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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
21o  Mín.

30o  Máx.
20o Mín.

32o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,212  (compra) R$ 3,213  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,080  (compra) R$ 3,340  (venda)
EURO   R$ 3,566  (compra) R$ 3,571  (venda)

l Ricardo discute setor hídrico com representantes do Governo Federal. Página 4

l Butantan cria grupo para estudar dengue, zika e chikungunya. Página 10

l Governo dos EUA derruba veto contra transexuais no Exército. Página 11

l Salão de Artesanato em CG recebe mais de 5 mil pessoas por dia. Página 13
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AtENção à SAúdE

ENERGIA LIMPA E SUStENtávEL

Foco dos investimentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste é a transformação da matriz 
energética das empresas no Estado com aquisição de sistemas fotovoltaicos, eólicos e de biomassa.  PÁGInA 15

A equipe da Caravana do Coração começa na próxima semana a percor-
rer 13 municípios paraibanos disponibilizando atendimento cardiológico 
especializado e gratuito a crianças e a mulheres gestantes.  PÁGInA 5

Proibição começa a 
valer hoje em todo o País. 
Multa para comerciantes 
irregulares pode chegar a 
R$ 1,5 milhão.  PÁGInA 10

País deixa de 
vender lâmpada
incandescente

Foto: Cláudio Goes

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Empresas da Paraíba 
terão R$ 1 bi do FnE

Hoje tem 
o espetáculo 
de comédia 
“O Surto”   
no Teatro 
Ednaldo do Egypto.  PÁGInA 24

Música 
e teatro 
no fim de 
semana

novos InvEsTIMEnTos Foi assinado ontem o termo aditivo que concede incentivos fiscais do Governo 
do Estado à fábrica de aviões Stratus Indústria Aeronáutica, inaugurada em Campina Grande. PÁGInA 3

REPERTóRIo lATIno Grupo 
venezuelano Pequeña Venecia 
é a atração de hoje do projeto 
Música do Mundo.  PÁGInA 21

Círculo do Coração 
começa na 2ª feira

Nacional

Jovem estava indo 
para a escola e foi atin-
gida quando atravessava 
a rua.  PÁGInA 6

Estudante de
13 anos morre
atropelada

tRâNSIto

Em algumas operadoras, o 
aumento foi maior que a média, 
chegando a 50% na agência 
virtual E-HTL.  PÁGInA 8

Solenidade acontecerá 
no ginário principal da Vila 
Olímpica Parahyba. Jogos vão 
reunir 320 atletas.  PÁGInA 20

Venda de pacotes 
para JP cresce 20%

Estado abre hoje 
as Paralimpíadas

tURISMo

ESPoRtES

Medida visa promover economia no consumo de energia



Líderes das principais doutri-
nas e troncos religiosos têm aler-
tado, reiteradas vezes, para uma 
espécie de“ortodoxia individualis-
ta” que vem se impondo, em nível 
planetário, sobre as concepções 
filosóficas, morais e políticas que 
pregam o “ser e estar no mundo” 
em harmonia com o outro e a cole-
tividade.

Este “excesso de individuali-
dade”, no mundo atual, teria como 
causa a ideologia capitalista que 
move o pensamento ocidental - de 
modo mais totalitário - e coloca o 
cidadão no centro de um sistema 
de produção e compra e venda que 
condiciona a vida aos imperativos 
de ordem econômica.

O vetor da escalada na pirâmide 
social seria o “ter”, em detrimen-
to do “ser”. Isso geraria distorções 
de variada natureza nos atores de 
todos os estratos sociais, cujos es-
crúpulos diminuem na medida em 
que são tomados pela ganância de 
ampliar o patrimônio ou obter um 
naco da riqueza mundial.

Esta “riqueza produzida no 
mundo” é debulhada em milha-
res de produtos, que vão de uma 
“calça de grife” ao “carro zero 
quilômetro” ou à “mansão a beira-
-mar”, cuja aquisição teria o efeito 
de uma vara de condão, transfor-
mando, do dia para a noite, o in-
divíduo anônimo e recalcado em 
centro das atenções. 

Uma das palavras de ordem do 
capitalismo seria “competir para 
adquirir”. Há, evidentemente, quem 
concorde com esta “máxima”, ob-

servando nela a mola propulsora 
do mundo, sem a qual as socieda-
des, por seus indivíduos, cairiam 
em um imobilismo nocivo. Se não 
há desejo, para quem produzir?

Ocorre que a avassaladora car-
ga publicitária que recai sobre os 
ombros dos indivíduos, somada aos 
“entulhos culturais” negativos e às 
deficiências estruturais na pres-
tação de serviços pelo Estado, que 
ainda persistem, vêm interferindo 
e deformando, sucessivamente, os 
caracteres de gerações.  

As pessoas propensas ou com 
tendências ao individualismo se-
riam presas fáceis de uma “ideolo-
gia do consumo”, que as incentiva-
ria, por meios inclusive simbólicos, 
a agirem por si mesmas, para al-
cançar determinados objetivos, 
sem precisar do outro ou sujeitar-
-se às normas que regem o conví-
cio social.

Esta seria a conduta mais perigo-
sa associada ao individualismo, pois 
geraria um egoísmo exacerbado e a 
consequente falta de solidariedade. 
Não se pensaria no outro na hora de 
agir. As ações passariam pelo filtro 
do egocentrismo, transformando a 
“aldeia global” em uma sociedade de 
autômatos insensíveis.

Voltando às lideranças religio-
sas, a ambição de “ser” por meio do 
“ter”, segundo esses ministros es-
pirituais, estaria por trás do cres-
cimento de “crimes hediondos”, 
como o parricídio e o fratricídio, 
ou seja, filhos assassinando os pró-
prios pais ou matando-se uns aos 
outros, em nome de bens materiais.

Editorial

Em nome do capital
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TUITEIRA CONTUMAz

SER OU NÃO SER, EIS A qUESTÃO: A NOvElA PP

E a pré-candidatura de Cida Ra-
mos (PSB) ficará mais robusta. 
Hoje, ela vai anunciar a adesão 
do vereador Chico do Sindicato 
(PT do B), que fora da base do 
prefeito Luciano Cartaxo. Favas 
contadas é a adesão do PR, a ser 
anunciada, oficialmente, em bre-
ve. Até porque integra a gestão 
estadual, com o secretário Bru-
no Roberto (Esportes), filho do 
presidente estadual da legenda, 
Wellington Roberto.     

As tuitadas de Dilma Rousseff 
ficaram, digamos, mais recor-
rentes, desde o seu afastamen-
to do poder. O alvo, como seria 
natural, é o presidente interino 
Michel Temer. Ontem, disse que 
ele “não tem nem responsabi-
lidade fiscal nem responsabili-
dade social. De um lado estoura 
os limites prudenciais do gasto 
e de outro quer cortar gastos 
em saúde e educação, privatizar 
tudo e vender o pré-sal”.

Ontem, o deputado estadual 
Raniery Paulino (PMDB) tra-
tou de rechaçar a informação 
de que haveria a possibilida-
de de uma composição do 
seu grupo com o PSDB, em 
Guarabira, como insinuou, 
quarta-feira, o prefeito Ze-
nóbio Toscano, candidato à 
reeleição. Disse que jamais 
subiria no mesmo palanque 
do tucano e foi taxativo: 
“chance zero”.    

O incentivo ao uso das chamadas energias limpas começa a ganhar força na Paraíba. Dois projetos de lei 
sancionados pelo governador Ricardo Coutinho (PSB), este mês, estão relacionado ao tema – um obriga o 
uso de sistemas fotovoltaicos em novas construções e ou outro institui a política estadual de incentivo à 
geração e aproveitamento de energias solar e eólica. Ontem, o Banco do Nordeste informou à coluna que 
vai disponibilizar R$ 1 bilhão para financiar a aquisição, por empresas dos segmentos urbano e rural, de 
sistemas fotovoltaicos, eólicos e de biomassa.  

O coordenador da campanha da pré-can-
didata Cida Ramos (PSB), Nonato Bandei-
ra, defende que o vice-prefeito da chapa 
da socialista em João Pessoa seja um 
vereador, de preferência jovem e atuante 
no campo da oposição. Faz referência a 
dois nomes: Lucas de Brito (PSL) e Raoni 
Mendes (DEM). Este último, suplente de 
deputado estadual, prestes a assumir 
cadeira na AL-PB, é o mais cotado.

Não seria por falta de pré-candidatos que os 
eleitores ficariam sem opção de escolha em Cam-
pina Grande. O segundo maior colégio eleitoral da 
Paraíba tem, pelos menos, nove pré-candidatos 
a prefeito. Além de Romero Rodrigues, Adriano 
Galdino, Daniella Ribeiro e Veneziano Vital, são 
pré-candidatos Artur Bolinha (PPS), Walter Brito 
Neto (PEN). Napoleão Maracajá (PC do B) Davi Lo-
bão (PSOL) e Hermano Nepomuceno (PT). 

NOvE PRé-CANDIDATOS TEM DE SER vEREADOR

ADESÃO AO PSB

INCENTIvO AO USO DE ENERgIA lIMPA gANhA FORÇA NA PB

“A ChANCE é zERO”

A novela se arrasta há meses, mas seu desfe-
cho parece que tem, finalmente, data marcada, 
a considerar as declarações do ex-deputado 
federal Enivaldo Ribeiro (foto), presidente es-
tadual do PP. Refiro-me à pré-candidatura da 
deputada estadual Daniella Ribeiro, em Campi-
na Grande, que até este junho não parece de-
colar. Ele confirmou o que a própria filha havia 
dito a jornalistas: a manutenção ou não dessa 
postulação está atrelada aos resultados das 
pesquisas de intenção de voto, bem como às 
avaliações quanto ao quesito ‘rejeição’. Enivaldo ratificou que na próxima semana sairá, de fato, a 
decisão final. Confirmou-se o que a coluna disse, meses atrás: por analogia com o futebol, o PP vai 
anunciar sua decisão nos acréscimos do segundo tempo, por estratégia, para avaliar o comportamen-
to do eleitor e a receptividade deste à candidatura do partido e, por conseguinte, observar como será 
o desempenho dos adversários – das pré-candidaturas com poder de força para enfrentar o prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB), que vai à reeleição, está posta a de Veneziano Vital (PMDB) e a de Adriano 
Galdino (PSB). Entre os jornalistas que cobrem a cena política na Paraíba, há uma descrença quanto à 
manutenção da candidatura de Daniella Ribeiro, opinião da qual comungo, sobretudo porque não se 
vê um entusiasmo latente em suas declarações no que concerne a dar continuidade a sua postulação. 
Disso saberemos na próxima semana – se é que a legenda vai mesmo respeitar a palavra empenhada 
quanto ao prazo, pois deixou de fazer isso em, pelo menos, duas ocasiões.  
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Lógica do governo golpista

Na feliz expressão de Renato Mei-
relles, presidente do instituto de pes-
quisa Data Popular, “perder dói mais 
do que deixar de ganhar.”

