 

Evento discute tecnologia para o comércio
EM CAMPINA GRANDE

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União
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Paraibanos eram mantidos como 
escravos dentro de caminhão no RS
Por não atingir meta diária 
de vendas eram punidos 
dentro de uma cela

A Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul investiga a 
suspeita de que 13 trabalha-
dores da Paraíba estavam 
sendo mantidos em condi-
ções semelhantes à escra-
vidão em Lajeado, no Vale 
do Taquari, interior do Rio 
Grande do Sul. Eles foram 
encontrados dentro de um 
caminhão na cidade gaúcha, 
e levados para prestar depoi-
mento na Polícia Civil.

Flagrante
O flagrante aconteceu 

durante uma operação reali-
zada pela Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Minis-
tério do Trabalho e Brigada 
Militar. Os trabalhadores 
eram ambulantes e vendiam 
materiais como cintos e ca-
pas de carro.

Os trabalhadores fica-
vam presos em uma cela, 
onde sofriam punições e 
ameaças psicológicas, confor-
me relato de uma das vítimas. 

Foram ouvidas 17 pes-
soas, sendo 15 trabalhadores 
e dois empregadores. 

Segundo o delegado Mau-
ro Mallmann, que colheu os 
depoimentos, os vendedores 

Do ClickPB

de materiais como cintos e ca-
pas de bancos de carro eram 
transportados no comparti-
mento de carga de um cami-
nhão-baú, onde ficava a cela.

Os ambulantes disseram 
à polícia que eram submeti-
dos a castigos quando não al-
cançavam a meta de venda, e 
também afirmaram ter limi-
tações de locomoção e jorna-
da de trabalho excessiva.

O delegado diz que o 
grupo foi atraído por uma 
pessoa da Paraíba, que en-
tregou certa quantia em di-

nheiro para cada um dos 
empregados para sustento 
das famílias. Esse dinheiro 
deveria ser devolvido com 
o trabalho prestado no Rio 
Grande do Sul.

Entretanto, de acordo 
com informações da polícia, 
eles recebiam uma quantia 
insuficiente para alimenta-
ção diária e dormiam dentro 
do caminhão, ou em redes do 
lado de fora do veículo.

Dois homens foram pre-
sos, suspeitos de exercerem 
conduta análoga a escravidão.

Os ambulantes 
disseram à 
polícia que eram 
submetidos a 
castigos quando 
não conseguiam 
alcançar a 
meta de venda

Os trabalhadores ficavam presos em uma cela, onde sofriam punições e ameaças psicológicas
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Senadores se de-
sentenderam e bateram 
boca ontem, no primei-
ro dia de julgamento 
da presidente afastada 
Dilma Rousseff no pro-
cesso de impeachment, 
após a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) afir-
mar que “metade do 
Senado” não tem moral 
para julgar a petista.

De acordo com o 
G1, senadores favorá-
veis ao impeachment 
se irritaram com a de-
claração de Gleisi e teve 
início um bate-boca ge-
neralizado fora dos mi-
crofones da sessão.

O primeiro a res-
ponder à declaração de 
Gleisi foi o líder do DEM, 
Ronaldo Caiado. Em tom 
irônico, o parlamentar 
goiano interrompou a 
senadora petista e afir-
mou que ele e os outros 
parlamentares da Casa 
não eram “assaltantes 

de aposentados”, re-
ferindo-se à prisão do 
ex-ministro do Planeja-
mento Paulo Bernardo, 
marido de Gleisi, que 
foi preso sob acusação 
de envolvimento em um 
esquema de corrupção 
que teria desviado R$ 100 
milhões dos funcionários 
públicos federais que 
fizeram empréstimo 
consignado.

Gleisi, então, tam-
bém alfinetou o líder do 
DEM. “É [assaltante] de 
trabalhador escravo”, 
rebateu a petista, fazen-
do referência ao fato de 
Caiado ser produtor ru-
ral em Goiás.

Um dos mais com-
bativos aliados de Dilma, 
Lindbergh Farias entrou 
na discussão e acusou 
Caiado de ter ligação 
com o contraventor 
goiano Carlos Augusto 
Ramos, conhecido como 
Carlinhos Cachoeira.

Bate-boca entre os 
senadores no 1o dia

julgamenTO de dilma

55 praias do litoral  
próprias ao banho

A qualidade da água varia en-
tre excelente, muito boa e satisfató-
ria em 55 praias do Litoral da Paraíba 
classificadas como apropriadas ao 
banho pela Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente (Su-
dema). De acordo com o relatório se-
manal, em João Pessoa, os banhistas 
devem evitar a Praia de Manaíra no 
trecho que fica 100 metros a direita 
e 100 metros a esquerda da galeria 
pluvial no final da Ruy Carneiro/Bah-
amas. A Sudema ainda recomenda 
aos banhistas que evitem os trechos 
de praias localizados em áreas fron-
tais a desembocaduras de galerias 
de águas pluviais, principalmente 
se houver indício de escoamento 
recente. A equipe da Coordenadoria 
de Medições Ambientais da Sudema 
divulga, uma vez por semana, a 
situação de balneabilidade das 56 
praias, por meio de coleta de ma-
terial para análise nos municípios 
costeiros do Estado.

Segurança dos 
jogos Paralímpicos

O ministro da Justiça, Alexan-
dre de Moraes, disse ontem que as 
estratégias de segurança de turistas, 
atletas e moradores do Rio de Janeiro 
durante a Olimpíada não foram encer-
radas com o fim da competição e que 
a Força Nacional continuará na cidade 
até o fim dos Jogos Paralímpicos. 
“Toda a questão de segurança não 
parou em nenhum momento. Haverá 
uma adaptação em relação ao efetivo 
naquelas praças em que não haverá 
mais jogos. Então, nesses locais, não 
haverá necessidade. Mas em relação 
às praças olímpicas em que acon-
tecerão as disputas, é exatamente 
igual, o mesmo efetivo”. O esquema 
de segurança foi mantido mesmo 
após a morte do soldado Hélio Vieira 
Andrade, baleado no dia 10 de agosto 
após entrar por engano em uma co-
munidade do Complexo da Maré.

O número de pessoas ne-
gras mortas por armas de fogo 
no Brasil é 2,6 vezes maior que 
o de pessoas brancas. O dado 
faz parte do Mapa da Violên-
cia, levantamento que também 
mostra que entre 2003 e 2014, 
enquanto houve queda de 27% 
nas taxas de mortalidade de 
brancos por esta causa, houve 
aumento de 9,9% nas de negros.

O Mapa da Violência com-
põe uma série de estudos feitos 
pelo pesquisador Julio Jacobo 
Waiselfisz, desde 1998, tendo 
como temática a violência no 
Brasil. Waiselfisz é vinculado 
à Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso).

Conforme o estudo, no 
ano de 2003, em números ab-
solutos foram 13.224 homi-
cídios por armas de fogo que 
vitimaram pessoas brancas, 
e, em 2014, esse número caiu 
para 9.766. Em contrapartida, 
o número de vítimas negras 
passou de 20.291 para 29.813. 
Entre os brancos a taxa de 
mortos a cada 100 mil habi-
tantes caiu de 14,5 para 10,6 e 
entre os negros saltou de 24,9 
para 27,4.

Questão racial
Para o vice-presidente do 

Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, Renato Sérgio Lima, a 
questão racial no Brasil precisa 
ser encarada de frente. “Temos 
um problema racial grave que 
permite que negros sejam mais 
mortos que brancos, o Estado 
precisa mostrar que não há ra-
cismo fazendo com que o risco 

da população seja pequeno e 
seja igual para todos os seg-
mentos, cores/raças”, disse.

O especialista diz que, ao 
contrário do que alguns defen-
dem, a questão principal não é 
a renda e sim a raça. “Mesmo 
entre os pobres, os negros são 
mais mortos que os brancos. A 
questão é que há um problema 
racial e precisa ser encarada de 
frente”.

Jovens
O estudo aponta que, his-

toricamente, as mortes por ar-
mas de fogo são concentradas 
entre jovens de 15 a 29 anos. 
Enquanto em 1980, entre to-
dos os homicídios por armas, 
51,8% tiveram vítimas jovens, 
em 2014 esse número chegou 
a 58%. A proporção aumentou 
entre 1980 e 2004, quando 
chegou ao pico de 60,9%, apre-
sentando leve queda até 2014.

Em números absolutos, 
no conjunto total da população, 
o número de homicídios por 
armas de fogo passou de 6.104, 
em 1980, para 42.291, em 
2014: crescimento de 592,8%. 
Mas, na faixa entre 15 e 29 anos, 
houve um salto de 3.159, em 
1980, para 25.255, em 2014: 
crescimento de 699,5%.

Renato Sérgio Lima res-
salta que a violência é um pro-
blema extremamente grave 
no Brasil e apesar de afetar 
a todos, não atinge de forma 
igualitária. “Mesmo com esses 
números absurdos, estes fato-
res [jovens e negros morrerem 
mais] acabam sendo usados 
em debates ideológicos.  O ho-
micídio no Brasil tem cor e ida-
de”, disse o especialista.

Negros morrem 2,6 
vezes mais que brancos

POr armaS de FOgO

Pelo 16º mês consecutivo, 
o número de demissões su-
perou o total de contratações 
com carteira assinada, confor-
me dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado on-
tem pelo Ministério do Tra-
balho. Em julho, o saldo entre 
demissões e contratações foi 
de menos 94.724 empregos 
formais. Ao todo foram regis-
tradas 1.168.011 admissões e 
1.262.735 desligamentos.

No acumulado do ano, 
segundo o Caged, 623.520 
postos de trabalho formal fo-
ram fechados, com variação 

negativa de 1,57% em relação 
ao mesmo período de 2015. 
Nos últimos 12 meses (agosto 
de 2015 a julho 2016), o total 
de demissões superou o de 
contratações em 1.706.459, 
representando uma variação 
de negativa de 4,18%.

Os setores que registra-
ram as maiores perdas de 
emprego foram o de serviços 
(-40.1470 postos), da constru-
ção civil (- 27.718 postos), do 
comércio (-16.286 postos) e 
da indústria de transformação 
(-13.298 ). Por outro lado, os 
setores agrícola (+4.253 postos) 
e administração pública (+237) 
tiveram mais contratações do 
que demissões em julho.

Segundo o Caged, o de-

sempenho positivo da agri-
cultura está relacionado a 
fatores sazonais, como culti-
vo de lavoura temporária em 
São Paulo; o cultivo de soja, 
em Mato Grosso; e o cultivo 
de uva em Pernambuco.

Todas as regiões regis-
traram queda no nível de em-
prego formal em julho, sendo 
que a região Sudeste foi a que 
teve a maior perda de postos 
de trabalho, com 661.757 de-
missões ante 616.119 contra-
tações, com saldo de  45.638 
postos a menos. A região Sul 
teve saldo negativo de 23.603 
postos, Nordeste -19.558 pos-
tos, Centro-Oeste -2.219 pos-
tos e Norte -3.706 postos de 
trabalho formal.

Brasil fechou mais de 94 mil 
postos de trabalho em julho

dadOS dO Caged

O governador Ricardo 
Coutinho participa na terça-
feira (30) da abertura do Semi-
nário “O Futuro do Desenvolvi-
mento: o Brasil, o Nordeste e a 
estratégia de arranjos produ-
tivos locais”, evento realizado 
por meio de parceria entre o 
Governo e a Universidade Fe-
deral da Paraíba. A abertura 
será no auditório da Reitoria 
da UFPB, a partir das 18h30. 
Na ocasião, Ricardo ministrará 
a palestra magna, que marca a 
abertura do evento, com o tema 

“A conjuntura nacional e suas 
repercussões no Nordeste”.

Com o seminário o Gover-
no e a universidade buscam 
criar de maneira conjunta o 
Plano de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Plades) 
com o objetivo de auxiliar os 
arranjos produtivos locais 
(APLs) paraibanos. Na aber-
tura, o governador avalia os 
riscos ao recente processo de 
transformações ocorrido na 
região, em decorrência da cri-
se política e econômica, as es-

tratégias para sua superação e 
reversão de seus efeitos negati-
vos sobre as condições sociais 
e econômicas. Para estabelecer 
este plano, é preciso estabele-
cer dois aspectos. A estratégia 
técnica trata o desenvolvimen-
to socioeconômico como o 
processo de transformações 
operadas por meio de redes 
de arranjos produtivos lo-
cais, entrelaçados e envol-
vendo o território paraibano, 
em suas dimensões cultural, 
política e econômica.

Governo e UFPB realizam 
evento e Ricardo faz abertura

SemináriO SObre arranjOS PrOduTivOS lOCaiS

Aline Leal
Da Agência Brasil Ivan Richard

Da Agência Brasil
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Rinaldo de Fernandes lança livro na Bienal de São Paulo

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com 

O escritor Rinaldo de Fernandes, aten-
dendo convite da editora Novo Século, 
de São Paulo, por onde publicou este 
ano a coletânea “Contos Reunidos”, vai 
participar da 24ª Bienal Internacional 
do Livro São Paulo, que acontece no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, 
de hoje até dia 4 de setembro. Rinaldo 

estará autografando os seus “Contos Reunidos” no 
dia 2 de setembro, às 20h, no estande da Novo Sé-
culo. “Contos Reunidos” reúne os livros “O Perfume 
de Roberta” (2005), “O Professor de Piano” (2010), 
“Confidências de um amante quase idiota” (2012) 
e textos escolhidos de “O livro dos 1001 microcon-
tos”, que o autor vem escrevendo no facebook desde 
2013. Rinaldo de Fernandes já venceu o Prêmio 
Nacional de Coantos do Paraná e, com o romance 
“Rita no Pomar” (2008), foi indicado para o Prêmio 
São Paulo de Literatura e para o Prêmio Zaffari & 
Bourbon, do Rio Grande do Sul.

Rinaldo destaca que é sempre muito importante 
para um escritor o contato com o público leitor. “É 
sempre muito importante que a obra do escritor 
esteja acessível ao leitor. A Bienal do Livro de São 
Paulo, entre todas as Bienais do País, é a que tem 
mais fluxo de pessoas. Portanto, ter a obra exposta 
no estande de uma das maiores editoras do País, a 
Novo Século, que publicou o meu livro “Contos Reu-
nidos”, que estarei autografando no evento, é sem 
dúvida uma grande vitrine, um momento crucial 
para a divulgação da obra, para a conquista de mais 
leitores.”

Na coletânea lançada por Rinaldo, consta ainda, 
numa seção final, um conjunto de 18 estudos crí-
ticos sobre os contos. Normalmente, os contistas, 
como os poetas, costumam, em determinado mo-
mento de sua trajetória, reunir num só volume a sua 
produção – ou para facilitar o acesso de leitores ou 
porque as obras já estão esgotadas. “No meu caso, 
foi mesmo para facilitar o acesso de leitores, além 
de permitir a pesquisadores e estudiosos de minha 
contística – que já são inúmeros – um material crí-
tico substantivo, de relevo, como é o que consta da 

Reconhecido 
como um dos 
grandes contistas 
brasileiros da 
atualidade, Rinaldo 
de Fernandes vai 
apresentar uma 
coletânea de contos 
que também reúne 
estudos críticos

Nova produção de Rinaldo de Fernandes

Chico dantas realiza 
exposição na UFPB com 
ilustrações de selfies

seção final do Contos Reunidos”, comenta. 
A obra de Rinaldo de Fernandes tem conse-

guido uma boa receptividade da crítica literá-
ria brasileira. Regina Zilberman, professora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma 
crítica literária de extremo valor – das mais  res-
peitadas deste País, com inúmeros livros publica-
dos e adotados nos cursos de Letras o classificou 
como mestre do conto. “Zilberman não me deu 
esse título do nada – foi a partir da leitura rigo-
rosa que ela fez dos 11 contos que constam do 
meu livro O professor de piano. Ela percebeu uma 
unidade, uma coerência em todos os contos de O 
professor de piano, os quais, segundo ela disse no 
posfácio que escreveu para o livro, “estão assina-
lados por grande condensação dramática e im-

pacto narrativo”. Disse ainda, entre outras coisas, 
que meus contos exercem “um forte efeito sobre 
o leitor”, que eles tematizam questões centrais da 
sociedade atual, como a violência. Portanto, foi 
um título dado a partir de um viés rigorosamente 
crítico. E isto me deixou muito feliz. Por outro 
lado, os elogios que chegam sobre a minha ficção 
me deixam contente, claro, mas nunca envaide-
cido ao ponto de não ver o texto literário como 
resultado de muita transpiração, de muito empe-
nho por parte de seu criador”, declarou.

Já Marcelo Coelho, da Folha de S. Paulo, no 
artigo “Literatura da violência”, publicado em 
2011 e que resultou de uma palestra que ele 
proferiu para estrangeiros, teceu um comentário 
importante sobre o conto “Ilhado”. Marcelo no 
artigo citou, além de Rubem Fonseca, que seria 
o pai do que o articulista chamou de “escola 
da literatura da violência”, outros seis autores: 
Rinaldo, Patrícia Melo, Férrez, Paulo Lins, Marçal 
Aquino e Fernando Bonassi. “Meu conto que ele 
cita e que integraria essa escola é justamente o 
“Ilhado”. Nesse conto e noutros em que trato de 
violência, como “Duas margens”, “Pássaros”, “O 
último segredo” e “Você não quis um poeta”, há 
uma crueza, um modo muito duro de narrar. A 
literatura testemunha a realidade – e se o cotidia-
no é brutal, e ele o é, o escritor tem que represen-
tar em suas ficções essa brutalidade. Mas precisa 
também elaborar seu texto, mergulhar na lingua-
gem. Sou de fato muito cuidadoso com a lingua-
gem, cada palavra de uma frase minha é pensada, 
posta com muito rigor, e querendo expressar com 
justeza a natureza da situação narrada”, observa.

Rinaldo de Fernandes é contista, romancista, 
antologista e professor universitário. É autor de O 
perfume de Roberta, (contos, Garamond, 2005) e 
organizador, entre outras, das coletâneas Contos 
cruéis: as narrativas mais violentas da literatura 
brasileira contemporânea (Geração Editorial, 
2006), Quartas histórias: contos baseados em 
narrativas de Guimarães Rosa (Garamond, 2006) 
e Capitu mandou flores: contos para Machado de 
Assis nos cem anos de sua morte (Geração Edi-
torial, 2008). Rita no Pomar foi seu romance de 
estreia. 



Sobre face é o título da ex-
posição que o artista visual 
Chico Dantas está realizan-
do na Galeria de Arte Lavan-
deira, instalada no Bloco B 
do Centro de Comunicação, 
Turismo e Artes (CCTA) do 
Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba, em João Pessoa. 
Aberta na última quinta-feira, a indivi-
dual permanecerá montada à visitação 
do público até 16 de setembro e reúne 
20 desenhos a pincel, todos inéditos, 
criados já em 2016. 

“A exposição é a respeito da face 
humana, do rosto. São “comentários” 
de personagens que estão nas redes 
sociais, ou seja, nós todos. É como o 
próprio curador da individual, o artis-
ta plástico, professor e crítico Gabriel 
Bechara Filho, diz. Isto é, que ‘o artista 
não se limita a reproduzi-las, ao con-
trário, ele ousa revelar o que talvez 
os autores dos selfies quase sempre, 
pretendem esconder. Os desenhos são 
retratos de homens e mulheres que se 
mostram a nós num plano virtual pa-
ralelo, ao que os autores buscaram se 
apresentar. Ora risonhos, ora descon-
fiados, tristes, irônicos, sonhadores, 
sarcásticos, reflexivos e descontraídos, 
os desenhos contornam máscaras que, 
paradoxalmente, buscam revelar o 
que se encontra por detrás delas”. Nos 
mostramos, no mundo virtual, como 
gostaríamos de ser vistos”, disse Chico 
Dantas para o jornal A União.

A propósito, Gabriel Bechara Filho 
ainda lembra que, “com a Internet e 
o Facebook, a auto-imagem do selfie 
tornou-se uma das principais plata-
formas da mídia. Se o retrato realista 
apareceu na baixa-antiguidade e no 
Renascimento como uma reação à 
dimensão niveladora da sociedade 
tradicional que desconsiderava a indi-
vidualidade, em favor da coletividade, 
o selfie de hoje é uma reação ao anoni-

Diversidade 
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Inspiração virtual

mato da sociedade urbano-industrial 
globalizada, igualmente niveladora. 
Afinal, o selfie pressupõe a retirada de 
todas as burcas e  véus...”. O curador da 
exposição ainda observa que “Chico 
Dantas se debruçou sobre esse último 
fenômeno. Ele tomou, aleatoriamen-
te,  imagens de selfies do Facebook e os 
recriou a partir do seu olhar. Se o selfie 
é, também, uma auto-imagem onde o 
retratado busca apresentar, de forma 
seletiva, como gosta que os outros o 
vejam, os desenhos de Chico Dantas 
são uma versão irônica e transversal 
dessas auto-imagens”.

Chico Dantas também demonstrou 
contentamento por ter sido convidado 
para realizar sua exposição Galeria de 
Arte Lavandeira, instalada no Centro 
de Comunicação, Turismo e Artes do 
Campus I da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa. “Para mim é 
interessante, pois é um espaço fora do 
mercado, com o qual me identifico, que 
se propõe a gerar conteúdo no próprio 
ambiente acadêmico, mas também na 
comunidade”, disse ele. 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Composta por Sergei Pro-
kofiev, a composição “Romeu e 
Julieta”, será uma das grandes 
obras executadas pela Orquestra 
Sinfônica da Paraíba (OSPPB) no 
6º Concerto Oficial da Tempo-
rada 2016. Tendo como regente 
o maestro titular da OSPB, Luiz 
Carlos Durier, e participação es-
pecial do violista Gabriel Polycar-
po como solista, o concerto acon-
tece no dia 1º do próximo mês, 
às 20h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, no Espa-
ço Cultural. Os interessados em 
participar podem adquirir seus 
ingressos no valor de R$ 4 (intei-
ra) e R$ 2 (meia-entrada).

Um dos destaques da noite é 
que Gabriel Polycarpo receberá 
o prêmio do I Concurso Nacional 
de Violas da Paraíba (Connvioi), 
realizado pela Universidade Fe-

Orquestra Sinfônica da Paraíba realiza espetáculo no dia 1o de 
setembro e executa “Romeu e Julieta” no Espaço Cultural

Artista Chico Dantas realiza exposição na UFPB com desenhos a pincel baseados
em selfies do Facebook, buscando revelar o que está por trás dos rostos

deral da Paraíba (UFPB), e parceria 
da OSPB.

Dando início ao concerto, a 
apresentação dá o ponta pé inicial 

com a execução de “Romeu e Julie-
ta, Suíte nº 2 para Orquestra, Op. 
64 ter (Montequios e Capuletos)”. 
Logo após, será a vez do “Concer-

A OSPB é um dos mais importantes equipamentos culturais do Estado da Paraíba

O artista Chico 
Dantas tenta 
descortinar 
as faces das 
pessoas a partir 
de autorretratos 
disponibilizados 
por elas nas redes 
sociais

n Exposição: Sobre face 
n Artista: Chico Dantas
n Período: Até 16 de setembro
n Local:  Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) 
da UFPB, em JP
n Endereço: Cidade Universitária, s/n0, bairro Castelo 
Branco

Serviço

to para Viola e Orquestra em 
Sol Menor”, de Cecil Forsyth, 
que terá como solista o violista 
gaúcho Gabriel Polycarpo. De-
pois do intervalo, os músicos da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba 
vão executar a “Sinfonia nº 1 
em Ré Maior, D. 82”, de Franz 
Schubert.

Gabriel Polycarpo, convidado 
para atuar como solista neste 
concerto, é natural de Porto 
Alegre (RS), mestre em viola 
pela Universidade de Indiana, 
nos Estados Unidos, e bacharel 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. É professor de 
violino e viola e, desde 2010, é 
membro da Orquestra de Câmara 
Theatro São Pedro, de Porto Ale-
gre. Recentemente foi aprovado 
no concurso público da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre.



Roteiro
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Em cartaz

Música
Livros em destaque

AM                                 
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 - Transa Reggae

FM
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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

Orquestra Sinfônica da UFPB se apresenta 
hoje dentro do Colóquio “Direito & Música”

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

Um romance 
sobre gordofobia

Formada em Ci-
nema, Larissa Siriani 
é uma jovem autora 
de 24 anos de idade, 
mas publicou - de 
forma independente 
- seu primeiro livro 
quando tinha apenas 
17. Agora, ela escre-
veu a obra intitulada 
Amor plus size (280 
páginas, R$ 29,90), 
um romance sobre 
“gordofobia” que 
marca sua estreia na Verus Editora, do Gru-
po Record, cujo lançamento oficial - durante 
sessão de autógrafo - será realizado em 3 de 
setembro, a partir das 12h, dentro da progra-
mação da 24ª Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo, cuja abertura ocorre hoje, no Pavi-
lhão do Anhembi, e se prolongará até dia 4 do 
próximo mês.