De fato, ninguém se queixa de 
viajar de ônibus de São Paulo a Belo 
Horizonte, até o dia em que se vê em 
condições de cobrir o percurso em 
avião. Logo vê-se impossibilitado de 
voar e obrigado a viajar de novo por 
terra. Isso dói.

Essa dor da perda faz milhões de 
brasileiros se decepcionarem com o 
governo golpista de Temer. De cara, 
ele passou o rodo nos ministérios 
e secretarias especiais que, em 13 
anos de governo do PT, trouxeram 
avanços significativos em suas res-
pectivas áreas: Cultura, Direitos Hu-
manos, Mulheres, Juventude e Igual-
dade Racial.

O ministro da Saúde ameaçou 
ignorar a Constituição e restrin-
gir o acesso dos brasileiros ao SUS. 
Tentou ainda erradicar o programa 
Mais Médicos e enviar os profissio-
nais cubanos de retorno à ilha. Teve 
de recuar. Quantos doutores brasi-
leiros estão dispostos a atuar em re-
giões remotas do país junto à popu-
lação mais pobre?

O ministro da Educação – que 
falou “eu ovo” em vez de “eu ouço” 
– também ameaçou tirar os recur-
sos de programas, como o FIES, que 
possibilitaram, nos útimos 10 anos, o 
ingresso de mais 9 milhões de alunos 
nas universidades brasileiras. Acuado, 
prometeu rever seu propósito, aliás 
digno da política colonial portugue-
sa, que sempre impediu o Brasil de 
ter universidade, enquanto no Peru 
e na República Dominicana ela existe 

desde o século XVI.
Reduzir os recursos do Bolsa Fa-

mília, por exemplo, é tirar milhões 
de crianças da escola e do acesso às 
garantias mínimas de saúde, como as 
vacinas, já que a renda destinada à 
família vincula a obrigatoriedade de 
frequência escolar e atenção sanitá-
ria dos filhos.

Tais medidas são exemplos da 
lógica perversa do governo golpis-
ta: dependurar a economia nas ex-
portações; asfixiá-la pelos ajustes 
fiscais; implantar o Estado mínimo; 
considerar gastos os investimentos 
em programas culturais e sociais. 
Assim, o Brasil perpetua sua impos-
sibilidade de fomentar o mercado 
interno – medida adotada pelos EUA 
para sair do atoleiro após a crise 
econômica de 1929.

Um país só fortalece seu mercado 
interno se investir em capital huma-
no, ou seja, saúde educação e cultu-
ra. Quando se joga pra escanteio tais 
direitos, assina-se o atestado de po-
breza e dependência de uma nação 
desigual e injusta.

Os eleitores de Lula e Dilma vota-
ram na igualdade de oportunidades. 
Os apoiadores de Temer preferem a 
meritocracia. Ora, como assegurar 
mérito se a desigualdade social ex-
clui milhões de pessoas de acesso à 
escola e ao emprego formal?

A cultura escravocrata ficou tão 
impregnada no brasileiro que paira 
no ar o medo de se tornar realidade 
a hipótese de não haver mais Casa 
Grande nem senzala...

Portanto, se perder dói, não nos 
resta outra alternativa que lutar para 
ganhar. Quem não chora não mama. 

Artigo  Frei Betto - adital.com.br

Um país só fortalece seu mercado interno se investir em 
capital humano, ou seja, saúde, educação e cultura. 
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Governo concede incentivos fiscais 
para fábrica de aviões em Campina

O Governo do Estado 
assinou, nessa quinta-feira 
(30), termo aditivo com a 
fábrica de aviões da Stratus 
Indústria Aeronáutica, por 
meio do qual concede incen-
tivos fiscais para garantir 
maior competitividade à em-
presa. O termo foi assinado 
pelo secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econômi-
co, Lindolfo Pires, e o dire-
tor da Stratus, Juan Pinheiro, 
logo após a inauguração da 
unidade fabril em Campina 
Grande.  Com a instalação do 
empreendimento, a Paraíba 
passa a desenvolver um novo 
polo industrial e de serviços 
de manutenção aeronáutica. 

De acordo com o empre-
sário Juan Pinheiro, a Stratus 
fabricará aeronaves de pe-
queno porte (dois e quatro 
lugares) para atender ao mer-
cado nacional, da Europa e 
dos Estados Unidos. “Precisa-
mos ser competitivos comer-
cialmente para atuar no mer-
cado nacional e internacional. 
Por isso, os incentivos fiscais 
do Governo do Estado para 
fabricação das aeronaves e 
importação de componentes 
são fundamentais”, destacou 
Juan Pinheiro. Inicialmente, 
a empresa investiu R$ 5 mi-
lhões para a construção da 
fábrica localizada no Distrito 
de São José da Mata.

Em fase de plena ope-
ração, a unidade terá capa-
cidade para produzir 50 ae-
ronaves por ano e, para isso, 

FOTOS: Divulgação/Secom-PB

Empresa investiu mais de 
R$ 5 milhões para produzir 
50 aeronaves por ano

serão construídos ainda dois 
hangares. O empreendimen-
to empregará até 60 pessoas 
diretamente e contará com o 
apoio do Centro de Tecnolo-
gia Aeronáutica do Senai para 
a formação de mão de obra 
qualificada. 

O primeiro modelo fabri-
cado em Campina Grande é um 
projeto norte-americano e foi 
executado em parceria com a 
empresa paulista Volato Aero-
naves. Hoje, já existem mais de 

300 aeronaves como essa em 
todo o mundo. Entretanto, a 
Stratus está desenvolvendo um 
segundo modelo, que segundo 
Juan Pinheiro, pode ser consi-
derado genuinamente paraiba-
no, pois todos os componentes 
serão fabricados em Campina 
Grande, com exceção dos moto-
res e instrumentos.

O secretário de Turismo 
e Desenvolvimento Econômi-
co, Lindolfo Pires, ressaltou 
o potencial da Paraíba para a 

instalação de novos empreen-
dimentos. “Os empresários 
acreditam no potencial do 
nosso Estado, porque a Paraí-
ba, e especialmente Campina 
Grande, têm centros de ex-
celência para gerar mão de 
obra qualificada e a fabrica-
ção de aeronaves é exemplo 
disso”, afirmou o secretário, 
destacando que o Governo 
do Estado incentivou mais de 
260 empresas em 33 municí-
pios desde 2011.

Manutenção
Com a instalação da fá-

brica da Stratus, Campina 
Grande também poderá con-
tar com um centro de manu-
tenção aeronáutica. A empre-
sa está realizando o processo 
de homologação de sua ofici-
na junto à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). De 
acordo com o empresário 
Juan Pinheiro, já foram cum-
pridas quatro das cinco eta-
pas do processo. 

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba, Buega Gadelha, 
apontou que a nova fábrica 
resultará no desenvolvimen-
to de um novo polo tecno-
lógico em Campina Grande. 
“Estamos mostrando que a 
inovação é o primeiro senti-
do da competitividade. É por 
isso que essa cidade é com-
petitiva, pois cresceu sempre 
em cima de diferenciais tec-
nológicos”, frisou.

A vice-governado-
ra Lígia Feliciano entre-
ga nesta sexta-feira (1) 
mais quatro sistemas de 
abastecimento potável 
com dessalinizadores do 
Programa Água Doce, 
executado na Paraíba 
pela Secretaria Esta-
dual da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e 
da Ciência e Tecnologia 
(SEIRHMACT), em parce-
ria com o Governo Fede-
ral. As unidades a serem 
entregues estão locali-
zadas nos municípios de 
Taperoá e Tenório.

A primeira agen-
da de inauguração está 
marcada para as 10h30, 
em Taperoá, onde se-
rão beneficiadas 148 
famílias que moram no 
Assentamento José Mo-
reira da Silva e no Sítio 
Jatobá da Serra.

 Em Tenório, a vice-
governadora Lígia Feli-
ciano, acompanhada do 
secretário nacional de 
Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano do Minis-
tério do Meio Ambiente, 
Ricardo José Soavinski, e 
do coordenador nacional 
do Água Doce, Renato 

Saraiva Ferreira, entrega 
as duas unidades loca-
lizadas em Tenório de 
Baixo e Cachoeirinha, a 
partir das 14h.

Mais de 100 famílias 
dessas duas comunidades 
terão acesso à água, que 
deverá ser utilizada pre-
ferencialmente para be-
ber, cozinhar, escovar os 
dentes e dar banho em 
recém-nascidos, segundo 
informou o coordenador 
estadual do PAD na Pa-
raíba, Robi Tabolka.  

O Programa Água 
Doce, coordenado pelo 
Ministério do Meio Am-
biente, investe na Pa-
raíba mais de R$ 22 mi-
lhões na recuperação/
instalação de 93 siste-
mas de dessalinização, 
que vão beneficiar 37 
mil paraibanos.

Desse total, já foram 
entregues sete unidades 
localizadas nos municí-
pios de Serra Branca, 
Pararí, Picuí, Cubati e 
Nova Palmeira, totali-
zando mais de 1.300 fa-
mílias contempladas até 
o momento. O investi-
mento nas quatro unida-
des a serem inauguradas 
ultrapassou os R$ 470 mil.

Lígia entrega unidades 
com desssalinizadores

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

A prática “Justiça & 
Saúde”, idealizada pelo Juiz 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior, titular da 4ª Vara da 
Fazenda Pública da capital, 
encontra-se selecionada 
para concorrer ao Prêmio 
Innovare, do Conselho Na-
cional de Justiça  (CNJ) , na 
categoria Juiz.

Por meio de sessões de 
conciliação prévia, quinze-
nalmente o juiz convida as 
equipes técnicas das Secre-
tarias de Saúde com a fina-
lidade de analisar os pedi-
dos que aportam na Vara, 
na presença dos autores-
pacientes, seus advogados 
e dos profissionais de saú-
de envolvidos na demanda, 
além dos fornecedores de 

produtos médicos e gesto-
res de hospitais e clínicas.

Nestas ocasiões, as 
equipes técnicas dos diver-
sos setores (farmácia, regu-
lação hospitalar, tratamen-
to fora de domicílio, dietas 
especiais, órteses e próte-
ses), com a intermediação 
do magistrado, e participa-
ção dos usuários, advoga-
dos e procuradores, discu-
tem a melhor opção para a 
demanda, evitando demora 
na solução do conflito, além 
de bloqueios de recursos 
públicos desnecessários.

“O cenário distanciava 
cada vez mais o Judiciário 
da sociedade, contribuindo 
para o desgaste do Sistema 
de Justiça, com prejuízos 

para todos os envolvidos. 
O risco iminente de óbito 
dos pacientes e a necessi-
dade de otimizar o serviço 
judicial levou o magistrado 
a adotar um rito inovador 
nos processos, visando in-
serir-se no centro do confli-
to e afastando-se da frieza 
dos autos processuais.