No livro, a protagonista, que se chama Mai-
tê, está prestes a concluir o Ensino Médio e, 
embora seja jovem, bonita, inteligente e tenha 
apenas 17 anos de idade, é alvo de bullying na 
escola, por pesar mais de 100 quilos. No entan-
to, ela consegue reverter sua situação a partir 
do momento em que descobre que pode cum-
prir uma carreira de modelo plus size. 

O sobrepeso acompanha Maitê desde a 
sua infância, o que é motivo de conflito com a 
mãe, uma fanática por dietas. A vida da garota 
sempre foi um turbilhão, por causa de expe-
riências traumáticas: tentativas frustradas de 
emagrecer, um amor não correspondido, além 
do próprio bullying no colégio. No entanto, 
apesar de tantos transtornos, a jovem tem a 
sorte de manter Isaac como seu melhor amigo, 
um apaixonado por fotografia. A baixa autoesti-
ma era um problema, mas, com o tempo - e com 
a ajuda dos clicks desse rapaz - se apercebe de 
que é livre para ser ela mesma e não precisa se 
adaptar aos padrões vigentes.

Em outras palavras, o livro Amor plus size 
narra os preconceitos relacionados ao corpo 
por meio da jornada de autoconhecimento que 
Maitê empreende para dentro de si própria. 
Nesse sentido, aspectos como aceitação e em-
poderamento são elementos condutores na tra-
ma da autora da obra, Larissa Siriani. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Encerrando o III Colóquio 
“Direito & Música”, a Orquestra 
Sinfônica da Universidade Federal 
da Paraíba (OSUFPB) se integra 
dessa vez ao evento, que tem como 
tema “Os sons do Totalitarismo”, e 
traz seus instrumentos sinfonados 
a mais um concerto. A apresenta-
ção, que tem início às 20h na Sala 
Radegundis Feitosa, possui entrada 
gratuita e trabalhará obras de dois 
compositores russos. Além disso, o 
evento conta com a participação de 
solistas convidados. Tudo isso sobre 
o comando da batuta do maestro 
Guilherme Bernstein.

Sendo destaque no concerto, os 
compositores Serge Koussevitsky 
(1877-1951) e Dmitriy Shostako-
vich (1906 – 1975) tomam conta 
do espaço com sua musicalidade 
clássica. Ao mesmo tempo, o dina-
marquês Carl Nielsen (1865-1931), 
que é uma surpresa reservada, 
também será explorado pela or-
questra durante a noite do concerto. 
Já as participações especiais ficam 
por conta dos solistas Victor Mes-
quita (contrabaixo) e Eduardo Lima 
(clarinete). 

No programa feito exclusiva-
mente para apresentação estão as 
seguintes composições: em D. Shos-
takovich - Sinfonia de Câmara, o pú-
blico poderá desfrutar do som de 3 
Largos,  Allegro molto e Allegretto. 
Por outro lado, C. Nielsen – Concer-
to para Clarinete e Orquestra, traz 

a canção Allegretto un poço, com 
Eduardo Filippe de Lima no clarine-
te e por fim, S. Koussevitzky – Con-
certo para Contrabaixo e Orquestra, 
com as músicas Allegro, Andante 
e Alegro sendo interpretadas por 
Victor Mesquita no contrabaixo.

“A transversalidade no campo 
científico precisa ser exaltada, como 
é o caso deste Colóquio, que discu-
tiu a questão do direito na música. 
A nossa orquestra se sente contem-
plada nessa lógica, pois preza por 
essa movimentação do conhecimen-
to a partir de suas apresentações. É 
fato que nenhuma obra está desas-
sociada de seu contexto político, 
social ou econômico. Por isso é que 
nos sentimos honrados por partici-
par do encerramento desse evento 
no campo jurídico”, afirma o profes-
sor Ulisses Silva, diretor da OSUFPB 
ao explicar o porquê da orquestra 
encerrar um evento do Centro de 
Ciências Jurídicas da (UFPB).

Para quem não tem familiari-
dade com seu trabalho, o regente 
Guilherme Bernstein é carioca 
que regeu orquestras como maes-
tro convidado por todo o Brasil e 
também na Europa, Rússia e Israel. 
Um dos destaques de sua carreira é 
que, ele foi maestro da orquestra do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
diretor musical da “Ópera no Bolso” 
e Diretor Musical da Orquestra Sin-
fônica de Barra Mansa, conjunto de 
ponta do projeto de inclusão social 

“Música nas Escolas de Barra Man-
sa”, onde sua atuação foi fundamen-
tal para elevar o grupo à posição de 
destaque que hoje desfruta na cena 
musical brasileira.

Mas voltando para a noite de 
apresentação, esse é o 110 concerto 
de uma série de cerca de 20 apre-
sentações quinzenais programadas 
para este ano, onde a orquestra sin-
fônica tem contemplando clássicos 
da música universal, música brasi-
leira e produções de professores e 
alunos do Departamento de Música 
e Educação Musical da (UFPB).

Por ser um equipamento cul-
tural da (UFPB), a orquestra tem 
como objetivo apenas finalidades 
pedagógicas que envolvem pro-
fessores e alunos da universidade, 
além de contribuir para a formação 
de plateia para o público pessoense. 

Atualmente conta com dezes-
seis músicos fixos e com a parti-
cipação de professores e alunos 
dos cursos de música da UFPB, 
além de eventuais colaboradores 
voluntários da cena sinfônica 
paraibana.

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). Gêne-
ro: Aventura. Duração 90 min. Classificação: 
Livre. Direção: Yarrow Cheney e Chris Renaud. 
Com Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart. 
Sinopse: Max é um cachorrinho que mora em 
um apartamento de Manhattan. Quando seu 
dono traz para casa um viralata desleixado 
chamado Duke, Max não gosta nada, já que 
o seu tempo de bichinho de estimação 
favorito parece ter acabado. Mas logo eles 
vão ter que colocar as divergências de lado 
pois um coelhinho branco adorável chamado 
Snowball está construindo um exército 
de animais abandonados determinados a 
se vingar de todos os pets que tem dono. 
CinEspaço3/3D: 14h, 16h, 18h, 20h (DUB) e 
22h (LEG). Manaíra4: 13h30, 15h45 e 18h 
(DUB). Manaíra5: 12h15, 14h30, 16h45 e 
19h (DUB). Manaíra9/3D: 13h, 15h10, 17h30 
e 19h50 (DUB). Manaíra10/3D: 12h, 14h e 
16h10. Mangabeira1/3D: 13h50, 16h, 18h10 
e 20h20 (DUB). Mangabeira3: 12h10, 15h 
e 17h10 (DUB). Mangabeira5/3D: 12h45, 
14h20 e 16h30 (DUB). Tambiá1: 14h30 
(DUB). Tambiá2: 14h20 e 16h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h05 e 18h35 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, 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 indi-
víduos 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 inevi-
tavelmente, será que o Esquadrão Suicida 
vai morrer tentando concluir a missão ou 
decidem que é cada um por si?. CinEspa-
ço4: 14h (DUB) e 21h30 (LEG). Manaíra4: 
20h15 (DUB).  Manaíra7/3D: 12h30, 
18h10 (DUB) e 15h20, 21h10 (LEG). Ma-
naíra9/3D: 22h (LEG). Manaíra11: 13h10  
e 19h15 (LEG). Mangabeira1:  22h30/3D 
(DUB). Mangabeira5/3D: 19h e 22h (LEG).  
Tambiá4: 14h05 e 18h35 (DUB). Tambi-
á5/3D:  16h20 e 20h50 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 124 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Timur Bekmambetov. Com 
Elenco Jack Huston, Morgan Freeman 
eToby Kebbell. Sinopse: O nobre Judah 
Ben Hur, contemporâneo de Jesus Cris-
to, é injustamente acusado de traição 
e condenado à escravidão. Ele sobrevive 
ao tempo de servidão e descobre que 
foi enganado por seu próprio irmão, 
Messala, partindo, então, em busca de 
vingança. CinEspaço2: 14h, 19h (DUB) 
e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 
21h20 (LEG).  Manaíra6/3D: 14h15, 
19h40 (DUB) e 17h,  22h20 (LEG). 
Manaíra11: 16h30 e 22h10 (LEG). Man-
gabeira4/3D: 14h05, 16h45 e 19h45 
(DUB). Tambiá4: 16h20 e 20h50 (DUB). 
Tambia5/3D: 14h05 e 18h35 (DUB). 

C i n e  B a n g ü ê :  M Ã E  S Ó  H Á  U M A  (BRA 
2016). Gênero: Drama. Duração: 82 min. 
Classificação: 16 anos. Diretora: Anna 
Muylaert. Com Naomi Nero, Matheus 
Nachtergaele,  Dani  Nefussi,  Daniel 
Botelho. Horário: 16h, 18h30 e 20h30. 

 

Martinho da Vila lança primeiro 
disco de inéditas em nove anos

Ícone da música brasileira, Martinho da Vila lança hoje, 
“De Bem Com a Vida”, seu primeiro disco de inéditas desde “Do 
Brasil e do Mundo”, lançado em 2007. 

O novo trabalho do sambista de 78 anos conta com gran-
des participações, reunindo 14 faixas assinadas por Martinho 
em parceria com Ivan Lins, João Donato, Geraldo Carneiro, Zé 
Catimba, Marcelinho Moreira, Fred Camacho, Carlinhos Vergueiro, 
Arthur Maia, Francis Hime, Olívia Hime e Sereno.

Álbum

FotoS: Divulgação

O contrabaixista Victor Mesquita, o maestro Guilherme Bernstein e o flautista 
Eduardo Lima participam do concerto de hoje na Sala Radegundis Feitosa

n Apresentação da Orquestra Sinfônica da UFPB
n Quando: Hoje

n Onde: Sala de Concertos Radegundis Feitosa

n Horário: 20h

n Entrada: Franca

Serviço



Sábado
n Quando: Amanhã
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: Antecipado: R$ 20 
e na hora R$ 30

PHOsPHOrEscEnt Party

n Quando: Amanhã
n Onde: Ateliê Espaço-Tempo
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 15

MultivErsO cOM 
EscurinHO E tOny lEnOn

DOMingO na 
tErra DO sOl

cinE Banguê
n Quando: Domingo
n Filmes: Mãe só há Uma e 
A little Girl Blue 
n Onde: Espaço Cultural
n Horário: 16h e 18h
n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5

Domingo

Sábado

Peça “As Jurássicas” 
acontece hoje na capital

ma livre adaptação para o teatro, do conto “As Barbas da Rua Estreita” da escritora sousense Julieta Pordeus, de seu livro “Antes que Ninguém Conte” (1986) ganhará o palco do Teatro Paulo Pontes hoje, às 20h, no Teatro Paulo Pontes com a encenação do espetáculo “As Jurássicas”. Sendo escrito coletivamente pelos atores da peça, a base da comédia gira em torno de costumes, evidenciando as graças e desventuras da sociedade, com suas diferenças de classes, meio e caráter. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada.
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Paraíba: todos os cantos teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com
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l  alagoa nova
A programação da “11ª edição Caminhos do Frio – Rota Cultural 2016” será realizada até 

o próximo domingo no município de Alagoa Nova. Com o tema “Festival da galinha e da ca-
chaça” a programação contou com uma série de cursos de artesanato, agricultura e gastro-
nomia, em três lugares distintos da cidade, bem como oficinas de teatro e técnicas vocais, 
com Suzy Lopes e Liss Albuquerque, respectivamente. A primeira cidade a receber o roteiro 
foi Areia (4 a 10/7), depois  Pilões (11 a 17/7), Remígio (18 a 24/7), Solânea (25 a 31/7), Ser-
raria (1 a 7/8), Bananeiras (8 a 14/8) passando agora por Matinhas e depois pelos municípios 
de Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (29/8 a 4/9). Os Caminhos do 
Frio é uma realização do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo Paraibano e das 
prefeituras envolvidas, contando com apoio do Governo do Estado, através da PBTur e do 
Sebrae Paraíba.Toda a programação pode ser encontrada na página do evento (http://www.
caminhosdofrio.com).

l  Expofeira
O Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap) realiza no 
período de 18 a 25 de setembro próximo 
no Parque de Exposições Henrique Vieira 
de Melo, em João Pessoa, a 49ª edição 
da Expofeira Paraíba Agronegócios 2016. 
A expectativa é que durante o evento 
haja um aumento de 30% no volume de 
negócios em relação a 2015, tendo em 
vista que serão realizados três leilões 
de animais. No ano passado, com apenas 
um leilão foram movimentados aproxi-
madamente R$ 3 milhões e nesta edição 
deverá acolher cerca de 1.700 animais de 
várias raças e estados brasileiros, entre 
caprinos, equinos, 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 atividade.

l  robótica
Cerca de 1.500 estudantes de escolas 

públicas e particular de ensino, divididos em 
358 equipes, estão participando da etapa es-
tadual da X Olimpíada Brasileira de Robótica 

l  Expotec
João Pessoa vai respirar tecno-

logia e inovação até amanhã com a 
realização no Centro de Convenções 
da Expotec Edição 2016. O evento que 
é uma realização Associação Nacional 
de Inclusão Digital (Anid) com apoio do 
Governo da Paraíba e do Comitê Gestor 
de Internet no Brasil (CGI.br), que acon-
tece dentro do 9º Encontro Nacional da 
Anid, formada por eventos coordenados 
de forma independente para atender a 
diversidade do mercado. Mais de 3 mil 
pessoas estão participando do evento 
que foi iniciado ontem, conforme o sis-
tema de informática da Anid.  Diversas 
atividades serão realizadas na Expotec, 
a exemplo da web, desenvolvimento, 
robótica, software livre, educação, bem 
como debates com foco na democrati-
zação do conhecimento relacionado à 
inclusão digital.      

l  troféu 
A jardineira Flor da Trilha e 

o Engenho e Cachaçaria Triunfo 
(Areia), estão entre os 11 homena-
geados pela Abrajet (Associação 
Brasileira de Jornalistas de Tu-
rismo, na Paraíba), como um dos 
melhores produtos turísticos no 
Estado em 2015. O Troféu Walde-
mar Duarte, considerado o Oscar 
do Turismo paraibano, será entre-
gue aos eleitos durante solenida-
de que será realizada no dia 16 de 
setembro, no Sesc Cabo Branco, 
em João Pessoa.

l  super trilha 
Nos Caminhos de Pedro Américo é o nome da V Edição da Super Trilha, 

maior evento ecológico e de aventura do Brejo paraibano, que será realizada no 
mês de novembro no município de Areia. Um rico percurso com trilhas ecológicas, 
plantação de mudas, acampamento e noite cultural com voz e violão. O segundo 
dia do evento será para curtir o camping no período da manhã, à tarde os par-
ticipantes irão conhecer os atrativos de Areia, bem como uma degustação na 
Cachaçaria e Engenho Triunfo com direito a caldinhos, sorvete de rapadura e de 
cachaça. Mais informações pelos fones (83) 99855-9197.

(OBR), iniciada na última terça-feira na Esta-
ção das Artes, prédio localizado ao lado da 
Estação Cabo Branco, no bairro do Altiplano, 
em João Pessoa. A capital paraibana foi à 

segunda no Brasil com o maior 
número de inscritos no evento 
que segue até o próximo ama-
nhã com entrada gratuita para 
o público. Hoje é o dia em que 
a organização prepara as are-
nas para a Final Estadual que 
acontecerá amanhã, a partir 
das 8h, quando os melhores 
de cada regional competem 
novamente para decidir quem 
serão os primeiros colocados 
do Estado.

Fim de semana
atraÇÕEs DivErsas

n Quando: Hoje
n Onde: Usina Cultural 
Energisa
n Horário: 20h30
n Entrada: R$ 20 inteira 
e R$ 10 meia-entrada

PrOjEtO viOlaDas

Domingo

n Quando: Domingo
n Onde: Café Empório
n Horário: 15h
n Entrada: R$ 15

Hoje



Colômbia anuncia trégua
após acordo de paz 
histórico com as Farc
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Reforma da CLT começa em dezembro
Ministro Ronaldo Nogueira
acredita que tramitação 
do projeto será fácil

ProPosta em disCussão
13

O governo vai mandar 
ao Congresso Nacional, na 
primeira quinzena de de-
zembro, uma proposta de 
atualização da legislação 
trabalhista. A informação 
foi divulgada ontem, no 
Rio de Janeiro, pelo mi-
nistro do Trabalho, Ronal-
do Nogueira, que garantiu 
que os direitos dos traba-
lhadores serão mantidos.

“Quero reiterar aqui, 
até para que não tenha 
nenhuma especulação 
por parte de alguns se-
tores que são mal inten-
cionados: direito você 
não revoga, direito você 
aprimora. Trabalhador 
não corre nenhum risco 
de perder direito. Não há 
nem a possibilidade de 
parcelamento de décimo 
terceiro, não há nenhu-
ma possibilidade de fa-
tiamento de férias, não 
há nenhuma possibilida-
de de aumento de jorna-
das de trabalho e não há 
nenhuma possibilidade 
de alteração das regras 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço”, 
afirmou o ministro, após 
participar do Seminário 
Comemorativo pelos 75 
anos da justiça do Traba-
lho e 70 anos do Tribu-
nal Superior do Trabalho 

(TST), no Centro Cultural 
da Fundação Getúlio Var-
gas (FVG), em Botafogo, 
Zona Sul da cidade.

Para o ministro, o eixo 
fundamental da propos-
ta será trazer segurança 
jurídica. Além disso, vai 
criar oportunidades de 
ocupação com renda e 
consolidar os direitos. “ O 
trabalhador não será traí-
do pelo ministro do Traba-
lho”, completou.

Tramitação 
Nogueira estimou que 

não haverá dificuldades na 
tramitação da proposta no 
Congresso. Segundo ele, os 
parlamentares têm a cons-
ciência de que o Brasil não 
pode esperar mais.

“Temos a coragem ne-
cessária para fazer o en-
frentamento necessário 
para promover a refor-
ma – a atualização da le-
gislação trabalhista para 
trazer segurança jurídica. 
O problema não está no 
salário do trabalhador. O 
salário não onera a pro-
dução. Nós precisamos 
quebrar alguns paradig-
mas, porque salário não é 
despesa. É investimento. 
O trabalhador é funda-
mental para o desenvolvi-
mento de riquezas de uma 
nação. Precisamos olhar 
com muito carinho para 
o trabalhador, porque as 
necessidades do filho do 
trabalhador não são dife-
rentes das necessidades 
do filho do empregador”, 
afirmou o ministro.

Cristina Índio do Brasil
Da Agência Brasil

O ministro destacou que, con-
forme a proposta, a negociação co-
letiva vai ter força de lei a respeito 
da jornada de trabalho e deu como 
exemplo a jornada de 44 horas se-
manais, em que a negociação co-
letiva poderia definir se seria feita 
em seis dias ou em cinco dias. A 
convenção coletiva poderia ainda 
ter força de lei para ser aval para o 
Programa de Proteção ao Emprego. 
“O programa de proteção ao em-
prego tem que ser uma ferramenta 
para atender setor que é afetado 
por uma crise e não socorrer setor 
que entra em crise por má gestão”, 
declarou Ronaldo Nogueira.

Nogueira negou que as mu-
danças possam ser prejudiciais a 
trabalhadores com baixo poder de 
negociação, porque todos terão a 
possibilidade de ser mais ativos na 
sua representatividade sindical.

“Nós também estamos traba-
lhando no novo marco regulatório 
da atividade sindical. A atividade 
sindical terá deveres no que diz res-
peito à sua cobertura para a cate-
goria que representa. Vamos orga-
nizar estes aspectos. O trabalhador 
não será prejudicado. Precisamos 
pensar nesses 20 milhões de traba-
lhadores que hoje não têm endere-
ço para trabalhar. A dignidade hu-
mana passa por dois endereços. Um 
para morar, outro para trabalhar”, 
acrescentou o ministro.

Segundo o Nogueira, é preci-
so compreender a necessidade de 
promover políticas públicas para 
oferecer ao cidadão possibilidade 
de ocupação: “Temos hoje cerca de 

Para ministro, negociação tem força de lei

Ministro Ronaldo Nogueira garantiu que os direitos dos trablhadore serão mantidos

39 milhões de brasileiros com car-
teira assinada, mas tem ainda em 
torno de 20 milhões que não têm 
endereço para trabalhar. São brasi-
leiros que saem nas ruas de suas ci-
dades buscando uma oportunidade 
de emprego e não encontram esta 
oportunidade. Precisamos criar con-
dições de ocupação com renda, quer 
seja através do trabalho formal, ou 
do trabalho por conta própria”.

impeachment
De acordo com o ministro do 

Trabalho, é possível vincular a que-
da do desemprego à definição do 
processo de impeachment da presi-
dente afastada Dilma Rousseff, mas 
o governo do presidente em exer-
cício Michel Temer tem conseguido 
melhorar os níveis de credibilidade 
do mercado e isso pode melhorar 
o cenário atual. “O País não de-

pende de uma pessoa, depende de 
uma conjuntura e da forma como 
o governo é conduzido. Em que 
pese que o governo dirigido pelo 
presidente em exercício, Michel Te-
mer, demonstra uma credibilidade 
maior para o mercado e o merca-
do tem sinalizado isso, inclusive, os 
próprios investidores se movimen-
tam na direção de investir no Brasil 
e isso traz um cenário muito posi-
tivo para a recuperação da econo-
mia”, afirmou.

“O investidor na produção e na 
transformação não pode conviver 
com o fantasma de uma ação tra-
balhista e de muitas vezes de uma 
decisão injusta que onere o seu pa-
trimônio. O investidor na produção 
precisa ter, por parte do Estado, um 
código jurídico que lhe traga segu-
rança jurídica e é isso que nós va-
mos fazer”, disse o ministro.

tânia monteiro
Da Agência Estado

Ao mesmo tempo em 
que o Senado abria a sessão 
que julgará o impeachment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff, o juiz Sérgio Moro, 
responsável pela Operação 
Lava Jato desde 2014, esta-
va sendo homenageado pelo 
Comando do Exército, ao ser 
condecorado com a Medalha 
do Pacificador. Sérgio Moro, 
que foi o centro das atenções 
da cerimônia, alvo de tieta-
gem de civis e militares, evi-
tou polemizar com o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, 
Gilmar Mendes, que criticou 
seu trabalho, o pacote de dez 
medidas contra corrupção e 
atacou o vazamento de infor-
mações da Lava Jato.

“Não tenho comentários 
a este respeito”, disse Moro à 
reportagem, ao ser questiona-
do se responderia às críticas 
de Gilmar Mendes, depois de 
pacientemente atender aos 
inúmeros pedidos para tirar 
inúmeras fotos e selfies com 
“fãs” com e sem farda, de to-
das as patentes, que o home-
nageavam no Quartel-General 
do Exército, em Brasília. Moro 
declarou ainda que não se 
considerava alvo de ataques. 
“Não creio que tenha sido alvo 
de ataques dessa forma. Mas 
não tenho comentários sobe 

isso”, observou, tentando não 
alimentar a polêmica.

 Além do juiz, outras 355 
pessoas foram condecoradas 
com a Medalha do Pacificar, 
em Brasília, e receberam suas 
comendas ao lado de Moro. 
“Hoje é um dia que eu vim 
aqui receber esta homenagem 
do Exército. Meus comentá-
rios são apenas em relação a 
isso. Não tenho comentários 
sobre outros assuntos”, com-
pletou sem querer falar de 
nenhum outro tema político. 
O juiz titular da 13ª Vara Cri-
minal de Curitiba afirmou ain-
da que o trabalho de combate 
à corrupção “é um trabalho 
institucional, não é um méri-
to individual e existem várias 
instituições envolvidas”. Disse 
também que “ficou honrado” 
com a homenagem porque o 
Exército “tem toda uma his-
tória de serviços prestados ao 
País e é uma instituição abso-
lutamente honrada”. E emen-
dou: “Ter apoio de outras ins-
tituições, especialmente como 
esta, para mim e para a Justiça 
Federal, é muito importante”.

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, e o Coman-
dante do Exército, Eduardo 
Villas Bôas, destacaram que a 
medalha do Pacificador, que 
também foi entregue a Moro, é 
uma homenagem a “pessoas e 
instituições que prestaram re-
levantes serviços ao País”.

Moro recebe Medalha do 
Pacificador do Exército 

homenagem

andré richter 
Da Agência Brasil 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem que as 
emissoras de rádios e televi-
são têm a palavra final sobre 
a participação de candidatos 
às eleições de outubro nos de-
bates. Por 6 votos a 5, a Corte 
firmou o entendimento de que 
os candidatos que pertencem a 
“partidos nanicos” não podem 
ser impedidos de participar dos 
debates pelos demais concor-
rentes.

No julgamento, que foi ini-
ciado ontem, o Supremo dis-
cutiu a validade das regras es-
tipuladas pela Lei 13.165/2015, 
conhecida como minirreforma 
eleitoral, para os debates em 
emissoras de rádio e televisão.