O contato físico com as 
partes, com os profissio-
nais da saúde, com os dire-
tores de hospitais, clínicas 
e empresas fornecedoras 
de materiais médicos ser-
viu para verificar a real 
necessidade do cidadão, 
auxiliar na escolha da me-
lhor alternativa disponível 
e desburocratizar os pro-
cedimentos estatais”. De-

clarou Antônio Carneiro.
Durante os encontros, 

com frequência, a parte 
interessada já sai da ses-
são com os leites especiais, 
prescritos para a criança 
com quadro de intolerân-
cias alimentares, o por-
tador de neoplasia sabe 
a data em que seu pet scan 
será realizado, descobre-se 
que aquele medicamento 
pode ser substituído por 
outro disponível. Um sim-
ples telefonema no mo-
mento da audiência, re-
solve a marcação de um 
exame ou de uma cirurgia 
esperados há muito tempo. 
Enfim, a inovação passou 
a ostentar altos índices de 
resolutividade.

Cerca de 111 voluntários, 
a grande maioria com atuação 
no 1º grau de jurisdição do 
Poder Judiciário do Estado, 
estão participando de treina-
mento, via on-line, do progra-
ma “Voluntários da Justiça”. O 
treinamento tem como obje-
tivo habilitar os integrantes 
a exercerem suas atribuições 
nas diversas atividades ju-
diciárias e administrativas 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, onde estejam lotados, 

conforme determina o art. 22, 
I, da Resolução nº 15/2015, 
que instituiu o programa.

Com uma carga horária 
de 24 horas-aula, o curso teve 
início na última segunda-feira 
(27), e deverá ser concluído 
em 30 dias, ou seja, no próxi-
mo dia 27 de julho.

O gerente de Capacita-
ção do Tribunal de Justiça, 
Cláudio Cavalcanti, explicou 
que a capacitação está sendo 
ministrada na modalidade a 

distância (EAD), através do 
ambiente virtual de aprendi-
zagem do TJPB (ead.tjpb.jus.
br). O gerente informou que o 
curso foi disponibilizado para 
213 voluntários, que é o total 
de pessoas que já participam 
do programa “Voluntários da 
Justiça, no âmbito do Judiciá-
rio, porém apenas 111 inte-
gram essa primeira turma.

“Com o encerramento 
dessa primeira turma, abri-
remos novo edital a ser pu-

blicado no Diário da Justiça 
eletrônico, para tentar atin-
gir o restante dos voluntá-
rios que não se inscreveram. 
A ideia é abrir, em breve, uma 
turma, também, para os ser-
vidores”, ressaltou.

O gerente de Capacita-
ção explicou, ainda, que um 
dos grandes benefícios que 
se percebe com relação ao 
desenvolvimento de um cur-
so a distancia é a redução dos 
custos operacionais.

Juiz paraibano concorre a prêmio do CNJ

Judiciário promove treinamento on-line

PRáTICAS CONCIlIATóRIAS

VOlUNTáRIOS DA JUSTIçA

Termo foi assinado pelo 
secretário de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, 
Lindolfo Pires (D), e o diretor 

da Stratus, Juan Pinheiro
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Ricardo discute programa hídrico 
em parceria com o governo federal

O governador Ricardo 
Coutinho participou, na tar-
de dessa quinta-feira (30), 
na Granja Santana, de uma 
reunião para discutir os 
avanços na área hídrica e do 
meio ambiente na Paraíba, 
em especial a ampliação do 
Programa Água Doce, uma 
parceria do Governo Federal 
e Estadual, que pretende im-
plantar e/ou recuperar 93 
Sistemas de Dessalinização 
de água em várias cidades 
do Estado. 

Participaram da reunião 
o secretário de Recursos Hí-
dricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Ricardo Soavinski, o 
fiscal do convênio do Pro-
grama Água Doce do MMA, 
Samuel Rodrigues, o coorde-
nador nacional do Programa 
Água Doce, Renato Saraiva 
Ferreira, o coordenador es-
tadual do Programa Água 
Doce, Robi Tabolka e o secre-
tário executivo do Meio Am-
biente, Fabiano Lucena. 

Na ocasião, Ricardo enfa-
tizou que, por meio do Progra-
ma Água Doce, o Governo está 
transformando a realidade de 
muitas famílias carentes da 

Paraíba. “O Água Doce é um 
grande programa em nível na-
cional e, se for potencializado, 
trará ainda mais benefícios à 
população. O impacto de você 
viabilizar o uso da água atra-
vés do tratamento adequado 
desse líquido é algo muito im-
portante”, frisou.

Durante a reunião, o 
governador ainda reforçou 
a necessidade da conclu-
são da transposição do São 
Francisco. “O Governo preci-
sa concluir as obras do São 
Francisco. É uma questão de 
sobrevivência para muitas 
áreas nordestinas. Já temos 
cerca de cinco anos sem chu-
vas frequentes, o que está 
prejudicando muito o Nor-
deste”, falou.

O secretário de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano/
MMA, Ricardo Soavinski, afir-
mou que o Governo Federal 
está trabalhando para que a 
transposição do São Francis-
co seja concluída o quanto 
antes. Ele ainda destacou que 
veio à Paraíba para inaugurar 
Sistemas de Dessalinização 
de água em duas cidades do 
Estado – Taperoá e Tenório – 
nesta sexta-feira (30) 

“O Água Doce é um pro-
jeto em parceria entre os go-
vernos e estamos aqui para 
entregar quatro sistemas 
de dessalinização que irão 

Representantes vieram de 
Brasília discutir ampliação 
no Programa Água Doce

O Ministério Público Federal na 
Paraíba (MPF/PB) recomendou que 21 
prefeituras que atualmente enviam 
recursos federais de obstetrícia, en-
caminhados pelo Ministério da Saú-
de para municípios que já não pres-
tam este tipo de serviço, remanejem 
as verbas para municípios executores 
que tenham condições de prestar os 
serviços, com a estrutura adequada, 
de acordo com levantamento de pro-
dução hospitalar em obstetrícia feito 
pela Secretaria de Estado da Saúde da 
Paraíba (SES-PB) – por determinação 
do MPF/PB.

Atualmente os recursos estão sen-
do repassados para municípios que não 
estão realizando os atendimentos ou 
não vêm executando procedimentos 
nos valores e quantitativos pactuados.

Segundo o Ministério Público, as 
prefeituras de Pitimbu, Serraria, Casse-
rengue, Borborema, Sobrado, Riachão 
do Poço, Mari, Caldas Brandão, São 
Miguel de Taipu, Damião, Juripiranga, 
Riachão, Tacima (Campo de Santana), 
Caiçara, Pirpirituba, Sertãozinho, Baía 
da Traição, Itatuba, Juarez Távora, 
Mogeiro e Riachão do Bacamarte te-
rão de encaminhar os recursos fede-
rais e os pacientes de obstetrícia para 
os novos municípios executores. 

O MPF sugeriu que os municípios 
que devem receber as verbas dos mu-
nicípios encaminhadores para realiza-
ção dos atendimentos sejam: João Pes-
soa (para receber de Pitimbu), Santa 
Rita (de Caldas Brandão, Mari, Riachão 
do Poço, Sobrado e São Miguel de Itai-
pu), Guarabira (de Damião, Riachão, 
Tacima, Caiçara, Pirpirituba e Sertão-
zinho), Itabaiana (Itatuba, Juarez Tá-
vora, Mogeiro, Riachão do Bacamarte 
e Juripiranga), além de Mamanguape 
(de Baía da Traição) e Solânea (de Bor-
borema, Serraria e Casserengue).

“A recomendação objetiva o en-
caminhamento dos recursos e pacien-

tes para os municípios que têm reais 
condições de prestar os serviços, bus-
cando evitar a superlotação de alguns 
serviços, especialmente dos que aten-
dem pacientes de alto risco”, frisou o 
procurador da República, José Godoy 
Bezerra de Souza.

O MPF deu ciência da expedição 
das recomendações ao Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde (Cosems/
PB), ao Conselho Estadual de Saúde e 
à Comissão Intergestores Bipartite do 
Estado da Paraíba. O Ministério Pú-
blico Federal considera seus destina-
tários como pessoalmente cientes da 
situação ora exposta e, nesses termos, 
passíveis de responsabilização por 
quaisquer eventos futuros imputáveis 
a sua omissão. As recomendações não 
esgotam a atuação do MPF/PB sobre o 
tema, não excluindo futuras recomen-
dações ou outras iniciativas com re-
lação aos agentes supramencionados 
ou outros, bem como com relação aos 
entes públicos com responsabilidade 
e competência no objeto. Fica conce-
dido às autoridades destinatárias o 
prazo de 30 dias (a partir da data do 
envio) para informarem o acatamento 
da presente recomendação e as medi-
das adotadas para seu cumprimento.

MPF pede remanejamento 
de verbas de obstetrícia

AOS MUNICÍPIOS EXECUTORES

Atualmente os recursos 
estão sendo repassados 
para municípios que não 
estão realizando os 
atendimentos ou não 
vêm executando proce-
dimentos nos valores e 
quantitativos pactuados

O governador enfatizou como as ações do Estado vêm transformando a realidade de famílias carentes em toda a Paraíba

FOTO: Francisco França/Secom-PB

beneficiar comunidades de 
Tenório e Taperoá. Também 
aproveitamos para conhe-
cer melhor o andamento dos 
trabalhos na área hídrica 
no Estado, como barragens, 
adutoras, bem como tam-
bém buscamos informações 
sobre o plano estadual de re-
síduos sólidos. Percebo que 
os projetos estão sendo bem 
executados e por isso fiquei 
muito satisfeito com a visita. 

Apesar da crise hídrica que 
enfrentamos, creio que atra-
vés do esforço conjunto do 
Governo Federal e Estadual 
dias melhores estão por vir”, 
comentou.

Segundo o coordena-
dor nacional do Programa 
Água Doce, Renato Ferreira, 
o projeto atende no momen-
to 10 estados brasileiros. “Já 
temos obras em seis estados 
do Nordeste, entre eles, a 

Paraíba. Hoje são 700 obras 
contratadas de um total de 
1.200 que devemos implan-
tar no conjunto dos estados. 
Com o Água Doce, a gente 
evita que a população con-
suma águas contaminadas, 
dando acesso a água potável, 
consequentemente, melho-
rando a qualidade de vida e 
de saúde das comunidades 
da zona rural”, ressaltou.

“Através das unidades 

de dessalinização de água, o 
líquido é tratado, tornando-
se potável e adequado para 
o consumo dos moradores. 
No momento, temos sete 
unidades em funcionamento, 
beneficiando 1.389 famílias. 
Dez unidades estão prontas 
para inauguração e 17 em 
construção. No total serão 93 
no Estado”, disse o coorde-
nador estadual do Programa 
Água Doce, Robi Tabolka.



Câmeras podem 
identificar veículo que 
atropelou adolescente 
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Atendimentos da 4a edição 
da Caravana têm início na 
segunda-feira em Monteiro 

Mutirão contempla 13 municípios
CARAVANA DO CORAÇÃO

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) e da Rede 
de Cardiologia Pediátrica da 
Paraíba (RCP), em parceria 
com a ONG Círculo do Coração 
de Pernambuco, se prepara 
para mais uma Caravana do 
Coração. Esta é a quarta vez 
que o evento acontece no Es-
tado e, nesta edição, que será 
realizada de 4 a 17 de julho, 
13 municípios serão contem-
plados. A caravana começa na 
próxima segunda-feira (4), no 
município de Monteiro. 

O público-alvo da carava-
na é formado por crianças de 0 
a 12 anos e gestantes com ida-
de gestacional de 22 a 28 se-
manas que apresentem algum 
tipo de cardiopatia ou proble-
mas oriundos de cardiopatias.

“A caravana está em seu 
quarto ano consecutivo nos 
mesmos municípios paraiba-
nos. A população já nos espera, 
sim, com expectativas boas de 
atendimento às crianças. Nossa 
equipe está sempre se reinven-
tando com empenho e dedica-
ção. Esperamos, mais uma vez, 
deixar a nossa contribuição 
para a melhoria qualidade de 
vida local”, afirmou a coordena-
dora da RCP, Sandra Mattos.

Ela explica, ainda, que a 
Caravana do Coração tem por 
objetivo realizar um mutirão 
de triagens, consultas e exa-
mes cardiológicos com ajuda 
de uma equipe multidiscipli-
nar de profissionais de diver-
sas áreas.

“Estamos programando 
tudo o que diz respeito às ati-
vidades: capacitação dos pro-
fissionais envolvidos, análise 
prévia dos casos e atendimen-
tos aos pacientes, custos, estu-
do da realidade de cada muni-
cípio por onde a caravana vai 
passar, infraestrutura, estadia 
e alimentação durante os dias 
de viagem”, disse. A uma se-

mana do início das atividades, 
a equipe se prepara diaria-
mente para ajustes técnicos, 
logísticos e administrativos. 
“É um trabalho constante 
que requer zelo e cuidado – a 
equipe se reúne diariamente. 
Elaboramos manuais de pro-
cedimentos para voluntários, 
coordenadores e da própria 
caravana 2016. Eles têm con-
teúdo esmiuçado, com orien-
tações sobre quem fará o quê 
e de que forma. Entendemos 
que, assim, o trabalho fica me-
lhor norteado e, certamente, 
colheremos os melhores fru-
tos ao final do evento”, pon-
tuou Sandra Mattos.

Além das reuniões, os 
profissionais se preparam com 
a consciência de que a Carava-
na do Coração é um trabalho 
importante e em conjunto. “O 
propósito maior é cuidar das 
crianças carentes e suas famí-
lias, de forma técnica, ética e 
social. Nossa missão é pres-
tar serviços de excelência e 
usar esta oportunidade como 
aprendizado para melhorar 
sempre o atendimento na pre-
venção e tratamento humano 
da saúde”, salientou Sandra.

Municípios 
A caravana sairá neste 

domingo, 3 de julho, do Recife 
(PE), parando em João Pessoa 
para se juntar aos colegas pro-
fissionais paraibanos. Em segui-
da, rumará até Monteiro, a pri-
meira cidade do Sertão, e vem 
voltando pelas cidades da Zona 
da Mata até chegar a Itabaiana 
no dia 16 de julho. A equipe é 
formada por 50 profissionais.

A IV Caravana do Cora-
ção passará por 13 municí-
pios paraibanos neste mês (a 
chegada em cada município 
é na noite anterior): Mon-
teiro (4/7), Princesa (5/7), 
Itaporanga (6/7), Cajazeiras 
(7/7), Sousa (8/7), Catolé 
(9/7), Pombal (10/7), Pa-
tos (11/7), Picuí (12/7), Es-
perança (13/7), Guarabira 
(14/7), Mamanguape (15/7) 
e Itabaiana (16/7).

Davison Eliziario
Especial para A União

De janeiro a junho deste 
ano, foram registrados 84 casos 
de meningite na Paraíba, sendo 
16 confirmados e quatro óbitos. 
No ano passado foram 93 casos, 
sendo 30 confirmados e cinco 
óbitos. Os dados são do Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notificação da Secretaria de Es-
tado de Saúde da Paraíba (Sinan/
SES). Apesar dos números chama-
rem a atenção, segundo a SES, o 
comportamento da doença tem 
se mostrado dentro do esperado. 

Até agora, os casos perma-
necem ocorrendo de forma isola-
da e não possuem relação entre 
si, descartando a existência de 
um surto no Estado. A SES realiza 
orientações aos serviços de saúde 
e municípios, além de capacitar 
profissionais, fazer orientações 
de vigilância, visitas técnicas para 
apoio, avaliação da situação epi-
demiológica, monitoramento 
constante do sistema de informa-
ção e construção de notas técni-
cas, dando o suporte necessário.

SES descarta surto de meningite na Paraíba
CAsOs isOlADOs

A IV Caravana do Coração terá 
duração de duas semanas, com o 
objetivo de aumentar o número de 
pacientes atendidos e capacitações 
através de um maior contingente de 
profissionais. Para este ano, a meta é 
atender cerca de 1.300 pacientes en-
tre gestantes e crianças, totalizando 
cerca de 15 mil atendimentos, tendo 
em vista que cada criança poderá 
ter acesso a até oito atendimentos 
diferentes nas mais diversas especia-
lidades: Cardiologia, Odontologia, 
Neurologia, Ultrassonografia, Eco-
cardiografia, Clínica Médica, Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia e Arte-Educação.

Serão atendidos até 100 pa-
cientes por cidade (80 crianças com 
cardiopatia, 10 crianças com micro-
cefalia e 10 fetos). Além disso, serão 
feitas até 315 capacitações profissio-
nais por cidade – até 25 especializa-
ções em Ecocardiograma Fetal, 120 
Atualizações em Enfermagem, 120 

qualificações em Ausculta Eletrônica, 
25 em Enfrentamento da Microcefa-
lia e 25 em Propriedade Intelectual.

Novidades – Uma das novidades 
este ano é o engajamento de profis-
sionais de saúde internacionais, com 
objetivo de realizar estudos relacio-
nados ao atual surto de microcefa-
lia. O CDC dos Estados Unidos trará 
um pediatra, um neurologista, um 
oftalmologista, um geneticista e um 
ultrassonografista. Da Inglaterra, a 
equipe terá um infectologista e um 
jornalista. De Portugal, três enge-
nheiros da computação. Do Japão, 
especialistas de doenças infecciosas, 
patologia e imagem. Ao todo são 
cerca de 20 professores e pesquisa-
dores.

Está previsto, ainda, o lança-
mento do Projeto de Humanização 
e Capilarização – Família do Coração. 
O objetivo geral do projeto é formar 
um grande círculo de famílias do co-
ração na Paraíba, aproximando as 

realidades e promovendo troca de 
experiências. 

“Esta ação pretende envolver 
as mães que estão na comunidade 
para ajudar no acompanhamento 
das famílias das crianças com doença 
cardíaca ou microcefalia nas comu-
nidades locais, facilitando o contato 
dessas famílias nos ambulatórios es-
tabelecidas pelo Círculo Coração nas 
suas comunidades. Este grupo dará 
início ao ‘Clube do Coração’”, expli-
cou Sandra Mattos.

Outra novidade para este ano 
é que serão prestados, também, 
serviços de saúde bucal – avaliação, 
orientação, distribuição de kits de 
escovação e aplicação de flúor. Além 
disso, bebês com microcefalia tam-
bém serão assistidos pelo projeto.

A Rede de Cardiologia Pediá-
trica da Paraíba (RCP – PB) é uma 
iniciativa do Governo do Estado, ini-
ciado em 2011, que investe anual-
mente R$ 6 milhões no projeto. 

Meta é atender cerca de 1.300 pacientes

Público-alvo é formado por crianças de 0 a 12 anos e gestantes que apresentem algum tipo de cardiopatia ou problemas oriundos da doença

O que é?
De acordo com o médico neurologista Josenilton Carlos Henriques, a meningite é um processo 
inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser 
causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também 
por processos não infecciosos. 
As meningites bacterianas e virais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, 
devido a sua magnitude, capacidade de ocasionar surtos, e no caso da meningite bacteriana, a 
gravidade dos casos. 
No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica, deste modo, casos da doença são espera-
dos ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais, sendo mais comum a 
ocorrência das meningites bacterianas no inverno e das virais no verão.

Quais os sintomas?
Josenilton Henriques explica que o principal sintoma é dor de cabeça intensa e contínua, mas também 
pode apresentar febre alta, rigidez na nuca e manchas avermelhadas na pele.
“Existem casos em que a meningite não apresenta sintomatologia de forma gritante, comum para a do-
ença. Como por exemplo, existem casos em que o paciente não apresenta febre, mas um sintoma que é 
certo aparecer é a dor de cabeça intensa e contínua. Em todos os casos de meningite, independente do 
agente infeccioso, sempre há dor de cabeça”, completou.
Em crianças menores de um ano de idade, os sintomas podem não ser tão evidentes, devendo-se aten-
tar para a presença de moleira tensa ou elevada, irritabilidade, inquietação com choro agudo e persis-
tente e rigidez corporal com ou sem convulsões.

Transmissão
Em geral, a transmissão é de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções 
do nariz e da garganta.
De acordo com o neurologista, a doença é mais comum no período da infância e geralmente é causada 

por complicação em uma otite (infecção do ouvido), pois a meningite passa próximo ao ouvido médio.

Tratamento
“Existe cura sim. Dependendo do tipo de meningite e do tempo que for diagnosticado a doença, pode 
deixar sequelas graves no paciente. A meningite que mais causa sequelas é a meningite tuberculosa, 
causada pelo bacilo da tuberculose. O tratamento desse tipo de meningite exige medicação adequada 
e geralmente dura mais tempo do que meningites causadas por outros fatores”, explicou o médico 
Josenilton Henriques, reforçando que o tempo de tratamento varia de acordo com o agente causador da 
meningite. Existem casos em que pacientes ficaram curados em dez dias após o diagnóstico da doença.
Após a avaliação médica e análise preliminar de amostras clínicas, o paciente ficará internado e recebe-
rá tratamento de acordo com o agente etiológico. No caso de meningite bacteriana, o tratamento será 
realizado com antibióticos específicos.

Prevenção e vacina
A meningite é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns 
destes, existem medidas de prevenção primária, tais como vacinas e quimioprofilaxia (aplicação de 
meios tendentes a evitar a propagação de doenças). Outras formas de prevenção incluem evitar aglo-
merações e manter os ambientes ventilados e limpos.
A vacina contra Meningococo C está disponível na rede pública para crianças com menos de um ano 
(doses aos 3, 5 e 15 meses), pois faz parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança, do Ministério 
da Saúde. A vacina contra o Haemophilus influenzae tipo B também protege contra a meningite. 