A maioria dos ministros en-
tendeu que as emissoras de rá-
dio e televisão podem garantir 
a participação de candidatos 
que tenham notoriedade, mas 
que poderiam ser excluídos por 
dois terços dos concorrentes, 
segundo a legislação. 

Durante o julgamento foi 
citado os casos dos candidatos 
Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Lui-
za Erundina (PSOL-SP), que não 
participaram dos debates da TV 
Bandeirantes para a disputa das 

prefeituras do Rio de Janeiro e 
de São Paulo.

De acordo com o Artigo 46 
da nova norma, é assegurada 
nos debates “participação de 
candidatos dos partidos com 
representação superior a nove 
deputados e facultada a dos 
demais”. Com a regra, a parti-
cipação de candidatos de par-
tidos que tem nove ou menos 
parlamentares na Câmara Fede-
ral era facultativa e dependia 
da aprovação de dois terços dos 
candidatos aptos.

As regras foram contesta-
das por quatro ações protoco-
ladas por partidos e pela Asso-
ciação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert) 
contra a regra que limita a 
participação de candidatos nos 
debates em emissoras de rádio 
e de televisão.

Votos
Em um dos votos proferi-

dos ontem, o ministro Celso de 
Mello julgou a restrição da par-
ticipação nos debates inconsti-
tucional.  Segundo o ministro, 
a limitação fere a liberdade de 
manifestação dos candidatos 
que representam grupos mino-
ritários e dá tratamento discri-
minatório por impedir acesso 
aos programas de TV e rádio. 

“A regulação normativa 
pelo Congresso Nacional não 
pode comprometer o debate 
público, sob pena de transgre-
dir o próprio sentido que infor-
ma a ideia de democracia deli-
berativa, o que culminaria por 
aniquilar o direito básico que 
impõe ao Estado respeito ao 
princípio de igualdade de opor-
tunidades.”

Na sessão de quarta-feira 
(24), o relator das ações sobre o 
caso, o ministro Dias Toffoli de-
fendeu a norma e disse que os 
debates são facultativos. “Ne-
nhum partido político, nenhum 
candidato, nenhuma coligação 
tem direito subjetivo a exigir 
que uma emissora faça o deba-
te”, disse Toffoli.

O ministro Luís Roberto 
Barroso divergiu por entender 
que as emissoras podem convi-
dar candidatos não aptos, que 
não podem ser excluídos por 
dois terços dos aptos.

“A solução proposta evita 
que tanto os candidatos quanto 
as emissoras possam intervir de 
modo ilegítimo na conforma-
ção dos participantes dos de-
bates, garantindo-se de modo 
mais pleno a liberdade de in-
formação, a paridade de armas 
e legitimidade do pleito”, disse 
o ministro.

STF decide que emissoras podem 
chamar os nanicos para debates

Por 6 Votos a 5

Foto: Reprodução internet
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Lula vai ao Senado acompanhar 
depoimento de Dilma Rousseff
O ex-presidente assistirá 
em algum gabinete, e 
não no plenário da Casa

opiniao.auniao@gmail.com

As eleições municipais de 2 de outubro são, no momento 
em que escrevo, imprevisíveis. Ninguém sabe o que vai 
acontecer. Escrevo como alguém que participa de eleições 
desde 1978, 38 anos atrás, foi candidato seis vezes, a primeira 
vez em 1982, coordenou inúmeras campanhas, como a de Lula 
no Rio Grande do Sul em 1989, ou a de Tarso Genro, prefeito 
eleito de Porto Alegre em 1992. Até chegar a esta de 2016, onde 
estarei na coordenação de campanha de Cesar Schumacher, 
candidato a prefeito do PT de Venâncio Aires, minha terra. 

Pergunto às pessoas em quem vão votar e por que. Quase 
ninguém sabe. Quando sabe, vota numa pessoa da qual ouviu 
falar ou já conhecia, e nada mais. Quase ninguém está ligado 
às eleições, por enquanto. Pergunto aos candidatos como vão 
tratar os temas do impeachment, do golpe e da democracia e 
há muitas dúvidas. Pergunto sobre o quadro econômico e social 
previsível em 2 de outubro, e as respostas são múltiplas ou 
vagas.

Estas eleições, mesmo sendo municipais, são 
especialmente importantes, por acontecerem no momento 
em que estão acontecendo, por possibilitarem o levantamento 
de temas antes quase proibidos em eleições municipais, 
por exigirem dos candidatos majoritários e proporcionais 
posicionamentos e respostas sobre assuntos que vão além da 
questão local, obrigando a discutir o micro e o macro, políticas 
públicas, a democracia e assim por diante.

Agosto é um mês marcado na história no Brasil, a começar 
pelo suicídio de Getúlio em 24 de agosto de 1954. Em agosto 
de 2016, o Senado da República decidirá sobre o impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff. Agosto foi o mês de inéditas 
Olimpíadas no Brasil e na América Latina, que empolgou  toda 
sociedade brasileira e teve repercussão mundial. 

Como o Brasil chegará no final de agosto? Como estará 
em setembro? Ninguém sabe, ninguém pode/consegue 
prever.

Recentes pesquisas, algumas inclusive fraudadas, como 
a do Datafolha, dão conta que está acontecendo uma mudança 
no humor popular de brasileiras e brasileiros. Cai a aprovação 
do governo interino golpista, sobe a aprovação da presidente 
legítima, Dilma, diminuem os favoráveis ao seu impeachment, 
cresce o número dos que querem eleições gerais.

No campo econômico e social, não se vê crescimento 
econômico no horizonte, aumenta a taxa de desemprego e as 
pessoas reclamam da inflação que corrói seus ganhos. Cresce, 
portanto, a insatisfação popular com a máxima do ̀ Estado 
mínimo, mercado absoluto .̀ O desmonte das políticas públicas 
existentes, promovido pelo governo interino, começa a ser 
sentido na vida cotidiana do povo e dos trabalhadores.

Cresce o descrédito da política em geral, dos políticos e 
partidos em particular, ainda mais com as últimas medidas 
do governo interino chanceladas pelo Congresso Nacional, 
favorecendo minorias e não ao conjunto da população: reajuste 
dos servidores do Poder Judiciário e Legislativo, aceleração 
de privatizações, previsão de reformas na Previdência e nas 
leis trabalhistas. E ainda há as denúncias de corrupção, a 
parcialidade de setores do Poder Judiciário e Ministério Público 
nas apurações, novidades que poderão surgir.

Há forte criminalização da política, especialmente do 
Partido dos Trabalhadores, e de alguns movimentos sociais, 
como o MST. Crescem o ódio e a intolerância com quem é 
diferente ou pensa diferente da maioria, com quem professa 
determinadas crenças, com quem não professa a ̀ lei e a 
ordem .̀ Os valores da solidariedade, da igualdade andam em 
baixa, a grande mídia colaborando expressivamente com seu 
esvaziamento e perda de sentido.

Como tudo isso se refletirá no voto daqui a dois meses? 
Ou os eleitores vão continuar com o olhar apenas no plano 
local, votando em nomes em vez de programas e partidos, 
sem atentar para as questões globais e nacionais? Quem o 
sabe? 

Neste contexto, é de se imaginar que nesta eleição não 
haverá como escapar da disputa de projetos de sociedade 
e de desenvolvimento, haverá confronto de ideias, haverá 
embates programáticos, haverá debate sobre o futuro, não só 
do município, mas também do país. Ou todos fugirão de temas 
como a democracia, políticas públicas com participação social, 
papel do Estado e da sociedade civil em tempos de crise?

É de se lembrar ainda que, pela primeira vez, está 
proibido o financiamento empresarial de campanhas, levando 
a militância voluntária à rua, uma campanha pé no chão e no 
barro. 

As eleições municipais de 2016, embora ainda 
imprevisíveis no resultado, são especialmente importantes 
no atual contexto brasileiro e no futuro do Brasil como Nação. 
Dois meses que entrarão para a história. Cabe a candidatas e 
candidatos, a militantes, à população em geral preocupada com 
o futuro de seus filhos e netos transformar estas eleições numa 
vitória da democracia e do resgate da política como serviço ao 
bem comum.

Eleições 2016: O Contexto

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva vai ao 
Senado na próxima segunda-
feira (29) para acompanhar 
o depoimento da presidente 
afastada Dilma Rousseff no 
julgamento do impeachment.

“Conversamos com o 
presidente Lula e ele disse 
que estaria aqui na segun-
da-feira para acompanhar o 
depoimento da presidenta 
Dilma e que, se fosse neces-
sário, estaria à disposição 
para vir para Brasília no do-
mingo”, disse ontem o líder 
do PT na Casa, senador Hum-
berto Costa (PE).

Lula deve assistir ao 
depoimento de Dilma em al-
gum gabinete, e não no ple-
nário, onde Dilma falará aos 
senadores.

No domingo (28), Dilma 
terá um encontro com se-
nadores que a apoiam para 
acertar os detalhes de seu 
pronunciamento no Senado. 
Segundo Costa, não se trata 
de um treinamento para as 
perguntas que Dilma terá 
que responder. O líder petis-
ta diz que a presidenta afas-
tada conhece melhor que 
ninguém os argumentos que 
deve usar e não precisa ser 
orientada. “Quanto mais a 
presidenta se sentir à vonta-
de em dizer o que pensa e o 
que sabe, será melhor”, disse.

Heck
Selvino

Mariana Jungmann e 
Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Catimba
Para o senador Romero 

Jucá (PMDB-RR), uma das 
principais lideranças do go-
verno interino de Michel Te-
mer, os senadores petistas 
têm adotado a estratégia de 
fazer um “jogo de catimba”, 
uma forma de tentar protelar 
a decisão do Senado. Segun-
do Jucá, a estratégia pode fa-
zer a presidente perder votos 
contrários ao impeachment. 
“Eu se fosse o PT votaria logo, 
porque a tendência é eles te-
rem menos de 20 votos do 
que tiveram na pronúncia”, 
calculou.

“Essa tática que o PT está 
usando é uma tática de quem 
trocou de marqueteiro. Ago-
ra o marqueteiro é uruguaio. 
Então é aquele marqueteiro 
que catimba, joga a bola para 
a torcida, briga, faz confusão 
para o jogo não terminar. 
Acho que esse jogo tem que 
terminar logo para o bem do 
povo brasileiro. Não adianta 
catimbar, o resultado já está 
previsto”, disse Jucá, fazendo 
uma comparação entre a vo-
tação do impeachment e um 
jogo de futebol.

O peemedebista dis-
se estar convicto que Dilma 

Rousseff será definitivamente 
cassada na próxima semana e 
não teme que alguns senado-
res voltem atrás na decisão de 
votar pelo impeachment. “Os 
senadores representam os 
estados e sabem o que pensa 
a população de cada Estado 
brasileiro. Portanto, não vejo 
nenhuma surpresa, espe-
ro que tudo transcorra com 
tranquilidade, com responsa-
bilidade, sem baixarias, sem 
agressões. E que a gente pos-
sa, no final, coroar o Senado 
da República com uma vota-
ção que demonstre que o Bra-
sil vai viver um novo tempo.”

Lula disse que, se fosse necessário, estaria à disposição para ir a Brasília neste domingo

FOTO: Lula Marques/Agência PT

No dia em que o Senado 
deu início ao julgamento final 
do processo de impeachment 
contra Dilma Rousseff, o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva defendeu a presidente 
afastada e criticou os senado-
res por começarem “a sema-
na da vergonha nacional”. 

“Hoje começa o dia da 
vergonha nacional, o dia em 
que os senadores começam a 
rasgar a Constituição do País 
e o dia em que eles começam 
a debater a punição de uma 
mulher inocente, cujo único 
crime que cometeu foi justa-
mente o de ser honesta”, dis-
se Lula, ao participar de ato 
com metalúrgicos fluminen-
ses no Estaleiro Mauá, em 
Niterói (RJ).

Praticamente sem voz, 
falando baixo e pausada-
mente, Lula disse que ao 
julgar Dilma, os senadores 
estão “caçando” os votos dos 
brasileiros que a elegeram 
em 2014. 

“Os senhores senadores 
que vão votar hoje para Dima 
ser impedida, que vão falar 
mal dela, não estão caçando 
a Dilma, estão caçando o voto 
que vocês deram em outubro 
de 2014”, acrescentou.

O ex-presindente tam-
bém criticou o governo do 
presidente interino, Michel 
Temer, por estar, segundo ele, 
atropelando a Constituição 
para tentar chegar ao poder.

“O que eles estão fazen-
do é descobrindo um jeito de 
chegar ao poder sem precisar 
disputar voto popular, mas 
apenas ganhar as eleições via 
golpe do Congresso Nacional. 

Eu não tenho nada pessoal 
contra o Temer, nada. Eu só 
queria que ele soubesse que 
seria digno que, enquanto 
advogado constitucionalista, 
ele não aceitasse chegar ao 
poder pelo golpe. E que ele 
[dissesse] que vai disputar as 
eleições em 2018, para saber 
se vai ser eleito pelo voto di-
reto do povo brasileiro”.

Lula atacou ainda as 
propostas do atual programa 
de desinvestimento da Petro-
bras e de possíveis privatiza-
ções de estatais, conforme 
o ex-presidente, levantadas 
pelo governo interino.

“É um pedaço da Petro-
bras aqui, um outro da BR ali, 
do Banco do Brasil, da Caixa. 
É um pouco disto, daquilo e 
de repente este País de 204 
milhões de habitantes, de 
8,5 milhões de km², vai abrir 
mão de sua soberania para 
ficar mendigando favor a ou-
tros países ricos. Porque está 
prevalecendo o complexo de 
vira-lata em quem quer di-
rigir este País. Pessoas que 
acham que tudo que vem de 
fora é melhor”, disse.

Julgamento
Sob o comando do pre-

sidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, os senadores 
começaram ontem a fase final 
do julgamento do processo de 
impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff. A ex-
pectativa é de que o julgamen-
to termine até a madrugada de 
quarta-feira (31).

Pela manhã, foram apre-
sentadas questões de ordem 
por parte dos senadores. À 
tarde, passaram a ser ouvi-
das as testemunhas.

“Semana da vergonha”
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

O revezamento da 
tocha paralímpica, que 
vai percorrer regiões bra-
sileiras antes da abertura 
oficial dos Jogos Para-
límpicos Rio 2016, no 
dia 7 de setembro, co-
meçou ontem com uma 
cerimônia no Palácio do 
Planalto.

Ao lado de atle-
tas paralímpicos, de 
organizadores da Pa-
ralimpíada e membros 
do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), o pre-
sidente interino Michel 
Temer acendeu a tocha 
a partir de uma lanter-
na com o fogo olímpi-
co e depois a entregou 
ao atleta Yohansson do 
Nascimento Ferreira, 
que vai participar dos 
Jogos.

Embora o reveza-
mento da tocha come-
ce apenas no início de 
setembro, a chama foi 
acesa ontem porque, 
caso o impeachment 
da presidente afasta-
da Dilma Rousseff seja 
aprovado nos próximos 
dias, Temer planeja ir à 
China participar da cú-
pula de líderes do G-20 
e de encontro com in-
vestidores internacio-
nais. Em seu discurso na 

cerimônia de ontem, 
o presidente interino 
confirmou sua intenção 
de participar da aber-
tura dos Jogos Paralím-
picos, no Maracanã.

O presidente do Co-
mitê Paralímpico Brasi-
leiro, Andrew Parsons, 
defendeu aportes finan-
ceiros do Governo Fede-
ral para ajudar nas des-
pesas da organização. 
“Acho inconcebível que 
não se veja isso [repasse 
de verbas] como investi-
mento. Num País de 45 
milhões de pessoas com 
deficientes, o governo 
apoiar decisivamente 
um evento que é um 
catalisador de mudan-
ça, que muda a concep-
ção da sociedade, para 
mim parece absurdo [as 
críticas aos repasses].”

Segundo Parsons, 
os primeiros recordes 
da Paralimpíada estão 
sendo batidos antes 
mesmo do início dos 
Jogos, com a venda, 
anteontem (24), de 145 
mil ingressos em um só 
dia.

Ao todo, 41 atletas 
paralímpicos participa-
ram da cerimônia no 
Palácio do Planalto. Os 
demais competidores 
estão em treinamentos 
e preparações no Rio de 
Janeiro e em São Paulo.

Tocha paralímpica 
é acesa em Brasília 

rEvEzAmENTO COmEçA dIA 1°

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil
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Mundo

Colômbia anuncia cessar-fogo após 
acordo de paz histórico com as Farc

Bogotá (AE) - O presiden-
te da Colômbia, Juan Manuel 
Santos, declarou um cessar-
-fogo contra as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), que entrará em vigor no 
início da segunda-feira. O anún-
cio é feito após o histórico acor-
do entre as partes para encer-
rar meio século de hostilidades

 Santos anunciou o cessar-
-fogo no mesmo dia em que 
entregou ao Congresso o acor-
do final de paz com os guer-
rilheiros. As Farc já haviam 
decretado um cessar-fogo um 
ano antes e o governo havia 
suspendido os ataques aéreos 
contra os campos usados pelos 
rebeldes, mas Santos se recusa-
va a decretar uma trégua total 
até que o acordo fosse fechado.

 O acordo saiu depois de 
quatro anos de negociações. 
O secretário de Estado ameri-
cano, John Kerry, elogiou a ini-
ciativa. Em comunicado, Kerry 
disse que os EUA “apoiam for-
temente este acordo que pode 
gerar uma paz justa e duradou-
ra para todos os colombianos”. 
Kerry também elogiou o presi-
dente colombiano por sua “co-
ragem e liderança”.

O conflito já matou mais 
de 220 mil pessoas e forçou 
mais de 5 milhões a fugir de 
suas casas. A Colômbia terá um 

referendo no dia 2 de outubro 
sobre o acordo de paz. O texto 
final das negociações tem qua-
se 300 páginas.

Concessões
Pelo acordo, entre as con-

cessões de última hora está a 
de que as Farc manterão, como 
movimento político no futuro, 
um mínimo de dez cadeiras no 
Congresso durante dois perío-
dos legislativos. Após 2026, os 
ex-rebeldes terão de provar sua 
força política nas urnas.

 Os envolvidos no acordo 
foram parabenizados pela Or-
ganização das Nações Unidas e 
por governos da região. O presi-
dente dos EUA, Barack Obama, 
também elogiou a iniciativa.

 Pelo acordo, o governo 
colombiano se compromete a 
realizar uma agressiva reforma 
agrária, reformular sua estraté-
gia de combate ao narcotráfico 
e expandir grandemente a pre-
sença estatal em áreas longa-
mente negligenciadas.

A oposição colombiana 
deve converter a votação po-
pular em um referendo sobre 
o presidente. A popularidade 
de Santos vem caindo e che-
gou a 21% em maio, segundo 
pesquisa Gallup, no menor 
patamar desde que ele chegou 
ao poder, em 2010. O baixo 
comparecimento também é 
uma preocupação, porque um 
mínimo de 13% dos eleitores 
registrados, ou cerca de 4,4 
milhões de eleitores, precisam 
votar a favor do acordo para 
que ele seja ratificado.
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A trégua entre o governo 
e guerrilha começa a valer
a partir de segunda-feira

Da Agência Estado

Da Agência Estado

 Amatrice, Itália (AE) - O núme-
ro de mortos por um terremoto de 
magnitude 6,2 que atingiu o centro 
da Itália subiu para pelo menos 250 
nessa quinta-feira. As equipes de 
resgate buscam ainda sobreviventes, 
mas a esperança de achá-los é cada 
vez menor.

A diretora dos serviços de emer-
gência da Agência de Proteção Civil 
Italiana, Immacolata Postiglione, dis-
se também a repórteres em Roma 
que outras 264 pessoas foram hospi-
talizadas com ferimentos por causa 
do terremoto. O tremor foi senti-
do no centro da Itália, inclusive em 
Roma e Florença, e destruiu quase 

integralmente as pequenas cidades 
de Amatrice e Accumoli, além de 
causar grandes danos em outras. O 
epicentro foi em Norcia, 170 quilô-
metros a nordeste de Roma.

Postiglione disse que a busca 
por sobreviventes não deve terminar 
até que desapareçam as chances de 
se encontrar alguém com vida. Equi-
pes de emergência, com cães, vascu-
lhavam os escombros em destruídas 
cidades montanhosas da região. 

Nessa quinta-feira, autoridades 
na capital italiana devem aprovar os 
primeiros fundos para enfrentar o 
problema. Houve dezenas de tremo-
res secundários durante a noite, dois 
deles com magnitude superior a 5,0, 
o que assustou moradores e atrapa-

lhou os esforços de resgate.

Ajuda do governo 
O governo da Itália aprovou a 

liberação de 50 milhões de euros em 
ajuda às áreas atingidas pelo terre-
moto que devastou cidades no país 
nesta semana, afirmou o primeiro-
-ministro italiano Matteo Renzi.

 Segundo Renzi, esses recursos 
são uma ajuda inicial às comunida-
des atingidas pelo tremor de terra 
que deixou centenas de mortos.

 “Essas são medidas iniciais, os 
primeiros sinais de atenção”, disse o 
premiê, acrescentando que as pesso-
as das regiões afetadas terão bene-
fícios tributários, sem dar detalhes 
sobre o assunto.

Número de mortos em terremoto 
na Itália sobe para 250 pessoas

TRAGÉDIA ABALA O PAÍS

Bombeiros trabalham nos escombros em região atingida pelo terremoto na busca por mortos e sobreviventes da tragédia

Da France Presse

Um tribunal argentino 
condenou ontem à prisão 
perpétua 28 acusados, en-
tre eles o ex-general Lucia-
no Menéndez, que soma 
14 vereditos pelos crimes 
cometidos em La Perla, um 
emblemático centro de de-
tenção clandestino na pro-
víncia de Córdoba durante 
a ditadura (1976-193).

Menéndez, ex-chefe do 
Terceiro Corpo do Exército 
(centro do país), foi con-
siderado culpado por 82 
desaparecimentos de pes-
soas no campo de concen-
tração La Perla-La Ribera, 
além de 52 homicídios, 
260 sequestros e 656 ca-
sos de tortura.

No processo foram im-
putadas 43 pessoas por se-
questros, torturas, roubo de 
menores e assassinatos con-
tra mais de 700 vítimas, 279 
delas ainda desaparecidas.

Dez acusados recebe-
ram penas entre dois anos 
e seis meses e 21 anos de 
prisão. Cinco foram absol-
vidos, onze dos culpados 
morreram desde que a 
causa foi iniciada em 2012 
e quatro foram declarados 
incapazes.

Durante o julgamento, 
600 pessoas foram escuta-
das e trouxeram à tona os 
crimes cometidos nos cen-
tros “La Perla”, La Ribera e 
no Departamento de Infor-
mações da Polícia de Cór-
doba (D2).

Milhares de pessoas se 
reuniram nas porta do tri-
bunal de Córdoba, 700 km 
ao norte de Buenos Aires, à 
espera da leitura da senten-
ça em um caso emblemáti-
co de terrorismo de Estado 
no país.

Menéndez, 89 anos, 
apelidado de “La Hiena”, é 
o militar que concentra o 
maior número de senten-

ças, das quais 12 são de 
prisão perpétua por cri-
mes cometidos durante a 
ditadura, que deixou 30 
mil desaparecidos, segun-
do instituições de direitos 
humanos.

Entre 1975 e 1979, 
o militar destituído este-
ve à frente do III Corpo do 
Exército, uma estratégica 
unidade militar com sede 
em Córdoba, área de forte 
desenvolvimento industrial 
e local de emblemáticas lu-
tas sindicais nas décadas de 
1960 e 1970, e que abarca o 
noroeste do país.

Menéndez nunca mos-
trou arrependimento e dias 
atrás afirmou diante do tri-
bunal que “não houve re-
pressão ilegal alguma”.

“Os delinquentes acu-
sam as forças legais e se 
apresentam à justiça di-
zendo que são vítimas”, 
afirmou. Nessa quinta-feira 
escutou sua sentença junto 

ao resto dos acusados.
Representantes de or-

ganismos defensores dos 
direitos humanos presen-
ciaram a leitura, entre eles 
a titular das Avós da Praça 
de Maio, Estela de Carlotto.

Também esteve pre-
sente o governador da 
província, Juan Schiaretti, 
junto a Sonia Torres, pre-
sidente das Avós de Cór-
doba, cuja filha deu à luz 
no centro clandestino de 
La Perla.

Argentina condena 28 à prisão 
perpétua por crimes da ditadura

DIREITOS humAnOS

Da Agência Estado

Cabul (AE) - Subiu para 
12 o número de mortos no 
ataque de militantes contra a 
Universidade Americana do 
Afeganistão, que durou horas 
e terminou na madrugada 
dessa quinta-feira. Dezenas 
de pessoas ficaram feridas na 
ação no campus, localizado 
nas proximidades de Cabul.

O ataque mostra como 
os militantes, apesar dos es-
forços de autoridades afegãs 
para melhorar a segurança, 
podem lançar ataques em 
grande escala, inclusive na re-
gião da capital do país. Entre 

os mortos há sete estudan-
tes, segundo o porta-voz do 
Ministério do Interior, Sediq 
Sediqqi. Três policiais e dois 
guardas também morreram.