Saiba mais
De acordo com a Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (GEVS), as Vigilâncias Municipais de 
Saúde devem orientar a população sobre a prevenção e notificar, imediatamente, a SES sobre a 
ocorrência de qualquer caso suspeito de meningite. Para isso foi disponibilizado o telefone (83) 
98828-2522 (plantão 24h).

Doença pode deixar sequelas, mas tem cura

FOTO: Ricardo Puppe
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Câmeras podem identificar veículo 
que atropelou adolescente em JP
Acidente aconteceu ontem 
pela manhã na Avenida 
Hilton Souto Maior, em JP

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações de João Pessoa, 
prendeu, ontem, Amanda de 
Sousa Alves da Silva, de 25 
anos, Renato Ferreira Alves da 
Silva, de 26 anos, e João Bruno 
Farias Soares, de 32 anos.  De 
acordo com o delegado Lucas 
Sá, os presos se apresentavam 
como proprietários de uma 
empresa que intermediava 
a contratação de serviços de 
telefonia/internet/TV a cabo. 
Eles foram presos por fraudes 
praticadas nas contratações. 

“A empresa denominada 
Vipnet, situada no centro de 
João Pessoa, em atividade des-
de 2013, atuava da seguinte 
maneira: negociava pacotes 
de internet/telefonia a clientes 
que possuíam restrições no co-
mércio (SPC/Serasa) e a clien-
tes que não queriam contratar 
os serviços em seu nome, pro-
pondo que utilizassem nomes 
de terceiras pessoas, de uma 
relação constante em um site 
acessado pela empresa. A ne-
gociação era concluída em 
nome de uma terceira pessoa, 
sem o seu conhecimento e os 

serviços eram instalados na 
residência do cliente contra-
tante e a empresa era benefi-
ciada, cumprindo suas metas 
de contratações estabelecidas 
pela empresa de telefonia e 
recebendo seus pagamentos 
regularmente. Para que os ser-
viços fossem concluídos e libe-
rados, a empresa Vipnet inse-
ria nos contratos telefones de 
contatos próprios da empresa, 
determinando aos seus funcio-
nários que atendessem todas 
as ligações, identificando-se 
em nome do cliente constante 
na contratação, confirmando a 
contratação do serviço e todos 
os dados pessoais utilizados 
nas contratações fraudulen-
tas”, disse a autoridade policial. 

A polícia chegou aos sus-
peitos após investigar ocor-
rências de vítimas que desco-
briram estar com restrições no 
comércio por contratações de 
serviços de telefonia que não 
reconheciam ter feito. Na ação 
policial, foram apreendidos 
centenas de contratos feitos 
pela empresa, além de compu-
tadores e outros equipamen-
tos eletrônicos.

O comandante-geral da 
Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euler Chaves, em so-
lenidade realizada na manhã 
de ontem, no Salão Nobre do 
Quartel do Comando Geral, 
entregou láureas aos poli-
ciais da Força Tática do 1º 
Batalhão, responsáveis pela 
prisão de parte da quadrilha, 
do Estado do Ceará, acusada 
de roubos em vários estados 
do Nordeste.

A guarnição policial, 
composta pelo cabo Edson 
Neves e pelos soldados An-
dré e Luiz, responsável pela 
prisão da quadrilha, vem se 
destacando em outras ocor-
rências e ações policiais nos 
últimos meses, e foi agracia-
da com a Láurea do Mérito 
Operacional Tenente PM José 
Alves da Luz.

A homenagem, que teve 
o objetivo de elogiar e reco-
nhecer o trabalho dos poli-
ciais na ação que culminou 
na prisão de parte da quadri-
lha, contou com a participa-
ção de vários oficiais e pra-
ças da Polícia Militar e ainda 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Edson Matos

Câmeras de monitora-
mento de estabelecimentos ao 
longo da Avenida Hilton Sou-
to Maior podem identificar o 
veículo que atropelou e ma-
tou a adolescente Rayane Ga-
brielle Lucena Costa, 13 anos, 
ocorrido na manhã de ontem. 
Informações dão conta que 
as câmeras do fórum Desem-
bargador Flósculo da Nóbrega 
não estavam funcionando.

O acidente que matou a 
estudante ocorreu por volta 
das 6h30 na Avenida Hilton 
Souto Maior, em Mangabeira 
VI, em João Pessoa, quando 
ela se dirigia para o abrigo de 
usuários de ônibus. Um veí-
culo ainda não identificado, 
numa velocidade acima do 
normal para aquela via, atin-
giu Rayane. A jovem subiu e 
caiu ao lado de uma árvore 
no canteiro da avenida.

Segundo familiares da 

vítima, que morava com o pai 
e a madrasta há cerca de 500 
metros do acidente, todos os 
dias a adolescente saia de 
casa para ir à Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamen-
tal Coronel Rodrigo Otávio, 
no Bairro dos Estados, onde 
cursava o 8º ano do Ensino 
Médio.

Como era horário de 
grande movimento, após o 
atropelamento a avenida fi-
cou congestionada, sendo 
o trânsito controlado por 
agentes da Semob. A área 
foi isolada por policiais mili-
tares e somente foi liberada 
após a realização da perícia 
feita por peritos do Núcleo 
de Criminalística do IPC. O 
prazo para divulgação do 
laudo pericial é de 30 dias. 

A delegada Juvanira 
Linhares, que esteve no lo-
cal, disse que vai aguardar 
a identificação do motorista 
para intimar e proceder o 
interrogatório. Ela não des-
cartou a hipótese de indiciar 
o condutor do veículo por 
crime de dolo, ou seja, com a 
intenção de matar. 

O médico do Samu 
chamado para atender a 
ocorrência, Elinaldo Leite, 
explicou que quando a equi-
pe chegou a adolescente já 
estava morta. No momento 
do impacto, a menina comia 
biscoito, segundo o médico. 
“Pelo que vimos ao chegar ao 
local, a vítima estava comen-
do e pode ter morrido por 
asfixia, tanto que encontra-
mos uma quantidade muito 
grande de comida na cavida-
de oral dela. A questão da as-
fixia somente a perícia pode 
confirmar”, explicou. 

Ainda segundo o médi-
co, a adolescente não apre-
sentava muitas lesões pelo 
corpo. Rayane era gêmea 
com Raynara. No local, o pai 
e a madrasta da adolescente 
estavam desesperados. Alu-

nos do colégio onde a jovem 
estudava também estiveram 
no local e a direção do edu-
candário suspendeu as aulas.

A estudante trajava a 
farda do colégio onde estu-
dava. Ao lado do corpo es-
tava a bolsa com o material 
escolar. Até o final da tarde, 
o condutor do veículo atro-
pelador não havia sido iden-
tificado, apenas se sabe que 
o carro era de cor branca. 
Após o impacto, o motoris-
ta chegou a parar o veículo 
alguns metros depois, mais 
não prestou socorro e prefe-
riu fugir.

Velocidade
O diretor de Planeja-

mento da prefeitura da capi-
tal, Adalberto Araújo, esteve 
no local do acidente e expli-

cou que a velocidade máxi-
ma na Avenida Hilton Solto 
Maior é de 60 quilômetros. 
Ele criticou a atitude de mo-
torista que não respeita o 
limite naquela área, mesmo 
porque é próximo a uma pa-
rada de ônibus.

Adalberto explicou ain-
da que a Semob está reali-
zando o controle da veloci-
dade na Zona Urbana através 
de zoneamento, como já foi 
feito em ruas de bairros lo-
calizados na praia. “Vamos 
implantar o mesmo sistema 
aqui com velocidade máxima 
de 50km”, previu.

A Semob, disse Adalber-
to, vai aguardar os laudos 
técnicos que irá revelar a ve-
locidade do veículo atropela-
dor e os motivos que provo-
caram o acidente. 

Câmeras de estabelecimentos ao longo da Avenida Hilton Souto Maior podem identificar o veículo que atropelou e matou Rayane

O atropelamento da adolescente 
comoveu moradores e motoristas fre-
quentes do local, causando reflexão e 
muitas reivindicações. Nas proximidades 
há escolas e empresas, aumentando tan-
to o fluxo de pessoas quanto o de veícu-
los. Por volta das 6h e 7h, muitas pessoas 
têm o hábito de caminhar entre os car-
ros devido à falta de espaço. O objetivo 
dessas exigências é fazer com que tragé-
dias como esta não venham a se repetir.

Instalar um redutor de velocidade 
nos dois sentidos da avenida é uma das 
reivindicações. Porém, segundo o moto-
rista Antônio Dias de Araújo, ele deve 
ser colocado antes da curva em cada sen-
tido. "Os motoristas aqui só passam de 
80km para cima e aqui há muito fluxo de 
pessoas. Tem o fórum, a escola técnica e 

empresas. Tudo isso influencia".
O motorista Arlan da Silva compar-

tilha da mesma ideia, porém ele diz que 
apenas os redutores não iriam solucionar 
o problema. Ele conta que antes da cons-
trução do Trevo das Mangabeiras uma 
via da avenida era interditada no início 
da manhã para a prática de caminhada. 
Agora, depois da construção, a avenida 
parou de ser fechada e as pessoas cami-
nham entre os carros. Para a segurança 
dessa população, ele sugere que os ór-
gãos voltem a monitorar e fechar a via.

Outra sugestão é a do ciclista José 
Carlos. Caso a avenida não dê para ser 
fechada no horário para caminhada, 
que seja feita uma pista de cooper no 
canteiro central dela. Assim, todos po-
derão praticar exercícios e caminhar com 
segurança. "Além dessa pista de cooper, 
uma ciclofaixa que vá até o final da Hil-
ton Souto Maior", acrescentou José.

Atropelamento comove moradores
Janielle Ventura
Especial para A União

Estelionatários são 
presos em João Pessoa

Motorista fugiu sem prestar socorro

Policiais da Força Tática do 1º 
Batalhão são homenageados

com familiares dos militares 
agraciados. Segundo a ocor-
rência, a quadrilha havia aca-
bado de roubar uma loja de 
telefonia, na capital, quando 
a equipe policial conseguiu 
prender dois integrantes do 
grupo, recuperando todo o 
material do roubo e ainda as 
três armas de fogo utilizadas.

“Gostaria de agradecer 
por esta homenagem, pois 
este reconhecimento engran-
dece ainda mais o serviço po-
licial nas ruas e nos leva a ter 
mais foco e fé no desempe-

nhar da nossa função. E isso 
termina por contribuir para 
o fortalecimento da seguran-
ça da sociedade e também do 
grau de confiabilidade dos 
cidadãos na nossa Corpora-
ção”, relatou o cabo Edson 
Neves, militar agraciado.

Durante a entrega das 
comendas, o coronel Eul-
ler Chaves aproveitou para 
agradecer aos familiares pre-
sentes, que ele considera o 
alicerce para que os policiais 
possam desempenhar bem 
suas funções nas ruas.

Policiais receberam homenagens no Salão Nobre do Comando Geral

Operação Lei 
Seca notifica 31 
motoristas nos 
festejos juninos

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), atra-
vés da Operação Lei Seca, fla-
grou 31 condutores por dirigir 
sob efeito de álcool, durante 
os festejos juninos deste ano. 
Além disso, ocorreram mais 
44 notificações pela prática de 
outras infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro, nas cida-
des de maior concentração de 
eventos durante o período. 

Foram realizados 474 tes-
tes de bafômetro. A operação 
ainda resultou na apreensão 
de 26 carteiras de habilitação 
(CNHs) e na remoção de 16 
veículos aos pátios do Detran. 

De acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
os condutores de veículos 
flagrados sob efeito de álco-
ol estão sujeitos a multa no 
valor de R$ 1.915,00, além de 
responder a processo admi-
nistrativo de cassação da CNH 
por um ano. Em caso de reinci-
dência, será cobrada multa de 
R$ 3.860,00 e o condutor res-
ponderá pela cassação da CNH 
pelo período de dois anos.

Foto: Ascom-PM
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MP-Procon autua onze escolas 
privadas em Campina Grande
Estabelecimentos não 
apresentavam documentos 
exigidos para funcionar

Onze estabelecimentos 
privados de ensino localizados 
em Campina Grande foram au-
tuados pela diretoria regional 
do MP-Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Público 
da Paraíba) por descumpri-
rem o artigo 39 do Código de 
Defesa do Consumidor, uma 
vez que não apresentavam do-
cumentos exigidos por lei para 
poderem funcionar, a exemplo 
do certificado do Corpo de 
Bombeiros, licença ambiental, 
autorização do Conselho Esta-
dual de Educação e alvará de 
funcionamento.

Foram autuadas três es-
colas técnicas: a Escola Pau-
lista de Enfermagem, a Escola 
de Enfermagem São Vicente 
de Paula e o colégio Grau Téc-
nico; a faculdade Cesrei; o cur-
so de idiomas CCAA e as es-
colas Cerc, Locomotiva Baby, 
Pingo de Mel, Colégio Motiva 
Ambiental, Escola Aquarela e 
Instituto Santa Ana.

As autuações foram fei-
tas entre os meses de maio e 
junho, quando o órgão minis-
terial realizou fiscalização em 
52 estabelecimentos privados 
de ensino, sendo seis faculda-
des particulares, cinco escolas 
de cursos técnicos, 33 escolas 
de educação infantil, ensino 
fundamental e médio e oito 
escolas de idiomas.

Os responsáveis pelo 
Colégio Motiva Ambiental já 
apresentaram defesa ao MP
-Procon, informando que, em-
bora não tenham o certificado 
do Corpo de Bombeiros, todas 
as obras necessárias previstas 
no projeto de prevenção a in-
cêndio e pânico estão sendo 
executadas. Outros estabele-
cimentos também já impug-

naram ou podem impugnar o 
auto de infração do MP-Pro-
con, porque ainda estão den-
tro do prazo legal.

Os estabelecimentos de 
ensino particulares autuados 
que não apresentarem defesa 
e que persistirem com as ir-
regularidades poderão sofrer 
sanção administrativa, que 
vai desde a aplicação de mul-
ta até a interdição da unidade.

Primando pela qualidade
De acordo com o promo-

tor de Justiça e diretor regio-
nal do MP-Procon em Cam-
pina Grande, Sócrates Agra, 
as fiscalizações tiveram por 
objetivo identificar possíveis 
irregularidades na prestação 
de serviços educacionais na 
cidade - que é considerada um 
polo educacional do interior 
do Nordeste -, ante ao elevado 
número de estabelecimentos 
empresariais desse segmento. 

“A área de educação é um 
setor muito sensível, que deve 
ser observado com o rigor ne-
cessário pelo poder público e 
pelos órgãos de fiscalização, a 
fim de garantir que o consu-
midor, adquirente desse ser-
viço essencial ao desenvolvi-
mento do País, possa usufruir 
dele com a qualidade mínima 
e a segurança exigidas por lei, 
evitando, desta forma, que o 
interesse econômico avance 
de tal sorte a prejudicar o de-
senvolvimento dos estudan-
tes”, explicou.

Durante as fiscalizações, 
a equipe do MP-Procon verifi-
cou se os estabelecimentos de 
ensino estavam cumprindo a 
Lei Federal nº 9.394/96 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional), a Resolução 
340/2001 do Conselho Esta-
dual de Educação e a Lei Fe-
deral 8.078/1990 (Código de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor), no que diz respeito à 
saúde e segurança dos alunos.

Quem precisou de alguns dos 14 
serviços oferecidos pela Casa da Ci-
dadania de Tambiá, da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), na manhã de ontem, foi 
surpreendido com o aniversário de 
13 anos de existência da unidade. Na 
ocasião, foi oferecido café da manhã 
aos usuários e serviços de saúde do 
Complexo Hospitalar de Doenças In-
fectocontagiosas Clementino Fraga.

A Casa da Cidadania de Tam-
biá tem uma média diária de 2,5 
mil a 3 mil atendimentos, com ser-
viços do setor público e privado 
como Instituto de Polícia Científi-
ca (IPC), Detran-PB, Cagepa, Siste-
ma Integrado de Empregabilidade 
(Siem), Sine-PB, Oi, entre outros.

O gerente da Casa de Tambiá, 
Givanildo Melo, ressaltou que no-
vos serviços estão para ser implan-
tados no local, como o Alistamento 
Militar. Ele destacou ainda que a 
unidade é uma das mais procura-
das de todas as 20 Casas da Cidada-
nia distribuídas em toda a Paraíba.

“O Governo do Estado, através 
da Secretaria do Desenvolvimento 
Humano, tem o compromisso com 
a população de sempre atender 
da melhor forma a todos que pro-
curam os serviços oferecidos nas 
Casas da Cidadania. Na de Tambiá 
temos uma das maiores demandas 
de todas as Casas, registrando dia-
riamente uma média de até 3 mil 
atendimentos”, informou.  

Agilidade
Os usuários ressaltam que os 

serviços das Casas da Cidadania só 
contribuem para agilizar a vida de 
quem não tem muito tempo.

“Sempre que preciso tirar um 
documento ou resolver uma ques-

Casa da Cidadania completa 13 anos 
COMEMORAÇÃO EM TAMBIÁ

tão da Cagepa procuro a Casa da Ci-
dadania de Tambiá e consigo resol-
ver tudo. Hoje vim tentar solucionar 
um problema junto a oporadora 
OI”, disse a operadora de Caixa, Ke-
thy Vivian de Souza Ferreira.  

Cidadania e Saúde
Além dos serviços de cidada-

nia, o usuário também foi recebi-
do na manhã dessa quinta-feira 
com as ações da saúde oferecidas 
pela equipe do programa Clemen-
tino Itinerante, da Secretaria de 
Estado da Saúde.     

Os profissionais realizaram 
testagens rápidas para HIV, sífilis e 
hepatites virais, além de teste de 

glicemia e aferição de pressão ar-
terial. Foram distribuídos também 
material educativo e preservativos 
masculinos e femininos.  

Café da manhã
Um café da manhã organiza-

do pelos funcionários da Casa da 
Cidadania de Tambiá brindou os 
usuários. Prestigiaram a atividade 
a diretora do Complexo Clementi-
no Fraga, Adriana Teixeira; o chefe 
do Núcleo do Instituto de Policia-
mento Científico (IPC), Marcos La-
cet, além de representante da Ca-
gepa, da Sedh e de outros órgãos 
e empresas que fazem parte da 
Casa de Tambiá.

Foram oferecidos serviços de saúde por meio do programa Clementino Itinerante

FOTO: Secom-PB

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena está im-
plantando a padronização na 
área de neurocirurgia, visan-
do a melhoria do paciente em 
coma. O processo foi iniciado 
na quarta-feira (29), no audi-
tório do hospital, com a reali-
zação do curso “Padronizando 
a Linguagem no Neurointensi-
vismo”. A iniciativa é da coor-
denação da área de Neuroci-
rurgia da unidade hospitalar e 
tem como público-alvo profis-
sionais da área de saúde.

O ciclo de aulas aborda as 
escalas de coma que foram de-
senvolvidas para avaliar o nível 
de consciência do paciente ví-
tima de lesões traumáticas. Os 
chamados “achados” das esca-
las de coma baseiam a conduta 
clínica a ser adotada, incluindo 
a necessidade da realização de 
exames de imagem, como to-
mografia, ressonância e ainda 
norteia a escolha das drogas a 
serem administradas.

 “As escalas neurológicas 
são ferramentas formadas a 
partir da coesão de caracte-
rísticas gerais e ou específicas 
do paciente em questão. Po-
dem refletir o quadro clínico, 
avaliar gravidade, estabelecer 
o prognóstico, determinar 
a conduta, mensurar o grau 

de ressecção neurocirúrgica, 
mensurar os efeitos da inter-
venção terapêutica, descrever 
as modificações do exame 
neurológico e uniformizar a 
linguagem científica, auxilian-
do a realização de estudos 
multicêntricos”, esclareceu o 
coordenador da área de Neu-
rocirurgia do hospital, Gustavo 
Patriota. 

O ministrante da primeira 
aula, o estudante de medicina 
Lucas Reichert, falou sobre a 
importância da padronização 
da linguagem no Neurointen-
sivismo. “A utilização das es-
calas de coma fazem parte do 
dia a dia nas urgências, emer-
gências e Unidas de Terapia 
Intensiva (UTIs) dos hospitais, 
por isso, é fundamental que to-
dos os profissionais da saúde 
trabalhem de forma otimizada 
pra o fim comum, que é a me-
lhoria do paciente”, disse.

O primeiro dia do ciclo de 
aulas atraiu estudantes de me-
dicina, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e fisioterapeu-
tas. Dyego Farias, do Serviço 
de Fisioterapia do Hospital de 
Trauma, destacou a iniciativa. 
“É muito importante que os 
profissionais da saúde falem 
a mesma linguagem, o que re-
flete significativamente para a 
melhor avaliação do paciente”.

Trauma-JP padroniza 
área de neurocirurgia

QUALIFICAÇÃO

O quilo do cará apresen-
ta a maior variação para pre-
ços dos hortifrutigranjeiros 
nos supermercados de João 
Pessoa, chegando a 497,99%, 
segundo pesquisa realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP). Os pre-
ços estão entre R$ 1,99 (Ata-
cadão Atacadista – BR-230, 
Água Fria) e R$ 11,90 (Pão 
de Açúcar – Epitácio Pessoa), 
o que representa uma dife-
rença de R$ 9,91. 

A menor variação, 
26,08%, ficou com o quilo da 
banana prata, com valores 
entre R$ 3,95 e R$ 4,98, di-
ferença de R$ 1,03. O levan-
tamento realizado entre os 
dias 27, 28 e 29 de junho traz 
os preços de 29 produtos em 
11 estabelecimentos comer-
ciais de João Pessoa.  