Nenhum grupo assumiu 
até agora a autoria, mas há 
a suspeita de que o ataque 
seja do Taleban. O comuni-
cado do governo afegão diz 
que há 36 feridos, entre eles 
nove policiais.

O ataque começou pou-
co antes das 19h (hora local) 
da quarta-feira, momento 
em que centenas de estudan-
tes em geral estão nas aulas 
da tarde nessa universidade, 
prestigiosa no país 

Da Agência Estado

Pyongyang (AE) - A Co-
reia do Norte marcou seu 
feriado dos “Militares Pri-
meiro” nessa quinta-feira 
com danças, shows ao ar li-
vre e comemorações sobre 
um teste de míssil balístico 
lançado por um submarino. 
O fechado regime comunista 
espera que esse teste sirva 
como uma advertência para 
a Coreia do Sul e os Estados 
Unidos para que eles não 
realizem exercícios milita-
res conjuntos na região.

A televisão e a impren-
sa norte-coreana mostraram 
imagens do lançamento, rea-

lizado nas primeiras horas do 
dia anterior. O teste foi com 
um míssil “Pukguksong” a par-
tir de uma posição submersa 
perto da cidade portuária de 
Sinpo. O projétil teria seguido 
por 500 quilômetros rumo a 
mares no entorno do Japão, a 
distância mais longa consegui-
da pelo país em um lançamen-
to em submarinos.

O presidente Kim Jong 
Un foi mostrado sorriden-
te abraçando autoridades, 
após acompanhar o teste. 
“Sucesso de todos os suces-
sos”, disse o líder, segundo a 
imprensa estatal. Os EUA e 
a Coreia do Sul condenaram 
o teste.

Ataque em universidade 
no Afeganistão mata 12

Coreia testa novo míssil 
e alerta Estados Unidos

AÇÃO TERRORISTA

PROGRAmA nucLEAR

O ex-general 
Menéndez, com 
14 vereditos 
pelos crimes 
cometidos em 
La Perla, está 
entre os punidos  

FOTO: Alessandra Tarantino-Associated Press-Estadão Conteúdo
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MTPS divulga nomes 
de pessoas que não 
sacaram abono salarial
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Alterações vão além da microcefalia, diz médica
Efeitos da zika

FOTO: Cláudio Góes

Pesquisa conduzida por Adriana Melo constatou que, além da microcefalia, bebês apresentavam uma séria de malformações graves no crânio

Fábio de Castro
Da Agência Estado

A quantidade de café que 
as pessoas consomem pode 
ser determinada pelo DNA, de 
acordo com um novo estudo 
feito por um grupo interna-
cional de cientistas. Eles iden-
tificaram um gene que parece 
alterar a maneira como a cafe-

ína é metabolizada pelo orga-
nismo: os indivíduos que têm 
determinada variante desse 
gene tendem a sentir mais for-
temente os efeitos da cafeína 
e, consequentemente, tomam 
menos xícaras de café. A pes-
quisa, publicada na revista 
Scientific Reports, da Nature, 
foi liderada por Nicola Pirastu, 
da Universidade de Edimbur-

go (Escócia) e teve participa-
ção de pesquisadores da Uni-
versidade de Trieste (Itália), 
do Instituto Pediátrico Brulo 
Garofolo (Itália) e do Centro 
Médico Erasmus de Roterdã 
(Holanda). 

A pesquisa também teve 
contribuição da Illy, empresa 
italiana de produção de café. 
De acordo com o estudo, uma 

variação do gene PDSS2 reduz 
a capacidade das células do 
organismo para quebrar as 
moléculas de cafeína, fazendo 
com que a substância perma-
neça mais tempo no corpo. 
Com isso, as pessoas com a va-
riação precisam consumir me-
nos café para terem o mesmo 
efeito estimulante da cafeína, 
em comparação às demais. 

A Fiel João Pessoa, tor-
cida organizada do Corin-
thians na capital paraibana, 
realiza neste sábado (27), a 
partir das 9h, no Hemocen-
tro de João Pessoa, mais uma 
edição da campanha “San-
gue Corinthiano”. Trata-se 
de uma ação nacional, idea-
lizada e promovida pela tor-
cida corinthiana para cons-
cientizar a população sobre 
a importância da doação de 
sangue. Esta será a 19ª edi-
ção, com 28 postos de coleta 
espalhados por todo o Brasil.

A expectativa é que um 
bom número de torcedores 
corinthianos atenda o cha-
mado, trazendo outros tor-
cedores, amigos e familiares. 
A Fiel João Pessoa tem tradi-
ção com a campanha “Sangue 
Corinthiano”, pois participa 
desde o início, em 2008. Já o 
Hemocentro da capital – lo-
calizado na Av. Dom Pedro II, 
n° 1119, no bairro da Torre 

– estará funcionando neste 
sábado das 7h às 17h e será 
novamente parceiro na reali-
zação da campanha. Vale lem-
brar que o possível doador 
deve apresentar no local um 
documento original com foto, 
emito por órgão oficial, como: 
Carteira de Identidade, Car-
tão de Identidade Profissio-
nal ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

Para o idealizador do 
projeto, Milton Oliveira, a 
campanha é uma oportuni-
dade do torcedor(a) fazer 
aquilo que sempre cobra dos 
jogadores: vestir a camisa e 
dar o sangue. “Não importa 
se você é torcedor de arqui-
bancada, de torcida organi-
zada ou acompanha o Timão 
só pelo rádio ou TV. O impor-
tante é fazermos nossa parte 
na sociedade, doar um pouco 
do ‘Sangue Corinthiano’ que 
corre em nossas veias, ajudar 
a salvar vidas e mostrar ao 

Brasil o poder de nossa tor-
cida”, afirma Oliveira. O Bra-
sil necessita diariamente de 
quase 6000 bolsas de sangue 
e centenas de cirurgias im-
portantes são canceladas por 
falta deste líquido vital. Mas, 
cada vez que alguém doa san-
gue, pode salvar a vida de até 
quatro pessoas. A quantidade 
de sangue retirada não afeta a 
saúde do doador e a sua recu-
peração é imediata. Os tipos 
sanguíneos mais procurados 
são A+ e O+, enquanto que o 
tipo mais difícil de obter é o 
AB-, pois apenas 0,3% da po-
pulação possui esta tipagem.

Para ser um doador de 
sangue, é necessário estar 
em boas condições de saúde, 
ter entre 16 e 69 anos e pesar 
no mínimo 50 quilos. Além 
disso, é preciso estar descan-
sado (ter dormido pelo me-
nos oito horas nas últimas 24 
horas antes da doação), estar 
bem alimentado (evitando 

uma alimentação gordurosa 
pelo menos quatro horas an-
tes da doação) e não ter in-
gerido bebidas alcoólicas na 
véspera da doação.

Sangue Corinthiano
A campanha é realizada 

três vezes por ano, com o ob-
jetivo de conscientizar os tor-
cedores sobre a importância 
deste ato e também torná-los 
doadores regulares, através 
da fidelização ao projeto. A 
primeira edição do “Sangue 
Corinthiano” ocorreu em se-
tembro de 2008 e até agora 
já ajudou a salvar mais de 
110 mil vidas. Inclusive, o 
sucesso da campanha deu 
origem a ONG Sobre Vivên-
cia , que desde 2010 é a res-
ponsável pela organização 
do projeto em todo o Brasil. 
“Uma torcida sem limite, por 
uma causa sem tamanho” é a 
frase que resume esta gran-
de ação social e cidadã.

Consumo pode estar ligado ao DNA

Fiel faz doação de sangue neste sábado

xícaraS dE caFé

TOrcIda dO cOrINTHIaNS

Uma nova pesquisa so-
bre os casos de microcefalia 
e outros distúrbios em bebês  
realizada em Campina Gran-
de foi publicada esta semana 
pela Sociedade Norte-ame-
ricana de Radiologia. A pes-
quisa é a maior já feita em 
pacientes com sintomas da 
Síndrome Congênita da Zika 
no mundo.

Ao todo, foram analisa-
dos exames de ultrassono-
grafia, ressonância e tomo-
grafia de 438 fetos e bebês 
que foram atendidos em 
Campina Grande, por meio 
da parceria entre o Instituto 
de Pesquisa Joaquim Amo-
rim Neto – IPESQ, e a Secre-
taria Municipal de Saúde.

Os exames foram avalia-
dos pelo IPESQ, a Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, 
a Unifesp, o instituto D’Or 
de Pesquisa e Educação, o 
Instituto do Cérebro do Rio 
de Janeiro e a Universidade 
de Harvard. Foram estuda-
dos grupos de bebês com 
Síndrome Congênita da Zika 
comprovada e grupos presu-
midos, sem confirmação por 
exame laboratorial, mas com 
suspeita.

A grande maioria apre-
sentou ventriculomegalia 
grave, que altera o tamanho 
do cérebro, contudo, três 
crianças apresentaram dis-
túrbios, mas não necessaria-
mente a ventriculomegalia. 
Em contrapartida, 94% do 
grupo confirmado e 78% do 

grupo não confirmado para 
zika tiveram anomalias do 
corpo caloso, o que provoca 
disfunções na compreensão 
da linguagem e compromete 
a capacidade de comunicação.

Ainda com relação às 
descobertas, 88% do grupo 
com zika confirmada tinham 
calcificações em estruturas 
do cérebro e 100% do grupo 

com suspeita da doença apre-
sentaram as calcificações. “Es-
tas calcificações demonstram 
uma malformação do cérebro 
que vai além da microcefalia 
porque as estruturas cerebrais 
não chegaram a se formar. Não 
se trata, como já tínhamos dito, 
de um mero achatamento da 
caixa craniana, mas de uma 
série de malformações graves”, 

explicou a médica especialis-
ta em medicina fetal, Adriana 
Melo.

Para Adriana, a pesqui-
sa é uma comprovação dos 
indícios que outras pesqui-
sas realizadas em Campina 
Grande já apontavam. “Como 
esta é uma pesquisa com um 
grande número de pacientes, 
a nossa tese de que a micro-

cefalia é apenas a ponta do 
iceberg ganha respaldo com 
a comunidade científica in-
ternacional, chegando até a 
ser publicada em uma grande 
revista científica como foi o 
caso. Isto vai obrigar que os 
serviços de saúde onde os 
bebês são acompanhados fa-
çam exames específicos e não 
somente a ultrassom conven-

cional porque agora está pro-
vado que as alterações são 
muito maiores e o diagnós-
tico é mais complexo”, disse.

Adriana Melo é a presi-
dente do IPESQ. Ela é a pes-
quisadora responsável por 
estabelecer a associação en-
tre o vírus da zika e os casos 
de microcefalia que surgi-
ram do segundo semestre de 
2015 em diante no Brasil. A 
pesquisa que detectou a pre-
sença do vírus na placenta de 
bebês em gestação foi reali-
zada em Campina Grande e 
em São Paulo com duas ges-
tantes da Paraíba.

Desde o segundo semes-
tre do ano passado, a Prefei-
tura Municipal de Campina 
Grande montou um esquema 
especial para atender estes 
casos novos e desconheci-
dos. O número de exames foi 
ampliado na maternidade do 
município, o Instituto de Saú-
de Elpídio de Almeida – Isea, 
unidade onde a médica Adria-
na Melo também trabalha.

No Hospital Municipal 
Pedro I foi criado o Ambula-
tório Especializado em Mi-
crocefalia com atendimento 
multidisciplinar com médi-
cos, fisioterapeuta, psicólo-
gos e hoje são atendidas 114 
crianças. O IPESQ ganhou um 
espaço no Pedro I para am-
pliar as pesquisas com os be-
bês e a PMCG concedeu uma 
bolsa de estudos à médica 
Adriana Melo para aprofun-
damento das pesquisas.

Moscou
Da Agência Sputinik 

Nessa quarta-feira 
(25) foi confirmada a 
descoberta de um exo-
planeta com tamanho 
semelhante ao da Ter-
ra e localizado a uma 
distância adequada de 
seu sol para permitir a 
presença de água na su-
perfície e consequente 
existência de vida.

O planeta, que re-
cebeu o nome de Pró-
xima B, orbita ao redor 
da Próxima Centauri, a 
estrela mais próxima do 
nosso Sistema Solar, a 
4,2 anos-luz da Terra.

Segundo o site Giz-
modo, esta é uma das 
descobertas astronômi-
cas mais importantes 
do século. O planeta 
recém-descoberto fica 
a uma distância de 7 
milhões de quilôme-
tros da sua estrela. Isto 
equivale apenas a 5% 
da distância entre a 
Terra e o Sol, mas, uma 
vez que a estrela Pró-
xima Centauri é muito 
mais fria, o exoplaneta 
é uma “zona habitável” 
e tem uma temperatura 
que permite que a água 
se encontre em estado 

líquido. O site destaca 
que ainda não se sabe 
se o planeta Próxima B 
tem atmosfera. O cor-
po celeste é submetido 
a um fluxo de raios-X 
emitidos pela estrela 
400 vezes maior do que 
a Terra sofre, o que po-
derá ser um obstáculo 
à existência de atmos-
fera.

No entanto, o cien-
tista alemão Ansgar 
Reiners frisa que tudo 
depende do tempo em 
que o exoplaneta foi 
formado. Se se formou 
quando estava a uma 
distância maior do seu 
sol, é possível que te-
nha atmosfera.

Sendo assim, isso 
seria “um grande sinal 
para a possibilidade de 
ter vida”, diz o portal. 
Além disso, a estrela 
Próxima Centauri tem 
uma esperança de vida 
muito maior do que o 
nosso Sol, por isso um 
planeta habitável como 
este seria um local ób-
vio para a nossa civili-
zação migrar quando o 
Sol se extinguir, dentro 
de cerca de 5 bilhões 
de anos, cita a edição 
Abraham Loeb, da Uni-
versidade de Harvard.

Achado é um dos 
mais importantes

PlaNETa PróxIMa B
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Divulgada lista de quem não sacou o PIS
AbONO sAlArIAl

Desde ontem, nomes de 
quem não retirou o dinheiro 
está disponível na internet

18

Desde ontem, está dis-
ponível no site do Ministério 
do Trabalho e Previdência 
Social (MTPS) uma lista com 
o nome de todos os trabalha-
dores que ainda não sacaram 
o Abono Salarial ano-base 
2014. 

Cerca de 1 milhão de pes-
soas ainda não fizeram o saque 
de benefício, no valor de um 
salário-mínimo (R$ 880,00). 
O prazo para saque acaba na 
próxima quarta-feira, dia 31 de 
agosto. Depois desse período, o 
valor retorna ao Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

Para realizar a consul-
ta, é necessário que o tra-
balhador entre no site do 
Ministério do Trabalho, cli-
que no banner “Abono Sa-
larial”, localizado na parte 
superior da tela, e realize 
a consulta. Para avançar na 
pesquisa, basta que o traba-
lhador localize seu Estado 
e seu município e procure 
seu nome, que constará em 
uma lista em ordem alfabé-
tica. Para facilitar a busca 
nos estados com maior nú-
mero de trabalhadores que 
ainda não sacaram o bene-
fício: São Paulo, Rio de Ja-

Caetano canta 
‘Tapinha Não Dói’ 

O funkeiro Mr. Catra estreou 
seu novo programa no Canal Mul-
tishow, “O Bagulho Louco com Mr. 
Catra”, na última quarta-feira, dia 
24. E o primeiro convidado foi mais 
que especial: Caetano Veloso. O 
cantor e compositor, acostumado à 
entoar músicas mais calmas da MPB 
chegou a cantar “Um Tapinha Não 
Dói” durante o programa do funkei-
ro na TV paga.

CE tem mais mortes 
com armas de fogo

“Assustador” é o adjetivo que 
o “Mapa da Violência 2016: Homi-
cídios por Arma de Fogo no Brasil” 
usa para indicar o crescimento do 
número de homicídios  provocados 
por arma de fogo em capitais do 
Nordeste – notadamente Fortaleza, 
que ocupa o primeiro lugar no ran-
king que elenca as maiores taxas de 
mortes em 2014. A capital cearense 
tem taxa de homicídios por arma 
de fogo de 81,5 para cada 100 mil 
habitantes.Esse tipo de crime foi o 
que vitimou o irmão do empresário 
Fontenele Filho, 26, em 1999. Thia-
go Fontenele, de 21 anos, estava no 
carro e deixava a namorada em casa 
quando um homem armado disparou 
um tiro contra seu olho direito.

serviço precisa ouvir 
moradores de rua

Os serviços de atendimento 
social precisam ouvir as pessoas em 
situação de rua para ter sucesso nas 
abordagens, segundo os especialis-
tas que participaram hoje (25) do 
debate Pessoas em Situação de Rua 
e Estratégias para Construção de 
Autonomia, organizado pela coor-
denadoria de Ação Social do governo 
de São Paulo. “Podemos até julgá-los 
como ignorantes, como pessoas 
com algum tipo de doença mental, 
incapacitados. Mas é impossível nós 
trabalharmos a autonomia sem que 
a pessoa fale. Nós precisamos es-
cutar o morador de rua para saber o 
que realmente ele precisa, como nós 
podemos construir essa autonomia 
juntos”, enfatizou o pesquisador 
Fernando Leonel de Paula.

racismo na arte é 
tema de evento

Chegou ao fim nessa quin-
ta-feira a série Diálogos sobre o 
feminino, que debateu o feminismo 
e as questões de gênero na arte em 
quatro encontros no Centro Cultural 
Banco do Brasil do Rio de Janeiro. No 
último encontro, as implicações polí-
ticas por trás dos ideais de beleza e 
feiura a partir do lema norte-ameri-
cano Black is beautiful foram o cen-
tro do debate.Criado em 1960 nos 
Estados Unidos, o movimento Black 
is beautiful pretendia dissolver a as-
sociação das características físicas 
de afrodescendentes, como feições, 
cor da pele e tipo de cabelo à feiura.

belo e Gracyanne 
encenarão episódio

O casal Belo e Gracyanne 
Barbosa chamou atenção em julho 
deste ano por conta de um episódio 
em que o cantor chegou a chamar a 
polícia e se preocupar pelo suposto 
sequestro de sua esposa, quando 
na verdade ela estava apenas so-
frendo de uma prisão de ventre no 
banheiro de casa. Os dois relem-
brarão a situação em entrevista ao 
apresentador Danilo Gentili no The 
Noite de ontem. Eles também fala-
ram sobre a rotina e a história do 
casal, como o programa de televi-
são que acabou servindo para apro-
ximá-los, e da mudança de hábitos 
de Belo por conta do estilo saudável 
de Gracyanne.
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Cerca de 1 milhão de pessoas ainda não fizeram o saque de benefício, no valor de um salário-mínimo, adverte o Ministério do Trabalho

neiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, a pesquisa 
disponibiliza uma lista dos 
municípios em ordem alfa-
bética. Exemplo: no Esta-
do de São Paulo, procure a 
primeira letra do nome da 

sua cidade, como “C” para 
Campinas. Os trabalhado-
res ainda podem consul-
tar se têm direito ao be-
nefício pelo portal http://
abonosalarial.mte.gov.br/, 
inserindo CPF ou núme-

ro do PIS/Pasep e data de 
nascimento. Outras infor-
mações podem ser obtidas 
diretamente com a Caixa, 
no caso do PIS, no telefone 
0800-726 02 07, ou Banco 
do Brasil, no caso do Pasep, 

pelo número 0800-729 00 
01. Os atendentes da Cen-
tral de Atendimento Alô 
Trabalho do Ministério do 
Trabalho, que atende pelo 
número 158, também po-
dem ajudar.

A experiência do Governo da Paraí-
ba na área de Vigilância Sanitária está 
despertando a atenção e o interesse dos 
dirigentes das Visas de outros estados 
brasileiros, que buscam no modelo de 
trabalho adotado na Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária paraibana (Age-
visa/PB) possibilidades de aperfeiçoa-
mento do sistema em suas unidades fe-
deradas.

Na manhã de quarta-feira (24), a 
Agência Pernambucana de Vigilância 
Sanitária, por intermédio da geren-
te-administrativa Márcia Pordeus e da 
coordenadora-técnica Gleiciane Lopes, 
promoveu uma visita de troca de expe-
riências à Agevisa/PB. Acompanhadas da 
representante da Secretaria de Estado 
da Saúde de Pernambuco, Érika Lopes, 
as dirigentes da Visa pernambucana se 
reuniram com a diretora-geral da agên-
cia reguladora paraibana, engenheira 
de Alimentos Glaciane Mendes, que fez 
uma explanação das ações administrati-
vas, financeiras e estratégicas que vêm 
sendo desenvolvidas com a finalidade 
de fortalecer o Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária no Estado.

Na reunião, que teve a participação 
do diretor Administrativo, Financeiro e 
de Integração Regional da Agevisa/PB, 
Irlanilson Fabrício, da diretora técnica 
e Estabelecimentos e Prática de Saúde 
e de Saúde do Trabalhador, Maria Eu-
nice dos Guimarães, e da gerente téc-
nica de Inspeção e Controle de Riscos 
em Serviços de Saúde, Maria Fabiana 
Rodrigues Vieira, as representantes da 
Visa pernambucana ressaltaram o reco-
nhecimento do trabalho da Agevisa/PB 
e disseram ser muito importante conhe-
cer a estrutura e a experiência exitosa 
da Vigilância Sanitária da Paraíba como 
forma de colher elementos que contri-
buam para o fortalecimento do SNVS no 
Estado de Pernambuco.

Elas parabenizaram o Governo 
da Paraíba, por meio da Agevisa/PB, e 
manifestaram surpresa ao saber que a 
agência reguladora estadual dispõe de 

toda a gestão de informação de suas 
ações, tanto do trabalho desenvolvido 
no âmbito de cada Diretoria quanto do 
desempenho de cada inspetor sanitário 
em suas ações de inspeção.

Avanços importantes 
 Disposta a contribuir da melhor ma-

neira possível para o processo de forta-
lecimento do Sistema de Vigilância Sani-
tária no vizinho Estado de Pernambuco, 
a diretora-geral da Agevisa/PB, Glaciane 
Mendes, detalhou as experiências vivi-
das e adotadas na Paraíba. Ela lembrou 
que a Agevisa/PB completou 14 anos de 
existência, no dia 12 de abril deste ano, 
empenhada no fortalecimento e aper-
feiçoamento das ações de Vigilância Sa-
nitária com vistas à maior e melhor pro-
moção e proteção à saúde das pessoas.

“Com essa determinação, desde 
que assumimos a direção da Agevisa/PB, 
estamos trabalhando para fortalecer 
cada vez mais a Vigilância Sanitária no 
nosso Estado, e para isso priorizamos a 
implantação do Planejamento Estraté-
gico baseado em quatro Eixos de Cres-
cimento: Eficiência, Recursos Humanos, 
Inovação e Intersetorialidade”, infor-
mou Glaciane.

Ela ressaltou o alinhamento da Age-
visa/PB com a determinação da admi-
nistração estadual no sentido do maior 
controle e da melhor gestão financeira, 
com a alocação correta dos recursos, e 
com o estímulo ao envolvimento de to-
dos os servidores num trabalho de equi-
pe que tem foco central e determinante 
nos interesses e direitos da população.

Dirigentes de Pernambuco 
conhecem experiência da PB

VIGIlÂNCIA sANITÁrIA

Gestão de informações 
das ações, o trabalho das 
diretorias e o desempenho 
dos inspetores mereceram 
elogios

A inadimplência com 
cheques caiu 2,26% no úl-
timo mês de julho, o menor 
percentual do ano. Segundo 
o Indicador Serasa Experian 
de Cheques sem Fundos, fo-
ram 1.042.209 cheques de-
volvidos e 46.134.886 com-
pensados em todo o País. 

No mês anterior, a por-
centagem de devolução de 
cheques por insuficiência 
de fundos foi de 1.142.456 
cheques devolvidos (2,36% 
de devoluções) e, em ju-
lho do ano passado, houve 
1.295.541 (2,29%) de devo-

luções. Os números foram di-
vulgados nessa quarta-feira 
(24), em São Paulo. Para os 
economistas da empresa, no 
entanto, o número de che-
ques devolvidos ainda repre-
senta o segundo mês de julho 
com mais inadimplência des-
de 1991. Por isso, eles consi-
deram que ainda é cedo para 
falar em estabilização da 
inadimplência com cheques, 
já que “fatores como desem-
prego, recessão e inflação 
ainda se encontram presen-
tes no cenário econômico”, 
afirmam.

Devolução tem queda 
em julho, diz Serasa

CHEQUEs sEM FUNDO

Esportes indígenas to-
maram conta no dia de on-
tem das areias da Praia de 
Copacabana. Índios e índias 
com roupas típicas, pintados 
a caráter e enfeitados com 
penas e cocares mostraram 
ao público suas competições 
ancestrais.

As atividades são orga-
nizadas pelo Ministério do 
Esporte, por meio da Secre-
taria Nacional de Esporte, 
Lazer, Educação e Inclusão 
Social e prosseguem até esta-
sexta-feira, na Arena Esporte 
Lazer, montada na Praia de 
Copacabana, próximo ao 
Posto 3.