Maiores variações
As maiores variações fo-

ram verificadas no quilo do 
chuchu, 378,15%, com pre-
ços entre R$ 1,19 e R$ 5,69, 
diferença de R$ 4,50; pepino, 
378,15%, com preços entre R$ 
1,19 e R$ 5,69, diferença de R$ 
4,50; repolho verde, 342,56%, 
com preços entre R$ 2,89 e R$ 
12,79, diferença de R$ 9,90; 
batata doce, 320,53%, com 

preços entre R$ 1,90 e R$ 7,99, 
diferença de R$ 6,09; e a ma-
caxeira, 264,15%, com preços 
entre R$ 1,59 e R$ 5,79, dife-
rença de R$ 4,20. 

Média
A média dos preços 

dos hortifrutigranjeiros na 
pesquisa atual, R$ 120,18, 
registrou uma redução de 
16,09% em relação à média 
do levantamento de preços 
realizado pelo Procon-JP em 
abril passado, que ficou em 
R$ 143,23. Os valores entre 
as duas últimas pesquisas 
representam uma diferença 
de R$ 23,05. 

O Procon-JP levantou 
preços nos seguintes super-
mercados: Assaí Atacadista 
(Ernesto Geisel), Atacadão 
Atacadista (BR-230, Água 
Fria), Santiago (Torre), La-
torre (Torre), Carrefour 
(Bessa), Manaíra (Manaíra), 
Pão de Açúcar (Epitácio Pes-
soa), Extra (Epitácio Pessoa), 
Hiper Bompreço (Bessa), Su-
per Box Brasil (Geisel) e Be-
mais (Bancários). 

 
Consulta
Para consultar a pesqui-

sa completa, o consumidor 
deve acessar o link http://
bit.ly/2931RfR.

Preço do quilo do cará 
tem variação de 497% 

PESQUISA DO PROCON

A Superintendên-
cia de Administração do 
Meio Ambiente (Sude-
ma) classificou nesta se-
mana 48 praias do Litoral 
paraibano como apro-
priadas para o banho. A 
qualidade da água varia 
entre excelente, muito 
boa e satisfatória. 

De acordo com o re-
latório semanal, na Praia 
Arraial, deve-se evitar o 
banho nas proximidades 
de desembocadura do 
riacho.  Na Praia de Cabo 
Branco, os banhistas de-
vem evitar as proximida-
des da desembocadura 
do córrego defronte ao 
local onde funcionou o 
restaurante Goiamum 
Gigante.  Na Praia de 
Manaíra, está impróprio 
para o banho o trecho 
100 metros à direita e 
100 metros à esquer-
da da galeria pluvial no 
final da Ruy Carneiro/
Bahamas. E na Praia de 
Bessa I deve ser evitada a 
área que fica 100 metros 
à direita e 100 metros à 
esquerda do maceió da 
Praia do Bessa.

Já no município de 
Cabedelo, na Praia do 
Jacaré, a área que deve 
ser evitada fica à es-
querda do estuário do 
rio Paraíba. Na Praia de 
Intermares, localizada 
no mesmo município, é 
bom evitar o banho nas 
proximidades da desem-
bocadura do maceió de 
Intermares.  E no municí-
pio de Pitimbu, na Praia 
de Acaú Pontinha, deve 
ser evitada a área loca-
lizada nas proximidades 
do riacho Arame e na 
praia de Maceió é bom 
evitar banho na área 
localizada 100 metros à 
direita e 100 metros à 
esquerda da desembo-
cadura do riacho Enge-
nho Velho.

A equipe da Coor-
denadoria de Medições 
Ambientais da Sudema 
divulga, uma vez por 
semana, a situação de 
balneabilidade das 56 
praias monitoradas por 
meio de coleta de ma-
terial para análise nos 
municípios costeiros do 
Estado. 

Banhistas podem 
aproveitar 48 praias

LITORAL PARAIBANO
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Venda de pacotes para João Pessoa 
tem crescimento médio de 20%
Constatação é feita 
através de registros das 
operadoras de turismo

O Destino Paraíba é 
atualmente um dos mais 
respeitados pelas princi-
pais operadoras do País, 
tem sido tratado com for-
te diferencial e, acima de 
tudo, apresentado números 
em constante crescimento. 
Dados da CVC, maior ope-
radora da América Latina, 
apontam que os roteiros 
vendidos para João Pes-
soa no primeiro semestre 
deste ano apresentam um 
crescimento de 22% em 
relação ao ano passado. 
Os dados são confirmados 
pela Operadora Visual, que 
registra um crescimento de 
20% no mesmo período. 
Já a E-HTL, operadora que 
vende pacotes exclusivos 
pela internet, aponta um 
aumento de pernoites de 
50%, passando de 4 mil, 
em 2015, para 6 mil até ju-
nho.

A presidente da PBTur 
(Empresa Paraibana de Tu-
rismo), Ruth Avelino, co-
memora os números, mas 
admite que eles poderiam 
ser melhores. A crise eco-
nômica, segundo ela, pre-

FOTO: Edgley Delgado

judica o turismo de lazer 
em todo o País nesse pri-
meiro semestre e a ordem 
é de retomar o processo de 
parcerias com as operado-
ras e agências de turismo, 
em especial, no eixo Sul e 
Sudeste.

Ruth Avelino está em 
São Paulo desde quarta-fei-
ra ((29), com a presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira, na Pa-
raíba, Manuelina Hardman, 
buscando ampliar as par-
cerias e discutindo novas 
ações de promoção, treina-
mento, capacitação e rea-
lização de famtours para 
elevar o volume de venda 
de pacotes para a Paraíba.

Ontem, as duas execu-
tivas estiveram reunidas 
com as gerências de Marke-
ting e Vendas da CVC, opor-
tunidade em que fecharam 
uma ação promocional 
nas mídias de rádio, jor-
nal e até de elevadores 
na capital paulista. “Te-
mos conquistado muito 
respeito das operadoras 
pelo retorno de vendas 
que estão dando para as 
agências”, enfatizou Ruth 
Avelino. 

De acordo com Ruth 
Avelino, várias ações pro-
mocionais começarão a 

O Destino Paraíba é atualmente um dos mais respeitados pelas principais operadoras do país. As belezas naturais atraem os turistas 

ser realizadas em parceria 
com as operadoras. Com a 
Trend, por exemplo, a PB-

Tur e ABIH-PB participarão 
de um evento chamado de 
Boteco da Trend, que reu-

nirá os agentes de viagens 
em torno de temas voltados 
para a Paraíba. Também 

será realizado um famtour 
com os profissionais da 
operadora.

Começa hoje e termina 
amanhã o Seminário Esta-
dual do Plano Nacional de 
Juventude e Sucessão Rural, 
que ocorrerá no município 
do Conde. O evento reunirá 
jovens dos 15 territórios ru-
rais da Paraíba e é organizado 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria Executiva 
de Juventude da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer, 
em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
Rede Estadual de Colegiados 
e Fóruns Territoriais, Institu-
to Agropolos e Núcleos de De-
senvolvimento Territorial e 
Extensão. O Seminário ainda 
conta com o apoio do Proca-

se, Projeto Cooperar e Gestão 
Unificada Emater-Interpa-E-
mepa.

O evento terá como te-
mática central a discussão do 
Plano Nacional de Juventude 
e Sucessão Rural, sancionado 
por meio do Decreto nº 8.736, 
de 3 de maio de 2016. Na pau-
ta do seminário, também es-
tará a primeira etapa da cons-
trução do Plano Estadual da 
Juventude do Campo, a partir 
do aprofundamento do de-
bate acerca das prioridades 
elencadas durante o processo 
das Conferências Territoriais 
da Juventude Rural realizadas 
na Paraíba ao longo do segun-
do semestre de 2015.

A Escola Estadual Almi-
rante Tamandaré, localizada 
no bairro da Torre, em João 
Pessoa, será beneficiada pelo 
Programa Mãos que Ajudam, 
idealizado pela Igreja de Je-
sus Cristo dos Santos dos Úl-
timos Dias. A ação acontecerá 
amanhã, a partir das 8h e é 
conhecida como Dia da Ação 
Voluntária. A ação acontece 
simultaneamente em todo o 
Brasil.

Cerca de 200 jovens da 
igreja se unirão à direção da 
escola Almirante Tamandaré, 
aos pais dos alunos e à comu-
nidade escolar para realização 
de pequenos reparos como 
pintura, retelhamento, capi-
nagem, consertos elétricos e 
hidráulicos. O material que 

será utilizado durante a ação 
foi doado pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEE).

Mãos que Ajudam
É um programa perma-

nente de ajuda humanitária e 
de serviço comunitário, que 
mobiliza milhares de voluntá-
rios de todas as idades, mem-
bros da Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias, 
no Brasil, estendendo a mão 
a quem precisa. Em parceria 
com outras entidades, institui-
ções religiosas, empresas pri-
vadas, órgãos governamentais 
ou organizações assistenciais, 
o programa leva alento aos 
menos favorecidos em asi-
los, orfanatos, creches, ruas e 
onde houver necessidade.

Seminário acontece a 
partir de hoje no Conde

Escola Estadual recebe 
ações do programa

JuvenTude e SuceSSãO RuRal

“MãOS que aJudaM”

Sumaia villela 
Da Agência Brasil

O empresário Paulo César 
de Barros Morato, foragido da 
Operação Turbulência e en-
contrado sem vida no último 
dia 22 em um motel em Olinda 
(PE), morreu por envenena-
mento. A causa da morte foi 
confirmada ontem pela Polícia 
Científica de Pernambuco.

A conclusão é de exames 
de DNA, histopatológico e to-
xicológico realizados nas vís-
ceras do empresário. Segundo 
a polícia, não há como saber, 
por enquanto, se Morato foi 
envenenado por alguém ou se 
tomou o veneno sozinho.

Tecnicamente, o termo 
que indica o envenenamento 
no laudo é “intoxicação exó-
gena”. A substância encon-
trada no corpo de Morato é 
o organofosforado, presente 
na composição de um inseti-
cida conhecido como chum-
binho.

As informações foram 
divulgadas por meio de nota 
e nenhum representante da 
Secretaria de Defesa Social de 
Pernambuco (SDS/PE) ou da 
Polícia Científica deu entrevis-
tas sobre o caso.

Ainda faltam ser concluí-
das as perícias das imagens 
das câmeras de segurança e de 
impressões digitais (papilos-

cópica), química, tanatoscópi-
ca e do local da morte, que têm 
prazo de 10 dias.

A previsão é que o corpo 
de Paulo César Morato seja li-
berado para a família hoje.