Na manhã de ontem 
houve apresentações de cor-
rida de maraká, corrida com 
tora e arremesso de lança e 
arco e flecha, com objetivo 
de divulgar os Jogos Indíge-
nas para todo o mundo.

“O objetivo é divulgar, 
defender e criar um senti-
mento de respeito e frater-
nidade, especialmente das 
crianças, com a cultura e o 

esporte indígenas”, disse o 
secretário nacional de Es-
porte Educacional, Lazer e 
Inclusão Social do Ministé-
rio do Esporte, Leandro Cruz 
Fróes.

Já no período da tarde, 
aconteceu torneio de jiu-jit-
su, modalidade que deverá 
fazer parte das atividades do 
Programa Segundo Tempo e 
Luta pela Cidadania do Mi-
nistério do Esporte. 

Jiu-jitsu
O Ministério do Esporte 

vem se empenhando junto ao 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) para que o jiu-jitsu 
seja integrado ao programa 
olímpico.

Nesse sábado, segun-
do programação divulgada 
pelo ministério, vai aconte-
cer uma série de atividades 
interativas com as crianças 
oriundas de vários bairros 
do Rio de Janeiro que parti-
cipam do Programa Segundo 
Tempo e jogadores de fute-
bol de areia.

Esportes indígenas 
invadem praia do Rio
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Julho teve 62.685 devedores e aumento foi de 2,77%

Inadimplência na PB
Gestores municipais 
discutem economia 

Cresce o otimismo 
dos consumidores

Comércio gerou
R$ 3 trilhões

Portos movimentam 
491 mi de toneladas

Preços do milho e 
da soja têm queda 

O Encontro do Fórum Estadual 
de Secretários e Dirigentes Munici-
pais da Paraíba, realizado ontem, em 
Campina Grande, discutiu os três prin-
cipais pilares das gestões municipais 
mais eficientes: turismo rural, em-
preendedorismo e políticas públicas 
eficazes. O evento contou com a par-
ticipação de representantes de mais 
de 30 cidades da Paraíba e de insti-
tuições como Sebrae, Frente Nacional 
dos Prefeitos, Associação Comercial 
e Empresarial de Campina Grande e 
Junta Comercial da Paraíba.

Pela primeira vez desde abril 
do ano passado, o consumidor mos-
tra-se mais otimista com o quadro 
atual da economia e com a possibi-
lidade de uma recuperação do cres-
cimento no futuro, segundo aponta 
o Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC), apurado mensalmente pela Fe-
deração do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Entre julho e agosto, 
o índice subiu 2,4%, passando de 
97,7 pontos para 100 pontos.

O comércio brasileiro movi-
mentou R$ 3 trilhões em receita 
operacional líquida e ocupou 
10,7 milhões de pessoas em 
2014. Em 2013, esse valor foi 
de R$ 2,7 trilhões. As informa-
ções fazem parte da Pesquisa 
Anual do Comércio (PAC) 2014 e 
foram divulgadas hoje (25) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A receita do 
setor, com 1,6 milhão de empre-
sas comerciais, cresceu 7,3% em 
termos reais, aumento impulsio-
nado pelo desempenho do seg-
mento do comércio atacadista, 
cuja contribuição para o cresci-
mento da receita foi de 3,7 pon-
tos percentuais. O aumento, no 
entanto, é menor que em 2013 
(8,9%), 2001 e 2012 (11,9%).

Os portos públicos e os 
terminais privados brasileiros 
movimentaram 491 milhões de 
toneladas no primeiro semestre 
de 2016. A quantidade de carga 
física que passou pelos portos 
cresceu 2,06% em relação ao 
primeiro semestre do ano passa-
do. As informações constam de 
levantamento Estatístico Aquavi-
ário da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq).

Depois de três meses con-
secutivos de alta, os custos de 
produção de suínos e de frangos 
de corte registraram quedas de 
2,32% e de 7,05%, respecti-
vamente, no mês de julho. Se-
gundo os números da Central de 
Inteligência de Aves e Suínos da 
Embrapa, o  ICPSuíno caiu para 
247,85 pontos (ante os 253,74 
em junho), enquanto o ICPFrango 
fechou o mês em 225,24 pontos 
(foram 242,32 em junho). A di-
minuição nos gastos com a ração 
dos animais, insumo de maior 
composição nos custos de pro-
dução, foi a maior responsável 
pelo recuo dos índices.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A crise econômica no 
País provocou o aumento 
do desemprego e a infla-
ção e, consequentemente, o 
número de pessoas que en-
traram para a lista negra do 
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC). Na Paraíba, só 
no mês de julho, o aumento 
foi de 25,47%, compara-
do com ao mesmo mês no 
ano passado. Enquanto em 
2015, o número de pessoas 
que tiveram o nome incluso 
no SPC no mês de julho foi 
de 7.525. Já neste ano, o nú-
mero já chegou a 9.442, se-
gundo informações do dire-
tor do SPC em João Pessoa, 
Lindemberg Vieira.

Ele informou também 
que, de janeiro a julho de 
2015, o número de pessoas 
inadimplêntes na Paraí-
ba foi de 61.682. Este ano, 
o número aumentou em 
2,77% até o momento, ou 
seja, 62.685 cidadãos tive-
ram os nomes incluídos na 
lista do SPC. São pessoas 
que por conta da crise, do 
desemprego, da inflação 
alta e da queda na renda, 
ficaram sem condições fi-
nanceiras de pagar as dívi-
das em atraso.

As principais contas em 
atraso são de empréstimos 
em bancos e de financei-
ras, de cartões de loja e de 
cartões de crédito. Existem 
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pessoas que a dívida no car-
tão triplicou de R$ 300 para 
R$ 900, aí fica inviável pagar 
e o nome da pessoa acaba 
sendo incluído no SPC, se-
gundo pesquisa levantada 
pelo órgão nacional.

Segundo afirmou Lin-
demberg Vieira, isso mos-
tra também o agravamen-
to da crise do emprego no 
Brasil. Pais de família que 
acabam de receber o segu-
ro desemprego enfrentam 
essa mazela. “Pessoas por 
melhores pagadores que 
sejam se tornam inadim-
plentes por esse fator. 

Renegociação
Para reduzir essa tris-

te estatística e limpar seu 
nome sujo dos principais 
cadastros de inadimplência 
do País, do SPC e da Serasa, 
o consumidor precisa pa-
gar sua dívida ou renegociá
-la direto com o credor ou 
a empresa para quem você 
está devendo.

Antes do seu nome ir 
parar na lista de inadim-
plentes, você recebe uma 
carta de um desses servi-
ços para avisar que, se não 
pagar a dívida em até dez 
dias a partir do envio da 

correspondência, seu CPF 
ficará negativado. Então 
você nunca ficará com o 
nome sujo sem ser avisa-
do antes que isso poderá 
acontecer se não pagar sua 
pendência.

Assim, não se apavore 
se receber a carta: ainda 
dá tempo para pagar ou 
renegociar a dívida antes 
do mercado parar de lhe 
fornecer qualquer tipo de 
crédito ou recusá-lo como 
cliente.

Para quitar a dívida, 
basta pagar a conta em 
atraso diretamente no ban-

co, na loja ou na prestadora 
de serviço para quem você 
está devendo. O seu CPF 
será excluído da lista do 
banco de dados de inadim-
plentes em até 5 dias úteis.

Por mais que pareça 
impossível pagar a conta, é 
sempre melhor dar um jei-
tinho do que ficar inadim-
plente. O primeiro passo 
é organizar tudo que você 
ganha e gasta para enxer-
gar com clareza se dá para 
economizar em algum lu-
gar e fazer sobrar dinheiro. 
O bom mesmo é manter o 
nome limpo.

Principais contas em atraso são de empréstimos bancários e de financeiras, cartões de lojas e de crédito, conforme dados do SPC

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

A taxa de juros do 
cheque especial conti-
nuou a subir em julho. 
De acordo com dados 
do Banco Central (BC), 
divulgados ontem (25), a 
taxa do cheque especial 
subiu 2,7 pontos per-
centuais, de junho para 
julho, quando chegou a 
318,4% ao ano, chegan-
do a novo recorde na 
série histórica do BC, ini-
ciada em julho de 1994. 
Neste ano, a taxa do 
cheque especial já subiu 
31,4 pontos percentuais 

em relação a dezembro 
de 2015, quando estava 
em 287% ao ano. Ou-
tra taxa de juros alta é 
a do rotativo do cartão 
de crédito. Em julho, na 
comparação com o mês 
anterior, houve uma pe-
quena redução na taxa 
de 0,2 ponto percentual. 
Mas a taxa de 470,7% ao 
ano é a mais alta entre 
as pesquisadas pelo BC. 
Neste ano, essa taxa já 
subiu 39,3 pontos per-
centuais. O rotativo é o 
crédito tomado pelo con-
sumidor quando paga 
menos que o valor inte-
gral da fatura do cartão.

Juros sobem e têm 
novo recorde, diz BC

CHEQUE ESPECIAL

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

O Governo Federal 
anunciou ontem a abertu-
ra de duas linhas de crédito 
que, por meio do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
visam ajudar empresas que 
precisam de apoio financei-
ro para ter capital de giro, e 
para empresas em dificulda-
des que necessitam de apoio 
para recuperação judicial, 
extrajudicial ou de falência.

Segundo afirmou a pre-
sidente do BNDES, Maria Síl-
via Bastos Marques, a inten-
ção do governo é melhorar as 
condições para as empresas 

“neste momento de elevada 
taxa de desemprego e econo-
mia em retração, e um volu-
me expressivo de empresas 
em recuperação judicial”.  

Progeren
A primeira linha, de ca-

pital de giro, já existe no BN-
DES. É o Programa de Apoio 
ao Fortalecimento da Capaci-
dade de Geração de Emprego 
e Renda (Progeren), que teve 
seu prazo de vigência pror-
rogado até 31 de dezembro 
de 2017, além de receber um 
reforço orçamentário de R$ 
2,3 bilhões. 

 Deste total, R$ 7 bilhões 
terão como destino micro, 
pequenas e médias empre-

sas, com faturamento anual 
de até R$ 90 milhões. Os ju-
ros anuais cobrados das em-
presas participantes desse 
programa serão reduzidos 
para 9,5%, no caso de empre-
sas de micro, pequeno e mé-
dio porte (com faturamento 
anual de até R$ 90 milhões). 

No caso das empre-
sas de médio-grande porte 
(com faturamento anual en-
tre R$ 90 milhões e R$ 300 
milhões), a queda será dos 
atuais 14,61% para 13,06%. 
Já os juros cobrados das em-
presas de grande porte (com 
faturamento anual superior a 
R$ 300 milhões) serão redu-
zidos dos atuais 17,11% para 
16,61%.

A segunda linha de cré-
dito é destinada a ajudar  
empresas em situação de 
recuperação judicial, extra-
judicial ou falência a bus-
carem apoio de outras em-
presas em melhor situação, 
por meio da transferência 
de ativos. O Programa de 
Incentivo à Revitalização de 
Ativos Produtivos terá or-
çamento de R$ 5 bilhões e 
prazo de vigência até 31 de 
agosto de 2017.

“Temos elevado número 
de empresas em recupera-
ção judicial. As estatísticas 
são bastante preocupantes. 
Apenas 1,1% das empresas 
tem saído do processo de 

recuperação judicial. Isso 
em um prazo que vai de seis 
a dez anos. Esses prazos são 
muito diferentes dos prazos 
que temos observado nos 
países desenvolvidos, onde 
cerca 20% a 30% das em-
presas saem desse proces-
so em um prazo muito mais 
curto do que dois anos”, dis-
se a presidente do BNDES.

Segundo ela, apenas 
no primeiro semestre deste 
ano, 923 empresas entra-
ram em recuperação judi-
cial. “É um número quase 
90% maior do que o do ano 
passado no mesmo período. 
Buscamos formas de como 
o banco atuar de forma a 

preservar e incentivar a ati-
vidade econômica e, dessa 
forma, preservar empregos”.

As empresas que com-
prarem os ativos dessas 
empresas em situação de 
recuperação terão obrigato-
riamente de manter a ativi-
dade produtiva, mesmo que 
seja em outro setor. “Ela 
pode comprar esse ativo e 
transformar em outra ati-
vidade, mas tem de ser uma 
atividade produtiva”, disse 
Maria Sílvia. Segundo ela, 
a linha de financiamento 
criada não concorre com os 
bancos privados por entrar 
onde o mercado privado 
não está atuando.

BNDES abre duas linhas de 
crédito para o capital de giro

Recurso destinado para empresa falida

mICRO, médIA E GRAndE EmPRESA

Da Agência Brasil

A Superintendência-Ge-
ral do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade), ligada ao Ministério 
da Justiça, anunciou a instau-
ração de processo adminis-
trativo para apurar supostas 
práticas de cartel nos merca-
dos de distribuição e revenda 
de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), conhecido como gás de 
cozinha, na região Nordeste. 
Está sendo apurada, ainda, a 

participação de 27 pessoas fí-
sicas relacionadas a empresas 
e sindicato de revendedores 
de combustíveis e derivados.

De acordo com o parecer 
do Cade, as práticas afetaram 
duas etapas sucessivas da ca-
deia produtiva de GLP. Há evi-
dências de que os acusados se 
organizaram com o objetivo 
de limitar a concorrência por 
meio da fixação de preços e 
divisão dos mercados de dis-
tribuição e de revenda do 
produto.

Cade vai investigar  
suposto cartel no NE

GáS dE COzInHA
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   Está em cartaz no Cinespaço Mag Shopping o filme do cineasta Woody 
Allen “Café Society”, obra que abriu o Festival de Cannes no mês de maio. Também 
estreiou a animação “Pets - A vida secreta dos bichos” que promete agradar 
crianças e adultos.

FOTOs: Goretti Zenaide

Rocha, Auricélia Aguiar, a festejada Dalva Rocha, Zailde Torres Pereira e Astrid Bakke

Estimados Elizabeth e Júlio Aurélio Moreira Coutinho, hoje ele comemora 60 anos de magistério

FOTO: Ednaldo Araújo

Dois Pontos

“A verdadeira felicidade 
está na própria 
casa, entre as alegrias 
da família”

“se você não é capaz 
de ser feliz com sua 
família, dificilmente será 
feliz com você mesmo”

LEON TOLSTOI LUIZA GOSUEN

Contadora Josélia Guedes 
Alves, professor Antônio 
Sobrinho, engenheiros 
Luiz  Alberto Leite e 
Otamar Batista Gama, 
economista Pedro Au-
rélio Brito, empresário 
Raul Antônio de Moura e 
Talita Maia, Sras. Válbia 
Costa, Celene de Sousa 
Macedo e Niuza Pedrosa.

Parabéns

Festejos
FOI COM um 

simpático almoço 
para um seleto grupo 
de amigas a come-
moração do 
aniversário da es-
timada fotógrafa 
Dalva Rocha.

O encontro, 
oferecido pela em-
presária Diana Cou-
tinho, foi na última 
terça-feira no restau-
rante da Blu´nelle, da 
Av. Epitácio Pessoa.

60 anos
O DEsEMBARGADOR 

e ex-presidente do TJ, 
Júlio Aurélio Moreira 
Coutinho comemora hoje 
60 anos de magistério, 
tendo iniciado no Ginásio 
Imaculada Conceição, em 
1956. Na sua trajetória 
como professor passou 
por vários colégios e 
pelo Unipê. Há 42 anos 
ele comanda o Hospital 
Padre Zé.

Colóquio de Moda
ACONTECE de 11 a 14 de setembro o 12o Colóquio de 

Moda no Campus do Centro Universitário de João Pessoa - 
Unipê, com conferências internacionais e mesas redondas. 

As conferências serão ministradas por Ana Cláudia 
Suriani, da University College London e doutora em Letras 
Modernas pela Universidade de Oxford, Harriet Posner, da 
University of the Arts, no Reino Unido, Alessandra Bucci, 
da University of Edinburgh, da Escócia e Laura Novik, es-
pecialista em Gestão de Design, da empresa Blink Design.

Jane Oliveira, Hélia Botelho, Roziane Coelho, Auxiliadora Cardoso, a aniversariante Dalva Rocha, Roberta 
Aquino, Adriane Holanda, Conceição Imperiano, Cely Furtado e Ezilda Rocha
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Raissa e Pedro Adolfo
EM NOssAs mãos convite para o casamento da 

bonita advogada Raissa Brindeiro Torres com Pedro 
Adolfo Moreno da Costa Moreira, que será realizado no 
dia primeiro de outubro, na nave central do Convento de 
São Francisco, com recepção na Casa Roccia.

A noiva é filha da estimada empresária Suzana Lúcia 
Brindeiro de Araújo e do advogado Sylvio Torres Filho e o 
noivo, filho de Sueli Moreno da Costa Moreira e Geraldo 
Targino da Costa Moreira.

Voto de aplauso
A DEsEMBARGADORA e diretora da Esma, Fátima 

Bezerra recebeu votos de aplausos da Primeira Sessão 
Especializada Cível do TJPB, por conta de sua partici-
pação como coordenadora da obra “A Justiça Além dos 
Autos”, lançada pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

O autor da menção foi o vice-presidente do TJ, José 
Ricardo Porto acompanhado dos desembargadores Abra-
ham Lincoln e Leandro dos Santos, além do procurador 
de Justiça Valberto Cosme de Lira.

Melhores do Turismo
A AssOCIAÇÃO Brasileira de Jornalistas de Turismo 

na Paraíba, sob o comando de Messina Palmeira, escolheu 
os melhores do ano que vão receber o Troféu “Waldemar 
Duarte”, criado pelo artista plástico J. Maciel e que vai 
acontecer dia 16 de setembro no Centro de Lazer do Sesc, 
na Praia do Cabo Branco. 

Os agraciados vão ser Cachaçaria e Engenho Triunfo, 
Caminhos do Frio, Condutores de Ecotrilhas da Pedra do 
Ingá, Consultores do Sebrae José Carlos Almeida e Mirian 
Rocha, Crocheteiras do Lajedo do Marinho, Festival de 
Inverno de Campina Grande, Fazendinha do Garden Hotel 
de Campina Grande, Jardineira Flor da Trilha, Projeto de 
Turismo e Eventos de Campina Grande, Troféu Gonzagão e 
Vila do Artesão. Os associados ainda escolheram os nomes 
de Marconi Medeiros (Fecomércio), jornalista Sônia Iost 
de Freitas e o hoteleiro Ermano Targino para receberem a 
Comenda “Wills Leal.

   Para celebrar os vinte anos de 
carreira, a cantora paraibana Renata 
Arruda se apresenta hoje na badalada 
creparia Rouge, localizada no bairro 
de Casa Forte, em Recife-PE. cujos 
ingressos custam de R$ 50 a R$ 200.
  No repertório, sucessos como 
“Sangue Latino”, “Templo”, “É Ouro 
Para Mim” e “Porta do Sol”.

   Uma reunião com os secretários de Estado do Turismo, Lindolfo Pires e da 
Receita, Ronaldo Medeiros, presidente da PBTur Ruth Avelino e da presidente da Abih/PB, 
Manuelina Hardman com o gerente comercial das Operadoras e Agências da Gol, Roberto 
Wagner vai resultar em maior divulgação do Destino Paraíba em todo o Brasil e Exterior.

Homenagem

A FUNDAÇÃO 
Casa de José Américo 
prestou significativa 
homenagem ao saudo-
so professor e histo-
riador José Pedro Nico-
demos numa alusão ao 
seu centenário. 

A solenidade foi 
realizada ontem, sob o 
comando do presidente 
da Fundação, Damião 
Ramos Cavalcanti, cujo 
agradecimento foi 
feito pela professora 
Raquel Nicodemos da 
Costa.

De Repente
A FUNEsC está 

realizando o cadastro 
de poetas populares que 
desejam participar do 
projeto De Repente no 
Espaço. Os interessa-
dos podem preencher o 
formulário disponível no 
endereço http://funesc.
pb.gov.br/cadastrodere-
pente/ e enviá-lo para o 
email derepente.funesc@
gmail.com.

Ataque ao sUs

sERÁ REALIZADO 
hoje no Centro de Ex-
tensão “José Farias da 
Nóbrega”, da UFCG, em 
Campina Grande, o Fórum 
Municipal em Defesa do 
SUS”. 

O encontro vai reunir 
conselheiros municipais 
de saúde, professores 
e estudantes, para de-
bater o tema “Ataque 
ao SUS e as Estratégias 
de Resistência” pelas 
professoras Soraia de 
Carvalho, da UFPE, Ales-
sandra Ximenes, da UFPB 
e Vladimir Pinheiro, UFCG.

    O Balcão de Livros e a Editora Patmos lançou ontem, na Usina Cultural Energisa,  
o livro “Horácio de Almeida em Quadrinhos”, que faz parte da coleção “Primeira Leitura”. 
A obra tem roteiro de Bruno Gaudêncio e ilustrações de Américo Filho.
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belo contra américa-rn

Treino secreto define time
Jogo será amanhã no 
Almeidão e terá trio de 
árbitro de São Paulo

Página 24

Mil atletas disputam 
evento de futsal na 
capital paraibana

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol já definiu o trio 
de arbitragem para o jogo 
de amanhã entre Botafogo e 
América de Natal, às 19 horas, 
no Estádio Almeidão, válido 
pela 15ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série C. Le-
andro Bizzio Marinho será o 
árbitro central, auxiliado por 
Alberto Poletto Masseira e 
Daniel Luis Marques, todos de 
São Paulo.

Ontem, o técnico Itamar 
Schulle comandou um treino 
secreto no Estádio Almeidão, 
para definir o esquema que 
utilizará contra o América e 
quais serão os substitutos do 
zagueiro Plínio e do volante 
Djavan, ambos suspensos por-
que levaram o terceiro cartão 
amarelo, contra o River, em 
Teresina.

Para o lugar de Djavan, 
Itamar testou a volta de João 
Paulo a sua posição de origem, 
já que estava sendo improvi-
sado de lateral e também trei-
nou com Sapé e Henik. Para 
substituir o capitão Plínio na 
zaga, André Paulino foi tes-
tado, e não se sabe se André 
Lima também teve oportuni-
dade. Antes do treino de on-
tem, que a imprensa não teve 
acesso, André Lima iria fazer 
um teste para saber se estava 
recuperado de um problema 
na panturrilha. 

Com 23 pontos e na se-
gunda colocação da tabela, 
o Botafogo precisa vencer o 
América para tentar recuperar 
a liderança do Grupo A, que 
hoje está em poder do Remo, 
que tem o mesmo número de 
pontos, mas marcou mais gols 
na competição. Como o Remo 
terá um jogo muito difícil 
contra o ABC, fora de casa, as 
chances do Belo são maiores 
de assumir a liderança. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de uma merecida 
folga, as belas do Belo retornam 
ao trabalho hoje, se preparando 
para o jogo de volta da Copa 
do Brasil de Futebol Feminino, 
contra o Náutico de Recife. A 
partida está  programada para 
o próximo dia 31 de agosto, às 
16 horas, no Almeidão, em João 
Pessoa, mas segundo a técnica 
Gleide Costa, há a possibilida-

de do horário mudar para as 20 
horas. Como venceu a primeira 
partida por 1 a 0, no estádio 
do Aflitos, na capital pernam-
bucana, o Botafogo tem agora 
a vantagem de poder empa-
tar, que mesmo assim, fica com 
a vaga para a próxima fase da 
competição.

Gleide Costa ficou muito sa-
tisfeita com a vitória no primei-

ro jogo, mas criticou bastante a 
atuação do trio de arbitragem 
de Pernambuco, que segundo 
ela, influiu no rendimento de 
sua equipe. “A arbitragem foi 
totalmente tendenciosa. Nos-
sas jogadoras eram constante-
mente ameaçadas pela árbitra, 
e levamos quatro cartões ama-
relos. Isto deixou nossas meni-
nas, algumas bastante jovens 

ainda, totalmente intranquilas 
em campo, e o rendimento no 
segundo tempo caiu bastante, 
com o nervosismo. Passamos 
a rifar a bola, e permitir que o 
Náutico nos pressionasse”, disse 
a treinadora. 

Sobre as chances para o 
próximo jogo, Gleide espera 
outro jogo difícil, mas acredita 
na classificação da equipe para 

a segunda fase. “Se nosso time 
mantiver a tranquilidade e jo-
gar como fez no primeiro tem-
po, valorizando a posse de bola, 
e chegando com qualidade no 
ataque, não tenho dúvidas que 
venceremos. Nosso primeiro 
tempo lá foi impecável. Espero 
que o trio de arbitragem seja 
imparcial aqui, e que ganhe o 
melhor”, disse Gleide.

“belas do belo” vencem na estreia o clube náutico capibaribe
COPA DO BRASIL DE FUTEBOL FEMININO

Campinense traça planos para temporada de 2017
Após três dias de muito 

mistério, a diretoria do Cam-
pinense finalmente começa a 
traçar os planos para a tem-
porada 2017, em que o clube 
terá um calendário completo, 
com a participação no pri-
meiro semestre, no Campe-
onato Paraibano, Copa do 
Nordeste e Copa do Brasil. No 
segundo semestre, a Raposa 
já tem garantida novamente a 
participação no Campeonato 
Brasileiro da Série D. 

O principal objetivo da 

diretoria é manter uma base 
do elenco deste ano, para 
evitar ter de contratar um 
time inteiro, e fazer testes 
com atletas que ainda não 
conhece. Para tanto, a dire-
toria tratou de emprestar al-
guns jogadores considerados 
essenciais para outras equi-
pes fora do Estado, ainda em 
atividade, mas na condição 
deles retornarem ao clube 
no período da pré-tempora-
da, que deverá acontecer no 
mês de dezembro.

Mesmo sem um anúncio 
oficial, já se sabe que a Rapo-
sa não continuará com o téc-
nico Paulo Moroni, acusado 
por grande parte da torcida, 
como um dos responsáveis 
pela eliminação da equipe 
no segundo jogo contra o 
Itabaiana, por ter substituí-
do mal, e colocado o time na 
retranca, favorecendo a pres-
são do adversário.

Quanto aos jogadores, 
extra-oficialmente, o volante 
Negretti foi o primeiro a sair. 

Ele foi emprestado ao Náutico 
de Recife, que disputa a Série 
B. O goleiro Gledson foi para 
o Londrina do Paraná. O meia 
Felipe Ramon se transferiu 
para o Boa Esporte de Minas 
Gerais. Já o lateral esquerdo 
Danilo, o volante Magno e o 
meia Jussimar foram para o 
América de Natal, a pedido 
do ex-técnico do Rubro-Ne-
gro, Francisco Diá, que está 
dirigindo o clube potiguar.

Nas próximas horas, o 
presidente do Campinen-

se, Williams Simões, deverá 
anunciar qual o planejamen-
to para a próxima tempora-
da,  e quais os jogadores que 
não continuarão mais no clu-
be no próximo ano. Ele tam-
bém não revelou se o clube 
já está em conversação com 
algum técnico. Só se sabe é 
que o clube quer começar a 
preparação para 2017, logo 
cedo, para que o time ganhe 
entrosamento e já comece as 
competições com um ritmo 
acima dos adversários.

UMA NOVA BASE

O Botafogo está no G4 da Série A e quer vencer a equipe potiguar para continuar firme e forte visando uma das quatro vagas para as quartas de final da Série C

FotoS: Divulgação



Jogos Paralímpicos vendem 
133 mil ingressos em um dia
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Maior evento do planeta 
no paradesporto começa 
em 7 de setembro no Rio

A final do Campeonato Paraibano Sub-19, que será 
disputada amanhã, às 16h, no CT Ivan Tomaz, no 
Valentina Figueiredo, entre Botafogo x Auto Esporte, 
terá dois sabores especiais: o primeiro e´que, ao cam-
peão, lhe dará o direito de representar a Paraíba na 
Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês de janeiro, 
na maior cidade da América Latina. O segundo: uma 
premiação de R$ 5 mil a ser concedida à equipe vito-
riosa, recurso esse ofertado pela Federação Paraiba-
na de Futebol. Daqui vão os parabéns pela iniciativa 
do presidente da FPF, Amadeu Rodrigues Júnior.

Paraibano Sub-19

O silêncio do Cruzeiro 
e Serrano na 2a Divisão

Confesso, sem medo de errar, que estou estra-
nhando muito o silêncio do Cruzeiro de Itaporanga 
e do Serrano de Campina Grande. As duas equipes 
“fecharam a boca”, prefiriram calar em relação a 
sua exclusão do Campeonato Paraibano de Futebol 
Profissional da Segunda Divisão. A disputa começa 
no próximo domingo e as duas agremiações foram 
impedidas de disputar o certame. Motivos: a não ade-
quação a lei do Profut. Análise feita pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba - TJDF/PB 
concluiu que os dois clubes não estavam aptos a dis-
putarem a Segundona pelo fato de não terem com-
provado certidão negativa de débitos com a União.

O estranho, no entanto, é que os diretores de 
ambos os clubes não moveram sequer uma “palhinha” 
para correrem atrás dos seus direitos, até mesmo 
porque a decisão tomada, no que diz respeito as 
exclusões, não foram definitivas, não tramitaram em 
todas as instâncias da Justiça Desportiva. Trocando 
em miúdos: haveria recurso e, no mínimo, suas parti-
cipações poderiam, ocorrer por força de uma liminar 
possivelmente a ser concedida pelo próprio Tribunal 
de Justiça Desportiva através de um Mandado de 
Garantia.

Como na linguagem popular quem “cala, assume 
o seu erro”, chega-se a conclusão que o Cruzeiro de 
Itaporanga e o Serrano de Campina Grande estavam 
mesmo errados e, de forma estranha, devem, em ou-
tras edições, terem disputados competições oficiais 
irregulares (caso tenha havido alguma competição 
antes da sanção da lei do Profut).

No entanto, dizem as más linguas pras bandas 
de Itaporanga e algumas de Campina Grande, que o 
Cruzeiro e o Serrano somente no início desta semana 
é que foram informados oficialmente da exclusão, di-
ficultando assim qualquer medida judicial. Se ocorreu 
mesmo isso, acredito ser tamanho absurdo! 

Quem pensa que o Bota-
fogo não terá torcida no 
próximo dia 31 no Alianz 
Parque, em São Paulo, no 
jogo contra o Palmeiras, 
está enganado. Torcedores 
prometem presença em 
grande número!

Torcida

O goleiro Glédson confirmou ontem que vai permanecer no Cam-
pinense para a próxima temporada. Com contrato vigente até o 
fim de outubro de 2017, o experiente jogador, chegou a um acordo 
com a diretoria da Raposa e vai defender as cores do Rubro-Negro 
nas competições a serem disputadas no ano que vem. Feliz com a 
possibilidade de continuar no Campinense, Glédson declarou amor 
ao clube que defende há duas temporadas e mira novas conquis-
tas em 2017, incluindo o tão sonhado acesso à Série C.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O América-RN oficializou 
a contratação de três 
reforços para a reta final 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. São o lateral-es-
querdo Danilo, o volante 
Magno e o meia Jussimar, 
todos ex-Campinense. 

América-RN

Glédson e a Raposa

Desde o fim dos Jo-
gos Olímpicos no último 
domingo, um sentimento 
de “vazio” tomou conta 
da população carioca, que 
passou duas semanas de 
intensa euforia com a rea-
lização, pela primeira vez, 
do maior evento esportivo 
no País. Porém, a “depres-
são pós-Jogos” parece es-
tar passando e dando lugar 
a um novo sentimento: o 
de prestigiar os atletas que 
competirão na Paralimpí-
ada, que tem início em 7 
de setembro. Um exemplo 
disso é o aumento progres-
sivo das vendas dos ingres-
sos para os Jogos, que teve 
seu auge na última terça-
feira, com 133 mil tíquetes 

adquiridos e batendo o re-
corde de compras em um 
só dia.

“Estamos muito felizes 
com esses números, mos-
tra, realmente, que está 
todo mundo abraçando 
os Jogos Paralímpicos. A 
gente vê nas redes sociais, 
nos sites, as pessoas vindo 
comprar os ingressos para 
conhecer o Parque e dar 
esse apoio adicional aos 
nossos atletas, que vêm de 
grandes conquistas”, disse 
Donavan Ferreti, diretor 
de ingressos do Comitê Rio 
2016. 

No último final de se-
mana dos Jogos Olímpicos 
foram vendidos 66 mil in-
gressos para a Paralimpí-
ada. No primeiro dia após 
a Rio 2016, a expressiva 
marca de 100 mil tíquetes 
adquiridos. Para Donavan 

Ferreti, esse aumento pro-
gressivo da procura pelas 
entradas é um reflexo do 
sucesso que foi a olimpía-
da no Brasil. 

“Foi um grande mo-
mento dentro dos Jogos 
Olímpicos, só que a gente 
quer repetir agora na Pa-
ralimpíada. Muita gente 
não teve oportunidade de 
ir ao Parque e, agora, sem 
dúvida, vai ter essa opor-
tunidade. Essas arenas não 
vão estar mais lá depois 
dos Jogos Paralímpicos, 
então, é muito importante 
já garantir o ingresso. Vão 
ser momentos incríveis e 
inesquecíveis” afirmou. 

Com preços mais ba-
ratos dos ingressos em 
relação aos Jogos Olímpi-
cos, a expectativa é que a 
Paralimpíada tenha como 
perfil mais famílias. O diri-

gente do Comitê Rio 2016 
explica que isso se deve, 
também, ao fato de terem 
aumentado o número de 
ingressos adquiridos por 
cada pessoa. 

“Você pode pagar só R$ 
10 para conhecer o Parque, 
quem tem direito a meia 
paga cinco reais e ainda 
parcela em três vezes sem 
juros. Tem que trazer sua 
família, seus amigos, vai 
ser uma festa inesquecível. 
E atendendo a pedidos, as 
pessoas estão trazendo 
famílias, grupos maiores 
e, por isso, aumentamos 
de oito para 12 ingressos 
comprados nas sessões de 
alta demanda e de 12 para 
18 nas sessões de deman-
da regular. A gente quer 
que a pessoa venha, tenha 
um dia maravilhoso, apoie 
nossos atletas”, concluiu.

O nadador Daniel Dias, considerado o fenômeno da natação paralímpica, será um dos representantes do País na competição no Rio

Esgrimista é abençoado pelo Papa Francisco
Principal esgrimista pa-

ralímpico do Brasil, Jovane 
Guissone foi buscar inspira-
ção pouco antes de iniciar a 
disputa pelo bicampeonato 
nos Jogos do Rio, que come-
çam no dia 7 de setembro e 
terminam no dia 18 do mes-
mo mês.

Na última quarta-feira, 
o atleta esteve no Vaticano 
e recebeu a bênção do Papa 
Francisco. Seu companheiro 
de delegação brasileira, Ser-
gio Oliva, do hipismo, tam-
bém foi abençoado pelo líder 
da Igreja Católica, que rece-
beu um agasalho da equipe 
brasileira.

“Na hora em que eu vi 
que o Papa estava vindo na 
nossa direção, eu nem acre-
ditei. Foi algo inesquecível, 
um momento muito especial. 
Ele me abençoou, abençoou 
meus pertences e nos de-
sejou sorte e muita energia 

ANTES DOS JOGOS

positiva nos Jogos Paralím-
picos. Ele também nos pediu 
que rezássemos pelas víti-

mas do terremoto na Itália. 
Gaúcho de 33 anos, Jova-

ne estreou com medalha de 

ouro em Paralimpíadas. Na 
edição de Londres, levou a 
melhor na categoria B da es-
pada ao vencer por diferen-
ça mínima o atleta de Hong 
Kong, Chik Sum Tam, por 15 
a 14.

Além do título paralím-
pico, Jovane conquistou uma 
medalha de prata na Copa do 
Mundo de Eger, na Hungria, 
em 2015, onde foi derrotado 
pelo iraquiano Amar Ali por 
15 a 11.

Sergio Oliva chega ao 
Brasil no dia 4 de setembro 
para a disputa dos Jogos Pa-
ralímpicos. Jovane Guissone 
retornou ontem e se junta 
aos outros esgrimistas da 
equipe brasileira na fase fi-
nal de treinamentos no CT 
Paralímpico em São Paulo. As 
competições de esgrima em 
cadeira de rodas começam a 
partir do dia 12 de setembro.

Na ocasião, brasileiro entregou um agasalho ao Papa Francisco

FotoS: Divulgação



Derrota gera crise no São Paulo
PARA TIME DA SÉRIE C
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Tricolor paulista perde 
dentro de casa para o 
Juventude na Copa do BR

Contra o Internacional, no 
último domingo, o que se viu 
foi um São Paulo sem poder de 
fogo, dominado e com falhas 
defensivas, mas que conseguiu 
arrancar um empate fora de 
casa. Na última quarta-feira, 
contra o Juventude, o time con-
seguiu manter a posse de bola, 
mas só. Os mesmos problemas 
voltaram a aparecer e o resul-
tado foi muito pior: derrota em 
pleno Morumbi para o Juven-
tude, time que está na Série C 
do Brasileiro.

Se não elimina o clube 
paulista da Copa do Brasil, o 
resultado escancara uma série 
de problemas no time, aumen-
ta exponencialmente a pres-
são sobre diretoria, comissão 
técnica e jogadores, e dá os pri-
meiros sinais de que, se as coi-
sas não melhorarem rápido, o 
segundo semestre pode pas-
sar longe das conversas sobre 
título e G4 adotadas no CT da 
Barra Funda até o momento.

Contra o Internacional, 
a defesa são-paulina escapou 
de sofrer a virada contra o In-
ter graças ao pênalti perdido 
por Valdivia. Nessa quarta, não 
teve a mesma sorte: em ape-
nas quatro finalizações cer-
tas, o Juventude marcou duas 
vezes – uma de pênalti, outra 
cortando a zaga adversária 
com extrema facilidade.

Espaços na defesa foram 
parte do motivo que levou Ri-
cardo Gomes a trocar os late-
rais Buffarini e Mena por Bru-
no e Carlinhos entre domingo 
e quarta – o argentino havia 
perdido uma bola pelo alto 
em lance que resultou em gol, 
além de ter cometido um pê-
nalti contra o Inter.

Pouca coisa mudou: o lan-
ce do primeiro gol do Juventu-

de saiu em jogada de velocida-
de pela direita, setor de Bruno. 
Já Carlinhos participava da 
marcação dentro da área.

Exposta, a defesa sofreu 
sustos. Para piorar, Ricardo 
Gomes deve perder defini-
tivamente Rodrigo Caio nos 
próximos dias – liberado pela 
diretoria para viajar e obter 
passaporte europeu, o zaguei-
ro é alvo de diversos clubes e 
quer se transferir para a Euro-
pa.

Ao contrário do que acon-
teceu contra o Internacional, o 
São Paulo dominou completa-
mente a posse de bola contra o 
Juventude – 71%, contra 29%, 
segundo dados do site Footsta-
ts. De nada adiantou diante da 
incapacidade em criar chances 
claras de gol: 16 chutes, sendo 
só dois no alvo. A maioria das 
finalizações veio em situações 
difíceis e fora da área.

Com dificuldade na arma-
ção de jogadas, o time voltou 
a abusar das ligações diretas, 
com 43 lançamentos longos. O 
Juventude, que passou o jogo 
na defensiva e no contra-ata-
que, teve 36.

Com a saída de Paulo 
Henrique Ganso, o São Pau-
lo apostou no peruano Cueva 
para suprir a ausência. Depois 
de um bom início, o reforço 
caiu de produção nos últimos 
três jogos. Além disso, é pra-
ticamente a única opção para 
a função – sem ele, que é re-
gularmente convocado para 
defender o Peru, a alternativa 
com características similares 
é Daniel.

Dos últimos cinco gols 
do São Paulo, quatro foram 
marcados por Andres Cha-
vez. Mal alimentado e com 
dificuldades para criar, o se-
tor ofensivo são-paulino tem 
dependido muito do estilo 
“trombador” do argentino 
para marcar seus gols. Jogadores do Juventude comemoram gol em pleno estádio do Morumbi, o que deixou os são-paulinos em mais uma crise generalizada

Em partida movimenta-
da e cheia de gols, o Figuei-
rense bateu o Flamengo no 
Orlando Scarpelli, em duelo 
de ida da Copa Sul Americana. 
Comandada por Rafael Mou-
ra a equipe Alvinegra venceu 
por 4 a 2 o Rubro-Negro ca-
rioca e agora pode perder por 
até um gol de diferença para 
avançar às oitavas de final do 
torneio. 

A partida começou mui-
to movimentada. Logo aos 
cinco minutos, Chiquinho ar-
riscou de fora da área e levou 
perigo ao gol adversário. Aos 
oito, foi a vez de Cuéllar ar-

riscar. Entretanto, aos nove, 
o Figueirense abriu o placar 
com gol de Rafael Moura.

O Flamengo reagiu rapi-
damente e empatou aos 12. 
Guerrero tentou, a bola res-
valou na zaga e sobrou para 
Alan Patrick, com precisão, 
mandar no canto e empatar.

Contudo, os donos da 
casa foram efetivos nas fina-
lizações e ampliaram o pla-
car. Primeiro com Marqui-
nhos, de cabeça, aos 17, após 
a bola alçada na área por 
Ayrton . Depois, Rafael Mou-
ra anotou novamente aos 27 
minutos após uma lambança 

de Donatti que escorregou e 
deu a bola de presente para o 
atacante marcar um lindo gol 
por cobertura. 

Logo no início da etapa 
complementar, Rafael Mou-
ra, de cabeça, marcou mais 
uma vez ampliando o placar 
para o Figueirense. Em situ-
ação complicada na partida, 
o técnico Zé Ricardo promo-
veu as entradas de Adryan e 
Ronaldo para tentar mudar o 
panorama do jogo. Com mui-
ta insistência, o Mengão mar-
cou o segundo gol com Mar-
celo Cirino, de cabeça, após o 
bate e rebate dentro da área.

Flamengo não suporta pressão e 
sofre goleada do Figueirense-SC

COPA DO BRASIL

O Santos não tomou co-
nhecimento do Vasco na noite 
da última quarta-feira, na Vila 
Belmiro. Aliás, só percebeu 
que o rival estava ali aos 50 
minutos do segundo tempo, 
quando sofreu o gol. Mesmo 
assim, o time da casa aplicou 
3 a 1 em cima do rival e con-
quistou vantagem importante 
nas oitavas de final da Copa do 
Brasil. Ricardo Oliveira, Rena-
to e Lucas Lima foram os auto-
res do gol que fizeram a festa 
da Baixada Santista. Éder Luis 
descontou.

Com o placar elástico, a 
equipe paulista pode até per-

der por dois gols de diferença 
no confronto de volta que está 
classificada, desde que balan-
ce as redes ao menos duas ve-
zes. Se for 3 a 1 para o Vasco, o 
duelo vai para os pênaltis. Se a 
equipe carioca triunfar por 2 a 
0, se classifica.

Caso o Vasco tenha sua 
meta vazada pelo menos duas 
vezes, precisará golear por 
três tentos caso queira ir às 
quartas de final da Copa do 
Brasil. 

O duelo de volta está 
marcado para o dia 21 de se-
tembro, às 21h45, em São Ja-
nuário.

O ponto negativo da noi-
te ainda foi o confronto entre 
torcedores de ambos os times 
do lado de fora do estádio, en-
quanto o segundo tempo era 
disputado. A PM precisou apa-
recer e conter os ânimos. No 
duelo, o Santos foi superior do 
princípio ao fim e poderia até 
ter goleado por mais gols.

O jogo se complicou para 
o Vasco, que tentou se defen-
der desde o início. O time de 
Jorginho até começou bem, 
mas teve dificuldades para 
atacar e se deparou com um 
sistema ofensivo inspirado do 
rival.

Santos joga fácil e vence time do 
Vasco por 3 a 1 em jogo de ida

NA VILA BELMIRO

Partida foi de ida e situação fica complicada para equipe Rubro-Negra reverter situação

Jogadores santistas vibram com vitória diante do cruz maltino pela Copa do Brasil de 2016

FotoS: Divulgação
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Evento conta com 
o apoio do Governo 
através da Sejel-PB

Futsal reúne mil atletas na capital
COPA BRASIL OFICIAL

Desde ontem, quase mil 
atletas dos estados do Rio de 
Janeiro, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, dis-
tribuídos em oito categorias, 
participam da Copa Brasil 
Oficial de Futsal 2016, edição 
João Pessoa, cujo objetivo é 
desenvolver o intercâmbio 
sóciocultural¬esportivo, es-
timulando a juventude para 
atividades sadias, estabele-
cendo uma união segura en-
tre as comunidades, exaltan-
do a prática desportiva como 
instrumento de formação de 
personalidade e fazendo sur-
gir novos valores.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
apoia o evento, que ocorre 
em diversas praças espor-
tivas espalhadas pela capi-
tal paraibana. As disputas 
envolvem atletas do Rio de 
Janeiro, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, dis-
tribuídos em oito categorias. 
O evento se encerra no próxi-
mo domingo.

A organização é da Fe-
deração Paraibana de Futsal 
(FPFS) em parceria com a 
Copa BR de Futsal. Serão 81 
equipes competindo nas ca-
tegorias inferior a sete anos 
até é o Sub-14. Dentre os 
destaques, estão as equipes 
do Flamengo e o Botafogo, 
ambas do Rio de Janeiro, 
além do Sport Recife, Santa 
Cruz, Náutico, representan-
do Pernambuco e os tradicio-
nais paraibanos como: Cabo 
Branco, Benfica, COPM, entre 
outros

Para o Governo da Pa-
raíba, a competição é um 
grande encontro de garotos 
de diversas faixas etárias e 
clubes tradicionais de qua-
tro estados brasileiros que 
tem uma história no futsal 
brasileiro. “ O Governo do 
Estado foi fundamental para 
que esse evento pudesse ser 
aqui na Paraíba, onde cer-
ca de mil pessoas estarão 

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

no período de quatros dias, 
além de jogar, também co-
nhecer o que o Estado tem 
a oferecer também na par-
te turística”, destacou Beto 
Melo, coordenador.

O secretário Bruno Ro-
berto, da Juventude, Espor-
te e Lazer, disponibilizou o 
Ginásio O Ronaldão para a 
competição. “O Ginásio Ro-
naldão, que recebeu inves-
timentos de R$ 2,5 milhões 
por ter passado por uma re-
forma na sua estrutura, está 
à disposição da Copa BR de 
Futsal. A reforma nas praças 
esportivas e o apoio a essas 
competições só vem a com-
provar o quanto o Governo 
do Estado também se preo-
cupa com o desporto”, disse.

Garotos representando vários clubes do País se encontram em João Pessoa disputando a competição que tem encerramento programado para o próximo domingo

Em mais uma edição, a Copa Brasil Oficial de Futsal 2016 promete até domingo muita adrenalina a ser proporcionada pelos atletas

Cerca de 300 atletas de 
diversas escolas da região Nor-
deste, estão disputando des-
de ontem, em João Pessoa, 
dos XV Jogos da Juventude 
Lourdinas 2016. A abertura 
ocorreu na tarde desta quin-
ta-feira, na Escola Virgem de 
Lourdes. Doze delegações, 
de cinco cidades do Nordes-
te, participam da disputa até 
o próximo domingo, quando 
haverá grande festa de encer-
ramento.

 Os Jogos da Juventude 
têm como objetivo promover 
o intercâmbio e a integração 
social e desportiva entre os 
participantes, favorecendo os 
benefícios do esporte, princi-
palmente como fonte educa-
dora, bem como incentivar e 
demonstrar a competição sau-
dável.

Além da EVL, participarão 
os colégios: Marista Pio X, de 
João Pessoa; Monsenhor Adel-
mar da Mota Valença (CMA) 
e Santa Sofia, de Garanhuns 
(PE); BJ Colégio e Curso, de 
Recife (PE); Madalena Sofia, 
Santa Úrsula, Galileu, São Lu-
cas, Expoente, e 29 de Julho, 
de Maceió (AL), bem como a 
equipe Lechevas, de Campina 
Grande.

Equipes masculinas e fe-
mininas disputarão as modali-
dades Basquete, Futsal e Volei-
bol. As partidas acontecerão 
na Quadra de Esportes da EVL 
e nos Ginásios do Clube Cam-
pestre, do Colégio Estadual 
da Prata e do Colégio Alfre-
do Dantas. O primeiro jogo 
ontem, logo após a abertura, 
aconteceu às 14h, na Quadra 
de Esportes da EVL. 

Colégio Lourdinas inicia 
os Jogos da Juventude

EM JOÃO PESSOA

O voleibol é uma 
das modalidades 
em disputas 
durante os Jogos 
da Juventude
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado 
a suprir as necessidades deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIVALDO CORDEIRO AYNES 69133131449 - R$ 8.000,00. Itapororoca - PB, 25 
de Agosto de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil, destinada execução dos serviços de conclusão da 
construção de 02 UBS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - ME - R$ 140.986,95.

Bananeiras - PB, 25 de Agosto de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada execução dos serviços 

de conclusão da construção de 02 UBS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAL 
(RECURSOS ORDINÁRIOS/RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2010.1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 
E EQUIPAGEM DE UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE. 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Bananeiras e: CT Nº 00120/2016 - 25.08.16 - VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI - ME - R$ 140.986,95

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e 

Coreto de Bananeiras/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - Valor: R$ 684.563,33.

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 Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 25 de Agosto de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Ga-

melas - Zona Rural - Bananeiras/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - - ME - Valor: R$ 152.139,07. 
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 Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 25 de Agosto de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA, 

NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB, (FINALIZAÇÃO DE OBRA), CONFORME SOLICITAÇÃO.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 170.916,33.
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 Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM.

Santa Helena - PB, 25 de Agosto de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Maria Alta da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de softwares Diversos, 
destinado a Câmara Municipal de Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

MARCAÇÃO - PB, 25 de Agosto de 2016
SERGIAN DA CONCEIÇÃO
Presidente da Comissão

  
FABIANO NÓBREGA DE PONTES PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 727.302.344-20. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1722/2016 em João Pessoa, 20 de julho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Lo-
teamento urbano com 199 (cento e noventa e nove) lotes Na(o) -  GLEBA A, PARTE DE TERRAS 
SITUADA NA PROPRIEDADE CUIERAS – ZONA URBANA  Município:  SAPE - UF: PB. Processo: 
2016-004527/TEC/LO-2643.

SEMEAO FELINTO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 582.392.274-49. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2085/2016 
em João Pessoa, 18 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE (KOMBI, PLACA MOU-0270/PB) Na(o) – BELEM E REGIÃO Município: - UF: PB. Pro-
cesso: 2016-005382/TEC/LO-2898.

TUPI EMPREENDIMENTO TURISTICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.771.662/0001-04. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 285/2016 em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lo-
teamento residencial com 596 lotes residenciais e 12 lotes comerciais, com área a ser construída 
de 77,20 ha - Loteamento Cidade Jardins. Na(o) – SÍTIO PICADA, CAJAZEIRAS  Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-006474/TEC/LP-2574.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2070/2016 
– através do Proc. 2016-003858/TEC/LO-2420, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 10 (dez) unidades habitacionais, no município de SANTA HELENA - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2069/2016 
– através do Proc. 2016-003784/TEC/LO-2391, para construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, 
no município de POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2035/2016 
– através do Proc. 2015-005485/TEC/LO-0514, para construção de 40 (quarenta) unidades habi-
tacionais, no município de JUAZEIRINHO- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 4872/2014 – através do Proc. 2016-005658/TEC/LO-2967, para construção de 35 (trinta e cinco) 
unidades habitacionais, no município de MONTEIRO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 4924/2012 
– através do Proc. 2016-005654/TEC/LO-2966, para construção de 20 (vinte) unidades habitacio-
nais, composto de fossa séptica individual e sumidouro,  no município de JOCA CLAUDINO- PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 1964/2015 – através do Proc. 2016-005668/TEC/LO-2971, para construção de 15 (quinze) unida-
des habitacionais, composto de fossa séptica e filtro anaeróbio no município de SANTA RITA- PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 3190/2014 – através do Proc. 2016-005665/TEC/LO-2969, para construção de 56 (cinqüenta e 
seis) unidades habitacionais, no município de SUMÉ- PB.
 
GDR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 17.645.959/0001-87, 
localizada na rua: Augusto Belmont, n 134 , sala 03 , manaíra, João Pessoa-PB, CEP 58.038-050, 
torna público que requereu a SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença prévia (LP), licença de 
instalação (LI) e licença de operação (LO) , para edificação multifamiliar situada na rua Inês Pedrosa 
Soares, setor 38/quadra 05/lote 015, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB

Cientistas pesquisam micro-organismos em metrô

Circulação de pessoas
Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Enquanto mais de um 
milhão de visitantes de todo 
o mundo estavam no Rio de 
Janeiro para assistir aos Jogos 
Olímpicos, cientistas coleta-
vam amostras em estações de 
metrô da cidade para analisar 
a migração de micro-organis-
mos e a transformação do mi-
crobioma carioca.

Chamado de Olimpioma, 
o mapeamento da diversida-
de de micro-organismos nos 
espaços públicos começou 
em Nova York e está sendo 
feito em 56 cidades de 33 
países dos seis continentes 
por pesquisadores do Con-
sórcio Internacional Meta-
genômica e Metadesenho 
do Metrô e Biomas Urbanos 
(MetaSUB). No Brasil, a pes-
quisa também ocorre em São 
Paulo e Ribeirão Preto. 

Pela primeira vez, está 
sendo analisado o impacto 
da circulação de pessoas em 
eventos mundiais, o que vol-
tará a ocorrer na Olimpíada de 
Tóquio 2020. As amostras do 

Rio começaram a ser coleta-
das uma semana antes dos Jo-
gos em nove estações do me-
trô e vão continuar até 2018, 
para verificar como esses 
micro-organismos perduram 
na cidade. No Rio de Janeiro, 
o projeto é coordenado pelo 
pesquisador Milton Ozório 
Moraes, chefe do Laboratório 
de Hanseníase do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). 
Segundo ele, o objetivo do tra-
balho é entender como ocorre 
a circulação de micro-organis-
mos no mundo, o que pode ser 
útil para a elaboração de polí-
ticas de vigilância em saúde.

“A gente não sabe, por 
exemplo, se o microbioma 
de uma pessoa que vive na 
Europa ou na Ásia, chegando 
aqui, pode de fato colonizar 
trechos do metrô. Isso não 
tem nenhum aspecto de saúde 
relevante, mas tem uma ideia 
desse microbioma. É claro 
que, no futuro, o que a gente 
pensa é usar essas estratégias 
como vigilância em saúde, ou 
seja, poder antecipar a circu-
lação de um novo vírus, um 
novo fungo uma nova bactéria 

que tenha efeitos patogênicos, 
para que a gente possa tomar 
medidas cabíveis quando ne-
cessário”, explicou. Moraes 
lembrou o caso do vírus zika, 
que chegou ao Brasil a partir 
de 2013, vindo do Taiti, como 
exemplo de possível caso de 
identificação anterior a um 
caso de emergência em saúde. 
Mas nem todos os micro-orga-
nismos são nocivos e o pesqui-
sador ressalta que qualquer 
indivíduo saudável tem em 
seu corpo cerca de trilhões 
deles, que têm funções impor-
tantes para a saúde.

“A gente tem dez vezes 
mais micro-organismos no 
nosso corpo do que temos de 
células humanas. A diversida-
de de diferentes micro-orga-
nismos que habitam o nosso 
corpo é muito grande cada vez 
que  nós sentamos em algum 
lugar e tocamos no corrimão, 
nós deixamos células do nosso 
corpo e também esses micro
-organismos.” Pelo DNA dos 
micro-organismos é possível 
identificar o local de origem 
deles e marcadores de resis-
tência a medicamentos.

Estratégias para elevar o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
coletivo mundial, reformas 
estruturais para o cresci-
mento no médio prazo e as 
contribuições dos 20 países 
mais ricos para o cumpri-
mento da Agenda 2030 dos 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) são os 
temas centrais da Cúpula de 
Líderes do G20 que vai ocor-
rer nos dias 4 e 5 de setem-
bro, em Hangzhou, na China. 
Os principais resultados es-
perados foram apresentados 

ontem, em Brasília, pelo Mi-
nistério das Relações Exte-
riores. O embaixador Carlos 
Márcio Cozendey confirmou 
que o presidente interino 
Michel Temer vai ao G-20, 
caso seja confirmado na Pre-
sidência da República após a 
votação do impeachment, no 
Senado, de Dilma Rousseff.

Segundo o subsecre-
tário-geral de Assuntos 
Econômicos e Financeiros 
do Ministério das Relações 
Exteriores, o embaixador 
Carlos Márcio Cozendey, 
durante o evento deve ser 
aprovado um novo plano de 
ação, que atualiza as estraté-

gias de crescimento que fo-
ram formuladas pelos países 
em 2014. A meta é elevar o 
PIB coletivo em pelo me-
nos 2% adicionais até 2018. 
“Haverá um exercício de mo-
nitoramento e de avaliação 
do impacto do atual plano 
de ação e os países vão indi-
car as medidas econômicas 
que pretendem adotar”, dis-
se Cozendey. 

Ele afirmou que, entre 
os compromissos assumi-
dos em 2014, até o mo-
mento 45% foram imple-
mentados, 40% estão em 
execução, e 15% têm pro-
gresso limitado.

Meta do G20 é elevar o PIB 
mundial em pelo menos 2% 

ADICIONAL ATÉ 2018

Anualmente, a revista Forbes di-
vulga os atores e as atrizes mais bem 
pagas do mundo. A contagem é feita 
com base em cachês de filmes e séries, 
trabalhos publicitários e outros con-
vites remunerados. No ano passado, 
Jennifer Lawrence liderou a lista das 

mulheres e Robert Downey Jr. a dos ho-
mens. A lista deste ano está um pouco 
diferente, mas algo que não mudou foi 
a disparidade salarial entre homens e 
mulheres: o ator mais bem pago ganha 
quase 20 milhões de dólares a mais do 
que a atriz mais bem paga.

Forbes divulga lista dos 
artistas mais bem pagos

NO ÚLTIIMO ANO

Confira abaixo a lista dos milionários

l Atrizes

1. Jennifer Lawrence - A protagonista de ‘Jogos Vorazes’ é a atriz mais bem paga do 
mundo e ganha US$ 46 milhões. Ela já venceu o ranking em 2015. 

2. Melissa McCarthy - A segunda colocada faturou US$ 33 milhões, 13 milhões a 
menos que a primeira colocada. 

3. Scarlett Johansson - Encerrando o top 3 está Scarlett, que faturou US$ 25 milhões. 

4. Jennifer Aniston - A eterna Rachel, de Friends, aparece em quarto lugar na lista 
com US$ 21 milhões. 

5. Fan Bingbing - A chinesa ficou em quinto lugar com a quantia de US$ 17 milhões.

l Atores

1. Dwayne Johnson - O ator conquistou o 
posto de ator mais rico do mundo com um 
faturamento de US$ 64 milhões. 

2. Jackie Chan - Na segunda posição, o 
ator ganhou US$ 61 milhões. 

3. Matt Damon - Com US$ 55 milhões 
ganhos no último ano, o ator aparece na 
terceira posição. 

4. Tom Cruise - O ator faturou US$ 53 milhões no último ano. 

5. Johnny Depp - O ator, envolvido num processo judicial em que é acusado de ter 
agredido sua ex-mulher, Amber Heard, conquistou a quinta posição com US$ 48 milhões.

FOTO: Reprodução/Internet

Dwayne é o ator mais rico do mundo

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil



BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046394
Responsavel.: ISABELLA BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 064645714-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047621
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE CAST
CPF/CNPJ....: 011791904/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044488
Responsavel.: JL REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 040960718/0001-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.453,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046079
Responsavel.: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 161468674-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.036,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046247
Responsavel.: JOSE VERISSIMO DA SILVA - PECAS - M
CPF/CNPJ....: 010837958/0001-95
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.944,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046011
Responsavel.: JOSELIA CARMO DE MELO
CPF/CNPJ....: 288347804-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            505,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046925
Responsavel.: MARIA JOSE LUNA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 072415774-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044982
Responsavel.: POLISERVICE PRESTADORA DE 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 012934790/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.326,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045811
Responsavel.: RAFAELLA ALCANTARA DE MOURA 
REIS
CPF/CNPJ....: 057384714-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047790
Responsavel.: TAMIZA NATASHA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 013174634-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.364,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046338
Responsavel.: TAMIZA NATASHA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 013174634-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.403,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046657
Responsavel.: A. J. COMERCIO EM TELECOM 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 009476212/0001-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.266,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046002
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.382,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048284
Responsavel.: BACKUP COMERCIO DE AUDIO E VID
CPF/CNPJ....: 009942752/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.514,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045722
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA 
E COSME
CPF/CNPJ....: 023401837/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            797,84
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047979
Responsavel.: MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 181398414-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         15.078,49
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 046729
Responsavel.: NADINA OLIVEIRA SILVA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 038666114-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            316,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048238
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,  26/08/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADANEU RAMALHO TERCEIRO
CPF/CNPJ....: 053288784-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044951
Responsavel.: ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011966764-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            665,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046743
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047573
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047601
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047563
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047602
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047603
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047658
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047666
Responsavel.: AMANDA FEITOSA DE LEIROS
CPF/CNPJ....: 007834014-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047676
Responsavel.: ANDRE LUIS MELO DE ARAUJO 
008968224
CPF/CNPJ....: 017393675/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045591
Responsavel.: BARTOLOMEU BARBOSA PESSOA - ME
CPF/CNPJ....: 008819250/0001-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.159,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045863
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS E SER-
VICOS LTD
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.048,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047533
Responsavel.: COND PORTO LIVORNO
CPF/CNPJ....: 014022139/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            566,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047359
Responsavel.: DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVAL-
CANTE
CPF/CNPJ....: 062550204-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.541,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046193
Responsavel.: FLAVIO PEREIRA FRANCO
CPF/CNPJ....: 050419544-10
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         10.714,75
Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMNISTRA-
CAO DE D
Protocolo...: 2016 - 043893
Responsavel.: F L CLAUDINO COMERCIO DE COL-
CHOARIA
CPF/CNPJ....: 003006718/0001-83
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.311,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046113
Responsavel.: FRANCISCA DO NASCIMENTO MELO
CPF/CNPJ....: 430238272-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            153,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047459
Responsavel.: INACIO FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 622977243-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.777,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL

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 GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

2º AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 09 de Setem-
bro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de reparos / manutenção dos equipamentos instalados nas 
Unidades de Saúde da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 24 de Agosto de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos e 
Material Médico Hospitalar. Data de abertura: 14/09/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 25 de agosto de 2016.
Amanda Soares Freire Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-009/2016, que objetiva: Locação de Tendas 
modelo CHAPÉU DE BRUXA, para atender as demandas das ações das Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EDVANIA RUFINO DIARTE-ME – CNPJ: 18.783.334/0001-44, Perfazendo um valor 
Global R$ 123.400,00 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais).                   

Campina Grande/PB 22 de Agosto de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-010/2016, que objetiva: Aquisição de 
material de Higienização e Limpeza para atender as necessidades do Centro Público de Emprego 
Trabalho e Renda, conforme Convênio TEM/SPPE/CODEFAT/128/2012 – CONVÊNIO NO SICONV 
776784/2012. HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AERLISON CABRAL DE LIMA – ME – CNPJ: 16.417.577/0001-33, Perfazendo um valor Global R$ 
36.667,65 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Campina Grande/PB 22 de Agosto de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-011/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS, 
AQUISIÇÃO E CARTUCHOS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, PARA SUPRIR AS NE-
CESSIDADES DO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, CONFORME 
CONVÊNIO TEM/SPPE/CODEFAT/128/2012 – CONVÊNIO NO SICONV 77784/2012. HOMOLO-
GO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA FERREIRA 
SOUZA AGRA-EPP – CNPJ: 10.140.642/0001-40 Perfazendo um valor Global R$ 11.886,00 (Onze 
Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais).                      

Campina Grande/PB 22 de Agosto de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º Cartório de Notas e Registro de Imóveis 

CNPJ: 08.309.270/0001-90
São João do Rio do Peixe/PB - Serventia Extrajudicial 

Titular: Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho
Tabeliã e Registradora 

Rua Jacob Frantz, 76, Centro - Fone (083) 3535-2226.
E-mail: cartorioreg.imoveis.sjrp@hotmail.com
CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.
DENOMINAÇÃO “JC IMPÉRIO”
Belª ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca 

de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, em virtude da Lei etc.
FAZ SABER a todos os interessados que, JC IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LIMITADA-ME, empresa inscrita no CNPJ nº 24.911.536/0001-27, estabelecida a Rua Laurenio 
Firmeza, 208, Centro, nesta cidade de São João do Rio do Peixe/PB, CEP 58.910-000, DEPOSI-
TOU neste Cartório os documentos exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766/79, para o registro 
de um LOTEAMENTO denominado “JC IMPÉRIO”, situado neste município de São João do Rio do 
Peixe-PB, perímetro urbano desta cidade, às margens da BR-405 no sentido São João do Rio do 
Peixe – Uiraúna/PB, com uma área total de 42.350,00m² (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta 
metros quadrados), o loteamento contém 09 (nove) quadras, divididas por 166 (cento e sessenta 
e seis) lotes, todos os números de acordo com a planta devidamente aprovada pela Prefeitura 
Municipal desta cidade em 03 de agosto de 2016, e para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este Edital que será publicado em jornal de grande circulação, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação. Dada e passada nesta 
cidade de São João do Rio do Peixe-PB. Eu, Eliana Oliveira de Sousa Coutinho, 1ª Tabeliã Púbica 
e Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São João do Rio do Peixe-PB, digitei.

São João do Rio do Peixe/PB, em 19 de agosto de 2016.
Belª Eliana Oliveira de Sousa Coutinho

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
  NIRE 25 3  00010169    - COMPANHIA FECHADA – CNPJ/MF 04.833.238/0001-59.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE 
TURISMO S/A., assim como investidores diretos e/ou indiretos, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 21 (vinte e um)  do mês de Setembro 
(09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 09:30 horas, onde as matérias serão discutidas e 
votadas por decisão da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de 
forma contrária, na sua sede social, no lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Cidade Balneário Novo 
Mundo CEP 58.322-000, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Leitura e homologação da Ata de Assembléia Geral anterior;
2- Apreciação do Relatório de Gestão e Contas 2015;
3- Outros assuntos.
Somente poderão participar da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas cujas 

ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) dias 
antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada a 
situação de realização de investidores na sociedade anônima, a diretoria e os seus procuradores, 
assim como, a administração.

Para ciência e conhecimento de todos os acionistas, encontram-se à disposição, na sede da 
companhia os seguintes documentos: a) edital de convocação; b) relatório da administração sobre 
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; c) cópia das demons-
trações financeiras; d) e demais documentos pertinentes a assuntos que eventualmente venham 
a ser incluídos na ordem do dia.

Nos 05 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral ficarão suspensos os serviços de 
transferência de ações.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembléia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima.

Conde/PB., 18 de Agosto de 2016.
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde do município - grupos A, B e E.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Transferência da Saúde e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde: 02.015 

- Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção das Atividades da Saúde 3390.39.00 
- Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00046/2016 - 25.08.16 - LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 112.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de livros didáticos e paradidáticos infantis e infanto juvenis diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura 

e Desporto 13.392.1018.2030 - Ampli. do Sist. de Bibliotecas Escolares e Comunitárias 4490.52.00 
- Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00045/2016 - 24.08.16 - BAGACO DESIGN LTDA - R$ 208.704,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00012/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 1016/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0002/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo - Paraíba.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 
Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção 
das Atividades da Saúde 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00044/2016 - 15.08.16 - ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL MEDIC - R$ 792.740,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

ANULAÇÃO - Pregão Presencial nº 00011/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Execução dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde do município - 
grupos A, B e E; ANULO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Incorreções nos 
elementos do edital.

Conde - PB, 01 de Agosto de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2016.
OBJETO: Aquisição de livros didáticos e paradidáticos infantis e infanto juvenis diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 24/08/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas funerárias diversas e 
translado do corpo, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 25 de Agosto de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em limpeza de fossas, desentupimentos de galerias e esgotos diversos, destinados a esta pre-
feitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 25 de Agosto de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.031/2016 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs: 2015/068749 da SEDES; 2016/024210 da SEMUSB; 

2016/044747 da DEMAN/SEAD; 2016/014932 da SEDESP; 2015/075808 e 2016/022305 do 
PROCON-JP; 2016/024370 da SEMHAB;e 2016/051943 da PROGEM.

DATA DE ABERTURA: 13/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE (ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADOR DE AR, 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE DIVERSAS SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 641788. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 20 e 35 - Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 
ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

CANCELAMENTO DE ITEM, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ITEM.
Processo Administrativo: Nº 160223PP00022

Interessado: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Pregão Presencial nº 00022/2016

 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ITENS DE VES-
TUARIO PADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS.

 Resolvo:
CANCELAR o item 10, por recomendação da Procuradoria do Município de Cajazeiras, hora 

foi observado que, por erro de digitação, o orçamento de referência fixou o preço unitário de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) para o referido item, oque esta consideravelmente acima do valor 
de mercado como fora observado na ata de nº 001, da sessão realizada em 10.08.2016. Em vista 
disso o pregoeiro admitiu os preços propostos pela empresa participante e julgou vencedora a 
empresa que propôs o valor unitário de R$ 14,80 (quatorze e oitenta centavos).

Todavia, observando os preços cotados na fase de pesquisa de preços, o preço médio a ser 
fixado seria de R$ 13,66(treze reais e sessenta e seis centavos), o qual deveria ser considerado 
para fins de admissibilidade das propostas de preços.

 Cajazeiras - PB, 24 de Agosto de 2016.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2016

CONTRATO Nº 179/2016 - Contratado(a): Cavalcanti Primo Veículos Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento de veículo automotor de fabricação nacional, zero quilômetros, do tipo “Passeio” de 5 
lugares, destinado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Valor Contratado: R$ 39.750,00.  
Recursos: IGD PBF. Classificação: Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, Manutenção do 
Programa Bolsa Família e Cadúnico –  IGDPBF - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 
25/08/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 25 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na Gestão Previdenciária 

o município de Cajazeiras-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Fazenda Pública.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 25/08/2016.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 26 de agosto de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais 

de construção, material de trabalho e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou 
manutenção dos serviços públicos da municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça/PB..ABERTURA: 23/08/2016 as 10:30 horas.

JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO DESERTA.
DATA: 23/08/2016.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Contratação de Serviços 
Funerais com fornecimento de ataúde e serviços de transporte para o traslado, destinados a atender 
as pessoas carentes do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARILENE ARAUJO DA SILVA - ME - R$ 51.770,00.

Pirpirituba - PB, 15 de Agosto de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Funerais com fornecimento de ataúde e serviços de transporte 

para o traslado, destinados a atender as pessoas carentes do município.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2016.DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.39.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e:CT Nº 00068/2016 - 16.08.16 
- MARILENE ARAUJO DA SILVA - ME - R$ 51.770,00.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 09 de setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fornecimento, com 
entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg (P13), destinados 
ao atendimento de diversos setores da Administração deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:00 horas do dia 09 de setembro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Informática diversos, destinados ao atendimento de diversos setores da Administração deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 23 de agosto de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº Termo Aditivo: 002. Ref: Pregão Presencial 021.2014. Objeto: prorrogação por mais 05 

(cinco) meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo ao contrato n°. 
0070/2014, celebrado inicialmente entre as partes objetivando o fornecimento de link de internet, 
destinados a diversos setores da administração e wi-fi gratuito em 02 (duas) praças públicas deste 
Município. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirpirituba – Rinaldo de Lucena Guedes – Prefeito. 
Contratado: GBA Telecom Ltda – ME - CNPJ: 12.565.771/0001-05 – Emanuel Bruno Machado 
Bezerra. Justificativa: Verificou-se que os serviços contratados são prestados de forma satisfatória 
e os valores contratuais são considerados vantajosos para o erário Municipal. Regimento: artigo 
57,II e IV, da Lei nº. 8.666/93. Data Termo Aditivo: 15/08/2016. Nova vigência do contrato com 2º 
Termo Aditivo: 31/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Execução dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde 
do município - grupos A, B e E; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 112.800,00.

Conde - PB, 25 de Agosto de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2016
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 
IN00011/2016, que objetiva: Aquisição de livros didáticos e paradidáticos infantis e infanto juvenis 
diversos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BAGACO DE-
SIGN LTDA - R$ 208.704,00.

Conde - PB, 24 de Agosto de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00012/2016
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 
AD00012/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos diversos; RATIFICO o corres-
pondente procedimento em favor de: ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDIC - R$ 792.740,00.

Conde - PB, 15 de Agosto de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção, material de trabalho 
e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou manutenção dos serviços públicos da 
municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: LICITAÇÃO DESERTA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Agosto de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ATA LEILÃO Nº 002/2016

Aos 22 dias do mês de julho de 2016 às 10h, reuniu-se a Comissão da Prefeitura Municipal de 
Cubati juntamente com o Leiloeiro Oficial, Cleber da Silva Melo para a realização do procedimento 
licitatório, na modalidade Leilão, sob o n. 02/2016, que tem por objetivo a venda dos bens inservíveis 
da Prefeitura Municipal de Cubati-Pb, segundo prévia avaliação. Ás 09h00min o Leiloeiro junto com 
a equipe de apoio iniciou os procedimentos de credenciamento dos interessados em participar deste 
leilão. Na hora previamente designada, o Leiloeiro declarou aberta a sessão e, em seguida, prestou 
os esclarecimentos acerca da forma de condução do leilão, informando as regras para que fossem 
oferecidos os lances, através de manifestação de cada interessado e o valor pretendido para o 
arremate. Após a conclusão do credenciamento, o Leiloeiro e os membros da Comissão de Leilão 
da Prefeitura Municipal de Cubati-Pb, também com a equipe de apoio procederam ao início da 
fase de lances verbais. Os arrematantes apresentaram os documentos necessários à adjudicação 
ao Leiloeiro que emitiu a respectiva Nota de Venda. Após a conclusão dos trabalhos obteve-se o 
resultado conforme se apresenta no quadro I e o Leiloeiro deu por encerrado. NEILTON RODRIGUES 
DOS SANTOS – PRESIDENTEDA COMISSÃO DE LICITAÇÕES. Cubati-Pb, 22 de Julho de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016, para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL, no valor total de R$ 31.189,00 (Trinta e um mil cento e oitenta e nove reais), em favor da 
empresa EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.222.335/0001-05.

 Alagoa Nova, 19 de agosto de 2016.
Everaldo dos Santos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0005/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2016 / 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO 
CONTRATO: R$ 31.189,00 (Trinta e um mil cento e oitenta e nove reais) / CRÉDITO PELO QUAL 
CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Munici-
pal de Alagoa Nova / CONTRATADA: EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS – ME / PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 19 de agosto a 31 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

Aviso de Licitação
Chamada Publica nº 00002/2016

Torna publico que fará realizar atraves do Presidente da Comissão de Licitações e equipe de 
apóio, sediada na Rua José Araújo Dantas, 229 – Centro – Cubati-Pb, as 09:00 horas do dia 26 
de Setembro de 2016, licitação na modadalidade Chamada Publica, tipo menor preço, para: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CUBATI/PB. Recursos previstos no orçamento vigente, fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33851110

Email: pmcubati@hotmail.comCubati-Pb, 25 de Agosto de 2016. Neilton Rodrigues dos Santos-
-Presidente da Comissão de Licitações

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00004/2016

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 29 
de agosto de 2016 às 09h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua Capitão Silvino 
Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB.

Cacimba de Areia/PB, 26 de agosto de 2016.
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica.
ABERTURA: 21/07/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/08/2016.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços técnicos especializados de capacitação 

de professores da educação infantil do município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016.
DOTAÇÃO: 2.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 33.90.30 - Outros serviços de 

terceiros - pessoa jurídica Recursos Próprios do Município de Triunfo e convenio
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00078/2016 - 25.08.16 - FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM 

DOS SANTOS - FUNDEC - R$ 24.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00015/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Amparo - PB.

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00046/2016 - 22.08.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 

454.337,60

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na Gestão Previdenciária 

o município de Cajazeiras-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.030 - SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 – MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 001 – RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00004/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00016/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Amparo - PB.

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00045/2016 - 22.08.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 

471.611,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00004/2016
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 
AD00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 471.611,00.

Sapé - PB, 22 de Agosto de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - ME 
- R$ 454.337,60.

Sapé - PB, 22 de Agosto de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Agosto de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para executar serviços técnicos especializados de capacitação de professores da educação infantil do 
município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUN-
DACAO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS - FUNDEC - R$ 24.500,00.

Triunfo - PB, 25 de Agosto de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0135/2015
EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Primeiro Aditivo de prazo do contrato original 0135/2015, nos termos do art. 57, II 
da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e ANTONIO MÁRIO DOS 
SANTOS JUNIOR 05954876452, inscrito no CNPJ sob nº 19.144.465/0001-44 (CONTRATADA).

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

Remígio, 17 de agosto de 2016.
Melchior Naelson Batista da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00014/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na 
Gestão Previdenciária o município de Cajazeiras-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: WS CONSULTORIA E ASSESSORIA - R$ 30.000,00.

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
LICITANTE INABILITADO:
- PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME. 
A licitante deixou de atender ao disposto nos itens 8.3.2 e 6.7.2, do instrumento convocatório. 

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 
08/09/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro 
- Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da Comissão

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 26 de agosto de 2016

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045970
Responsavel.: JOSE MARCOS RODRIGUES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 160332994-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.654,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046563
Responsavel.: JULIANE PEREIRA RAMALHO VIEIRA
CPF/CNPJ....: 066127384-99
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.712,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045770
Responsavel.: JULIO CESAR GOMES JUSSELINO 
DE ALME
CPF/CNPJ....: 011495899/0001-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.891,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046023
Responsavel.: KELLY CALDAS VILARIM
CPF/CNPJ....: 011330214-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.278,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046584
Responsavel.: LAERTE P ARAUJO JR.
CPF/CNPJ....: 504006734-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047192
Responsavel.: LUCAS GABRIEL ALVES SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 021504175/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047915
Responsavel.: LUCAS GABRIEL ALVES SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 021504175/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047920
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 132466584-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.194,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046318
Responsavel.: MARIA DEUZAMAR VILAR GAUDENCIO
CPF/CNPJ....: 386688234-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.366,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046615
Responsavel.: MARIA ELEONORA ANDRADE SOARES
CPF/CNPJ....: 676811824-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.592,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046432
Responsavel.: MARIA JOSIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 018116815/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            569,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047932
Responsavel.: MARIA JOSIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 018116815/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.487,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047952
Responsavel.: MARIA RITA SOARES
CPF/CNPJ....: 568785594-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047728
Responsavel.: MARILENE ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007916804-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047291
Responsavel.: MARYANNA  NINIVE NOBREGA DE 
SOUZA G
CPF/CNPJ....: 117136396-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046982
Responsavel.: MARIO RODRIGO MACIEIRA COURA
CPF/CNPJ....: 048731934-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.369,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046574
Responsavel.: OSMAR DE ARAUJO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 596796114-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.766,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046610
Responsavel.: PAULO PEREIRA TERCEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 046457331-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.853,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046232
Responsavel.: PESSOA FISICA FICTICIA 10
CPF/CNPJ....: 322243730-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             10,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047106
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.270,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047212
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS IMOB
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.440,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047672
Responsavel.: POTYGUAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003263964/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047869
Responsavel.: PROVELOG REPRESENTACAO CO-
MERCIAL LT
CPF/CNPJ....: 004666656/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.196,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046126
Responsavel.: RM ALIMENTOS LTDA  10
CPF/CNPJ....: 009446628/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.283,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047848
Responsavel.: RICARDO ROMERO HENRIQUES
CPF/CNPJ....: 010340514-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.274,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048146
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH
CPF/CNPJ....: 007552253/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 044594
Responsavel.: ROBERTO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013310761/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048168
Responsavel.: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 018943814-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047350
Responsavel.: RUTH OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 033336678-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.550,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047540
Responsavel.: SANDRO FREIRE DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 645915904-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.888,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047163
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA & FADRICACAO 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 021796469/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047227
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ....: 000224314-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048201
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,  26/08/2016
----------------------------------------

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.: AG LTDA
CPF/CNPJ....: 018522358/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.192,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046992
Responsavel.: ACADEMIA DA BELEZA COMERCIO 
VAREJIS
CPF/CNPJ....: 009364437/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.981,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046819
Responsavel.: ALVES & FRADE COM DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 023095765/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047884
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047056
Responsavel.: ANGELICA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ....: 288098824-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            830,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046796
Responsavel.: ANTONIO ULISSES CARVALHO 
SEGUNDO
CPF/CNPJ....: 700185154-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.079,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046633
Responsavel.: BRENO ANDRADE DE MATOS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 691495694-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046767
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR - ME
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047260
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010451571/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.622,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047127
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            928,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048062
Responsavel.: DENNIS DE PAIVA PESSOA EIRELI
CPF/CNPJ....: 021778506/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047131
Responsavel.: DIPLAST MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,45
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047907
Responsavel.: EDGAR PINHEIRO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 200390504-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046773
Responsavel.: ELETROSEG COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 013240679/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.326,79
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 046990
Responsavel.: ENGEMAIS CONSTRUCOES E SER-
VICO
CPF/CNPJ....: 017427953/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 045677
Responsavel.: EVERALDO FAUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 700811434-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.177,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046631
Responsavel.: FM ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 010954410/0001-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.066,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046012
Responsavel.: FERNANDA GOMES MONTANHA 
BARRETO LIM
CPF/CNPJ....: 081358737-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.317,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046457
Responsavel.: FLAVIO BRUNET PEREIRA RAMALHO
CPF/CNPJ....: 019836814-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.172,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046313
Responsavel.: FRANCISCO NUNES DE ASSIS FILHO
CPF/CNPJ....: 907660834-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.808,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046621
Responsavel.: GEANE DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 323557264-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.048,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046266
Responsavel.: GILBERTO HOLANDA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 139698203-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.752,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046386
Responsavel.: H. N. REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008973476/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.664,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045867
Responsavel.: HELIO FREIRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 109841194-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.609,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046196
Responsavel.: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
CPF/CNPJ....: 002415583/0150-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.998,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048291
Responsavel.: ITALO FIGUEIREDO PATRICIO
CPF/CNPJ....: 007876564-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.484,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046116
Responsavel.: IVANA SANDRY VITORINO DINIZ ME
CPF/CNPJ....: 020902567/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            799,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047375
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 007768532/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.088,56
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047911
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.365,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046356
Responsavel.: JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA 
AMBIE
CPF/CNPJ....: 010651152/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.385,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 045815
Responsavel.: JANINE CAVALCANTI GALVAO VIANA 
GUED
CPF/CNPJ....: 053428924-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.966,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 046373
Responsavel.: JESSICA RAISSA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 019601812/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,21
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048165
Responsavel.: JOSE DA SILVA CABRAL JUNIOR - ME
CPF/CNPJ....: 007418255/0001-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.359,66

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N186/2016
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 09/09/2016 às 09h para:

Aquisição de meios de cultura, destinado ao Laboratório Central de Saúde Publica -  LACEN, 
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 - 16-00742-4
João Pessoa, 25 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N168/2016
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 08/09/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de material de laboratório, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/HEMOCENTRO/PARAIBA, 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 - 16-00745-8
João Pessoa, 25 de agosto de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público 
que em virtude da licitação com data de abertura em 18/08/2016 ter sido declarada DESERTA, por decisão 
do Diretor Superintendente com respaldo no parecer jurídico nº 197/2016, estará realizando a sua repetição, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme descrição a seguir:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 
02/2016
Registro CGE Nº 16-00639-5

13/09/16 10:00
Construção de 01(uma) passarela metálica para 
pedestres sobre a BR-230, no município de 
Cabedelo, próximo ao IESP e Supermercado 
Hiperbompreço.
Valor estimado da obra: R$ 1.419.457,41
Prazo de execução: 180 dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados 
cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 24 de agosto de 2016.
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

      

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ERRATA EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 (REPETIÇÃO)
Registro CGE Nº 16-00639-5
 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, torna público que no edital, subitem 10.5.1, letra “b”– nº 1 (pág. 
8/20), onde se lê:  “ ... estruturas metálicas de características idênticas ...”,  leia-se: “... estruturas 
metálicas de características similares ...”.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016.
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA S.A – EMEPA-PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
REGISTRO NA CGE: Nº 16.00645-1

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A – EMEPA-PB, através da Co-
missão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento dos interessados que a 
Empresa: PAULO ERNESTO DO REGO FILHO – ME interpôs recurso administrativo referente ao 
resultado do Pregão nº 017/2015. Em conformidade com o Art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, fica 
aberto o prazo de 03 (três) dias para que os demais licitantes apresentem possíveis impugnações 
aos recursos.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente da CPL  e Comissão de Apoio do Pregão

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 16.00631-9
PROCESSO SEIRHMACT Nº1027/2016

Com base na documentação inserida no Processo nº 01027/2016/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº01/2016, que tem por objeto 
a AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO E TUBOS DE PVC, para atender a demanda 
de Perfuração e Instalação de poços no Estado da Paraíba,

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa CWC DISTRIBUIDORA  LTDA ME, CNPJ Nº 03.538.267/0001-25.

HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa CWC DISTRIBUIDORA  LTDA ME, CNPJ Nº 03.538.267/0001-25, que apresentou proposta 
financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor de R$ 128.150,00 (cento 
e vinte e oito mil, cento e cinquenta reais), devendo ser notificada para a assinatura do Contrato, 
tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as licitações 
e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 25 de agosto de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 16.00628-7
PROCESSO SEIRHMACT Nº 1028/2016

Com base na documentação inserida no Processo nº 01028/2016/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº02/2016, que tem por objeto 
a AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO CÔNICO VERTICAL,  para atender a demanda de Perfuração 
e Instalação de poços no Estado da Paraíba”,  e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa HLR  DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS  - ME, CNPJ N° 07.534.706/0001-82.

HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa HLR  DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS  - ME, CNPJ N° 07.534.706/0001-82, que 
apresentou proposta financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor 
de R$165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), devendo ser notificada para a 
assinatura do Contrato, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que rege as licitações e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 25 de agosto de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2016-SEIRHMACT

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº 001/2016 

de 30 de Janeiro de 2016, torna público o Resultado de Julgamento das Propostas da Tomada de 
Preços nº 02/2016/SEIRHMACT, cujo objeto é a “Aquisição de Reservatório Cônico Vertical para 
atender a demanda de Perfuração e Instalação de poços no Estado da Paraíba”, de acordo com o 
Processo Administrativo nº1028/2016/SEIRHMACT. EMPRESA CLASSIFICADA:  1 º Lugar - HLR  
DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS  - ME, com proposta no valor de R$165.500,500 (cento e 
sessenta e cinco mil e quinhentos reais).

João Pessoa, 24 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SEIRHMACT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2016-SEIRHMACT

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº 001/2016 

de 30 de Janeiro de 2016, torna público o Resultado de Julgamento das Propostas da Tomada de 
Preços nº 01/2016/SEIRHMACT, cujo objeto é a “Aquisição de REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 
E TUBOS DE PVC, para atender a demanda de Perfuração e Instalação de poços no Estado da 
Paraíba” de acordo com o Processo Administrativo nº1027/2016/SEIRHMACT. EMPRESA CLASSIFI-
CADA:  1 º Lugar - CWC DISTRIBUIDORA  LTDA ME, CNPJ Nº 03.538.267/0001-25, com proposta 
no valor de R$ 128.150,00 (cento e vinte e oito mil, cento e cinquenta reais).

João Pessoa, 24 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SEIRHMACT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03-2016-SEIRHMACT

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº 001/2016 

de 30 de Janeiro de 2016, torna público o Resultado de Julgamento das Propostas da Tomada de 
Preços nº 03/2016/SEIRHMACT, cujo objeto é a Aquisição de 100 (cem) caixas com 10 (dez) resmas 
de papel A4 para atender a demanda da SEIRHMACT e da DRMH de acordo com o Processo Admi-
nistrativo nº1873/SEIRHMACT. EMPRESA CLASSIFICADA:  1 º Lugar - DISTIBUIDORA MACBRAZ 
LTDA – EPP com proposta no valor de R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais).

João Pessoa, 24 de Agosto de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SEIRHMACT

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2016

REGISTRO Nº 16-00754-9
OBJETO: CONCLUSAO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA DO CAJUEIRO EM 

CATOLÉ DO ROCHA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
14 de setembro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2016

REGISTRO Nº 16-00756-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. 
Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa 
– Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 13 de 
setembro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.07.026
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 013/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 15 de Agosto de 2016, o qual encontra-
-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a 
Presente licitação para a empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 
08.808.826/0001-93, no item 1 do Pregão Presencial n.º 013/2016, no valor de R$ 193.800,00 
(cento e noventa e três mil e oitocentos reais).

Pitimbu/PB, 16 de agosto de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 013/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 15 de agosto de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 013/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de Junho de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente lici-
tação para a empresa: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA 
LTDA, CNPJ: 07.174.787/0001-57, no item 1 do Pregão Presencial n.º 013/2016, no valor de R$ 
193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 16 de agosto de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 027/2016

PREGÃO N.º 013/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (Gasolina), DESTINADOS AO 

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
CONTRATADO: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 

02010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
- 02010.24.131.2039.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICA-
ÇÃO - 02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN.
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS 
- 02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS - 
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO 
DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE - 02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE - 02040.12.361.2047.2465 - MANUTEN.DAS 
ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE - 02040.12.361.2047.2469 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR - 02040.12.364.2047.2467 - MANUTEN-
ÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - 02040.12.364.2047.2545 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB - 02040.12.366.2047.2543 - MANUT.ATIV.ENSINO 
DE JOVENS E ADULTOS - 02040.13.392.2040.2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
CULTURA - 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS 
SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS 
AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES 
DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) - 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 02060.08.243.2049.2479 - MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E 
IDOSOS - 02060.08.244.2044.2447 - MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-
-PAIF - 02060.08.244.2044.2449 - MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-
-CREAS - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL - 02060.08.244.2045.2452 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 
SOCIAIS - 02060.08.244.2045.2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- 
IGD - 02.070-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS - 02070.15.452.2023.2498 - MANUTENÇÃO 
DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA 
SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS - 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 
- 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE - 
02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA – SEAGR - 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA - 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE 
E LAZER - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E 
LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

Pitimbu, 16 de agosto de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 0.2.002/2016
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços 

nº. 0.2.002/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: Contratação de empresa para a Reconstrução da 
Laje do Canal de Esgotamento Sanitário da Rua Vanberto C. Batista, para atender as necessidade 
da prefeitura Municipal de Juazeirinho. Fonte de Recursos: Próprios. Valor Estiado da Obra: R$ 
25.723,22 (Vinte e cinco mil setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos). Data de Aber-
tura 13/09/2016 às 10h00min, na sala de reuniões da CPL. O edital e seus anexos encontram-se 
disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente 
João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 
08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 25 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA-PB
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
A PMI através de sua pregoeira torna público que fará realizar às 09h00min do dia 09 de Setembro 

de 2016. Licitação Pregão Presencial. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis não 
perecíveis e material de limpeza entrega parcelada destinado a Secretaria e programas sociais 
SCFV, CRAS e Bolsa Familia. Recursos previstos no orçamento vigente. Edital e informações 
encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL no endereço Rua Antônio Caetano, 92 
Centro Imaculada nos dias úteis das 08h00min. às 12h00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A PMI torna público que fará realizar através de sua Presidente licitação na modalidade Tomada 

de Preços às 09h00min do dia 13 de Setembro de 2016. Objeto Construção de um campo de futebol 
no Distrito de Palmeira município de Imaculada. Recursos Contrato de Repasse nº 1014895-95/2014 
MINESP/Caixa. Edital e informações encontra-se a disposição na sala da CPL a Rua Antônio 
Caetano, 92 Centro, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h.Imaculada, 25 de Agosto de 2016. Ana 
Jacileide da Silva - Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.028/2016
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. 0.6.028/2016, cujo objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas 
secretarias. Data da abertura: 08 de Setembro de 2016, às 14h30min (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, 25 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.039/2016 
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. 1.6.039/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, para suprir as necessidades da 
Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 09 de Setembro 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, 25 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

João Pessoa, 25 de Agosto de 2016

Sr. LUAN DA ROCHA LACERDA – CPF : 092.074.664-06

Nesta,

REF:. ABANDONO DE EMPREGO
Tendo V.Sa. deixado de comparecer ao trabalho desde o dia ¬¬ 12 de Abril de 2016 sem apresen-

tar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do dispositivo no artigo 482, 
letra I da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 3 dias, a contar do recebimento desta, para que 
reinicie suas atividades ou justifique, devidamente no prazo, o motivo que impede seu compareci-
mento. Caso contrário sua atitude será tida como ato de renúncia de cargo, ficando V.Sa. demitido 
por abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação da Leis do Trabalho.    

LUANA DA ROCHA BATISTA LACERDA – ME
CNPJ: 19.296.702/0001-92

AVISO
ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA, Tabelião do Cartório “Martins de Sousa”, localizado no 

município de Araruna/PB, torna público, para conhecimento dos interessados que a Sr. WILMA 
TARGINO MARANHÃO, CPF nº 236.690.474-68, RG nº 129.539/SSP-PB, solicitou deste Cartório 
o Registro do Loteamento denominado NOVA ARARUNA I, localizado na zona urbana da cidade 
de Araruna/PB, em nome do  Espólio de Benedita Targino Maranhão, com área de 167.639,33m² 
(cento e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove metros e trinta e três centímetros quadrados), 
constituído por 20 (vinte) Quadras, divididas em 520(quinhentos e vinte) Lotes, limitando-se: ao 
Leste, com a Rodovia PB 111 Araruna/Tacima; Oeste, com terras pertencentes a Francisco Bezerra 
e a estrada de Araruna a Lagoa da Serra; Norte, com terreno do Hospital e Maternidade Maria Júlia 
Maranhão e terras pertencentes a Francisco Bezerra; Sul, com terreno da UEPB e terras do Sr. 
Antonio Pinheiro Martiniano.  

Antônio Martins de Sousa
Tab. Of. de Reg. De Imóveis

CPF: 009.035.824-49

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
CAJAZEIRAS E REGIÃO – SINTRACS - CR

PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, 28, CENTRO
CEP: 58.900-000 – CAJAZEIRAS (PB) - CNPJ: 12.723.276/0001-87

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Cajazeiras e Re-

gião – SINTRACS-CR, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, 
CONVOCA todos os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 09/09/16, às 18h00 em 1.ª convocação e, não havendo 
quórum às 20h00 em segunda convocação, tendo como local a Sede Provisória desta entidade, 
sito à Praça Cardeal Arco Verde, nº 28, Centro, Cajazeiras - PB, para deliberar pela seguinte ordem 
do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DA 
SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO/2.016, juntamente com o respectivo 
PARECER DO CONSELHO FISCAL. Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2016. FRANCISCO MA-
NOEL DA SILVA - Presidente

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 013/2016

No dia 15 de agosto de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre 
José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 
08.916.785/0001-59, representado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ 
BARBALHO CARNEIRO, portador do CPF/MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, 
residente e domiciliado à Rua João Quirino dos Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterações e 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão presencial nº 013/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor 
Beneficiário S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, localizado Rodovia PB 44, 
KM 08 – Centro - Caaporã/PB – CEP 58.326-000, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.808.826/0001-93, representado pelo Sr. Salomão Veloso de Oliveira Junior, conforme 
quadro abaixo:

Empresa: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
Item Qtd UND Especificação do 

serviço
Valor Unitário Valor Total

01 102.000 Litros Gasolina comum 3,80 387.600,00

Adjudicação do Objeto: será por preço unitário
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura 
Municipal de PITIMBU, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de cada item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata 
de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso 
da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de PITIMBU e aceito pelo 
fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 
(doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

PITIMBU/PB,16 de agosto de 2016.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA 
CNPJ: 08.808.826/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.6.003/2016 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social 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. 3.6.003/2016, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL, 
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Termo de 
Referência. Fonte de Recursos: Próprios. Data da abertura: 09 de Setembro de 2016, às 11h00min 
(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, 25 de Agosto de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33004/2016
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 fará realizar 
a licitação na modalidade Concorrência Nº 33004/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação TÉCNICA E PREÇOS, com Recursos Próprios e de 
Convênio, a ser realizada no dia 21/10/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DA 
MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA/PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água 
Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adqui-
rida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio 
da PMJP no endereço:  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes/ Qualquer informação 
será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 25 de agosto de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.809/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2016
DATA DE ABERTURA: 09/09/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFI-

CAÇÃO DE RECEITA TIPO A E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 643316, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 14h00min, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 
ORDINÁRIOS/SUS/TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

* Republicado por incorreção.
João Pessoa, 24 de Agosto de 2016. 

Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira da CSL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 12.394/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.089/2016
DATA DE ABERTURA: 09/09/2016 – ÀS: 08:00 hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL  DE HIGIENE 

E LIMPEZA (SANEANTES E CÓSMETICOS).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, 
sob o número da licitação 642948, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, 
no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, 
SUS e TRANF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

 * Republicado por incorreção.
João Pessoa, 25 de Agosto de 2016. 

Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2016
A Prefeitura de Bayeux, convoca no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena 

de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02, as 
empresas: Gráfica São Mateus Ltda, Grafipel Editora Gráfica, Maria das Graças de Araújo Nóbrega – 
ME, Maria L. Caminha da Silva, referente ao Pregão Presencial SRP nº 061/2016 - Objeto:Aquisição 
parcelada de material gráfico diversos. Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 25 de agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresas para o fornecimento de postes de concreto, no sistema 

menor preço por item, destinados ao atendimento das demandas da rede de iluminação pública 
deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00054/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria 
Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal 
de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal de Agricultura 
1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00216/2016 - 23.08.16 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 122.400,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO 
DE CUBATÍ/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 549.198,12.

Cubatí.. - PB, 24 de Agosto de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS, NO MUNICÍPIO DE CUBATÍ/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: GOVERNO FEDERAL.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00077/2016 – 25-08-2016 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 549.198,12

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamento Médico 
Hospitalar e Eletrodomésticos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 25 de Agosto de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Apresentação de Show de música no evento alusivo a Festividade de Emancipação 
Politica de nossa cidade a se realizar no dia 25 de setembro de 2016.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 32.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 02 de Agosto de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, 
Drenagem e Sinalização de diversas ruas no Distrito de Pirauá. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-
1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 25 de Agosto de 2016
MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇAÕ DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO 
PORTE DESTA PREFEITURA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016.
DOTAÇÃO: 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-

-REC.TES.MUNIC 02190.08.244.1003.2060-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES.SOCIAL 
02060.12.361.1001.2024-MANUT.DAS ATIV. DO TRANSP.ESCOLAR 02090.10.301.1002.2049-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. 
DO FMS-REC. OUTROS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 
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 00034/2016 - 19.08.16 - DOBU AUTO PEÇAS LTDA EPP - R$ 137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
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: AQUISIÇAÕ DE 
PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DESTA PREFEITURA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOBU AUTO PEÇAS LTDA 
EPP - R$ 137.000,00.

Santo Andre - PB, 18 de Agosto de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita
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