Operação Turbulência
Paulo César Morato foi 

encontrado morto em um 
quarto de motel em Olinda no 
último dia 22. O empresário 
era investigado na Operação 
Turbulência e estava foragido 
da Polícia Federal. De acordo 
com as investigações, Morato 
era testa de ferro de uma orga-
nização criminosa de lavagem 
de dinheiro que movimentou 
R$ 600 milhões desde 2010.

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

O advogado da presi-
denta da República afastada 
Dilma Rousseff, José Eduar-
do Cardozo, disse ontem que 
confia na absolvição dela no 
processo de impeachment. 
Para ele, as provas e o pare-
cer da perícia não deixam dú-
vidas da inocência de Dilma. 
“Acho que vamos ganhar no 
Senado”, disse Cardozo em 
entrevista coletiva a jornalis-
tas no Palácio da Alvorada.

Para Cardozo, a conclu-
são da perícia pedida pela 
defesa derruba as acusações 
sobre Dilma. “Não temos de-
núncias sérias. Portanto, em 
condições jurídicas normais, 

é caso de absolvição sumá-
ria. Portanto um golpe ficará 
confirmado se [a condena-
ção] acontecer”.

Cardozo leu trechos do 
parecer dos peritos. Nele, 
está expresso que, no que diz 
respeito aos decretos de cré-
dito suplementar, “não houve 
alerta de incompatibilidade 
com a meta fiscal”. Já em rela-
ção a operações relativas ao 
Plano Safra, o parecer diz que 
não houve ato que tenha con-
tribuído “direta ou indireta-
mente para que ocorressem 
os atrasos nos pagamentos”.

Além das conclusões da 
perícia, Cardozo citou uma 
entrevista da senadora Rose 
de Freitas (PMDB-ES) à Rá-
dio Itatiaia. A senadora disse 

que Dilma não está afastada 
por conta das operações de 
crédito e os decretos, e sim 
porque “o País está parado”.

“Porque o governo 
saiu? Na minha tese, não 
teve esse negócio de peda-
lada. Eu estudo isso, faço 
parte da Comissão de Or-
çamento. O que teve foi um 
País paralisado, sem dire-
ção e sem base nenhuma 
para administrar”, disse a 
senadora. Essa declaração 
da senadora, hoje líder do 
governo no Congresso, foi 
anexada pela defesa ao pro-
cesso de impeachment.

Cardoso disse confiar 
nos senadores, apesar de ad-
mitir que se trata de um jul-
gamento “jurídico-político”.

Foragido da PF morreu 
vítima de envenenamento

José Eduardo Cardozo diz 
confiar na absolvição de Dilma

encOnTRadO eM MOTel eM PeRnaMBucO

nO SenadO

CMN fixa em 
4,5% meta 
de inflação 
para 2018
Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) fixou ontem em 
4,5% a meta de inflação oficial 
(medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo, IPCA) para 2018. A mar-
gem de tolerância foi mantida 
em 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Com a decisão, o IPCA 
poderá chegar a, no máximo, 
6% no próximo ano. A meta de 
inflação é sempre fixada com 
dois anos de antecedência pelo 
CMN, na reunião de junho do 
colegiado. Desde 2005, esse 
percentual está mantido em 
4,5%.

O intervalo de tolerância 
está em 1,5 ponto percentual 
pelo segundo ano seguido. Em 
2015, o CMN tinha reduzido 
a margem para a meta de in-
flação para 2017, de 2 pontos 
para 1,5 ponto percentual.

O secretário de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, Carlos Hamilton, dis-
se que os membros do CMN 
não discutiram uma eventual 
redução da meta para menos de 
4,5%. “O conselho avaliou a con-
juntura macroeconômica, do-
méstica e externa, e julgou opor-
tuno manter a meta em 4,5%.”

A meta de inflação defi-
nida pelo conselho tem de ser 
cumprida pelo Banco Central. 
Quando isso não ocorre, a au-
toridade monetária precisa in-
formar, por carta, ao Ministério 
da Fazenda, os motivos do não 
cumprimento.

O Conselho Monetário 
Nacional é composto pelo mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, pelo presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, e 
pelo ministro interino do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira.



Governo americano 
derruba veto contra 
transexuais no Exército
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Projetos polêmicos esperam votação

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
apresentou ontem uma lista 
de nove propostas, a maioria 
delas polêmicas e sem consen-
so na Casa, a serem votadas 
até o dia 13 deste mês, possí-
vel data de início do recesso 
legislativo.

De acordo com o crono-
grama proposto por Renan, 
mesmo que os senadores 
usem todos os dias úteis para 
discutir as matérias, só te-
rão nove dias para deliberar 
questões que estão longe de 
alcançar consenso, entre elas 
a atualização da Lei de Lici-
tações (8.666/83), o reajuste 
dos impostos incidentes sobre 
doações e heranças, a imposi-
ção de um limite global para a 
dívida pública da União e a re-
gulamentação da exploração 
de jogos de azar no País.

A maior parte das maté-
rias ainda está sendo debatida 
nas comissões, como é o caso 
do anteprojeto de lei que bus-
ca impor punições por abuso 
de autoridade a servidores do 
Poder Executivo em nível fe-
deral, estadual e municipal.

“Nós vamos votar essa 
pauta, essa pauta é mínima”, 
disse Renan ao ser questiona-
do sobre a viabilidade do cro-
nograma. “Quando começou o 
semestre, eu disse que nesse 
semestre nós vamos tocar nos 
pontos controversos, nós va-
mos ter que deliberar sobre 
eles.”

Para acelerar os traba-
lhos, o presidente do Senado 
reativou três comissões que 
estavam paradas: a do Pac-
to Federativo, a do Desen-
volvimento Nacional e a de 
Consolidação da Legislação 
Federal e Regulamentação da 
Constituição. Além da agenda 
pré-recesso, Renan disse que 
pretende colocar em votação 
ainda este ano, após as elei-
ções, outros três temas que 
estão distantes de alcançar 

Senadores terão nove 
dias úteis para votar os 
projetos antes do recesso

SENADO fEDErAl

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

um entendimento entre os 
senadores ou na sociedade: a 
autonomia formal do Banco 
Central, a regulamentação da 
terceirização no País e a refor-
ma do Código Penal.

Heranças e Licitações
A atualização na Lei de Li-

citações, por exemplo, tramita 
há seis anos no Senado, entre 
idas e vindas. Em sua versão 
final, a proposta pretende, en-
tre outras medidas, substituir 
o sistema de caução – recursos 
que são guardados para serem 
usados em caso de problemas 
de execução – por um seguro 
para obras públicas.

“Em vez de trabalhar com 
caução, porque as cauções são 
ridículas, de 1% sobre o va-
lor da obra. E, se há problema 
de execução, normalmente o 
governo é levado a relicitar, e 
sempre a um preço mais caro”, 
disse o senador Fernando Be-
zerra Coelho (PSB-PE), relator 
da matéria. “Já temos falado 
com a indústria de seguros 
que está nos ajudando na ela-
boração de uma proposta que 
seja factível.”

Bezerra Coelho disse ain-
da que a prioridade das licita-
ções continuará a ser o melhor 
preço e que proporá que o 
Regime Diferenciado de Con-
tratação, que agiliza os gastos 
públicos, se restrinja a obras 
superiores a R$ 500 milhões.

Outro projeto de lei re-
latado por Bezerra Coelho na 
lista de Renan é o que altera 
as alíquotas dos impostos in-
cidentes sobre doações e he-
ranças. Hoje cobrado a nível 
estadual em 8% para todos os 
casos, o senador propõe que 
seja criada uma isenção para 
até R$ 3 milhões e a partir daí 
faixas de cobrança que podem 
chegar a 27,5%. Segundo ele, 
a medida substitui a criação 
de um imposto sobre grandes 
fortunas e pode gerar até R$ 
15 bilhões de receita por ano.

Segundo Renan, caso a 
Comissão Mista do Orçamen-
to (CMO) consiga votar a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do ano que vem até 
o dia 13 de julho, o Senado 
entrará em recesso até 2 de 
agosto.

Da Agência Estado

 As investigações da Ope-
ração Saqueador, do Ministé-
rio Público Federal no Rio e da 
Polícia Federal, mostram que 
a empreiteira Delta recebeu 
dinheiro público para execu-
tar obras que não saíram do 
papel. É o caso da transposi-
ção do Rio Turvo, no Sul do Es-
tado do Rio, para a qual foram 
destinados R$ 80 milhões. A 
transposição jamais aconte-
ceu, sendo a denúncia apre-
sentada ontem pelo MPF.

Outras obras da Delta que 
constam da denúncia são a de 
construção do Parque Aquáti-
co Maria Lenk, no município 
do Rio, para servir a compe-
tições dos Jogos Pan-Ameri-
canos realizados na cidade 
em 2007, que custou R$ 60 

milhões, e a de despoluição da 
Lagoa de Araruama, na Região 
dos Lagos do Rio, no valor de 
R$ 5,6 milhões.

No primeiro caso, a em-
preiteira se beneficiou de uma 
dispensa indevida de licitação 
por parte da Prefeitura do Rio. 
No segundo, o dono da Delta, 
Fernando Cavendish, é acu-
sado de ter recebido integral-
mente o dinheiro público e de 
não efetuar todos os serviços 
contratados. Cavendish foi con-
denado a quatro anos e meio 
de prisão em regime semiaber-
to pelo desvio dessa verba.

O empresário e outras 22 
pessoas foram denunciados 
ontem pelo MPF pela lavagem 
de R$ 370 milhões em recur-
sos públicos federais pela em-
preiteira Delta Construções SA 
e por 18 empresas de fachada.

Delta recebeu recursos, 
mas não executou obras

OPErAçãO SAquEADOr Michèlle Canes
Da Agência Brasil

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, revogou uma liminar 
concedida em 2006 ao ex-
ministro da Casa Civil José 
Dirceu. A liminar suspendia 
investigação do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP) 
sobre a possível participa-
ção de Dirceu em um caso 
de corrupção na prefeitura 
de Santo André, no interior 
paulista.

Segundo o Ministério 
Público, os fatos investiga-
dos ocorreram entre 1997 e 
2001, período em que Celso 
Daniel era prefeito do muni-
cípio. Celso Daniel foi assas-
sinado em 2002.

A liminar foi concedida 
pelo então ministro do STF 
Eros Grau, relator da ação 
levada à Corte pela defesa 
de José Dirceu. Os advoga-
dos do ex-ministro questio-
navam o fato de o MPSP ter 
usado no procedimento ad-
ministrativo contra Dirceu 

um depoimento do irmão de 
Celso Daniel, que tinha sido 
considerado inválido em ou-
tra ação, na época de relato-
ria do então ministro do STF 
Nelson Jobim.

No depoimento, João 
Francisco Celso Daniel con-
tou que tinha ficado sabendo, 
por intermédio da ex-mulher 
de Celso, Míriam Belchior, 
que empresas contratadas 
pela prefeitura de Santo An-
dré desviavam recursos “dos 
cofres municipais para o 
Partido dos Trabalhadores, 
para utilização em campa-
nhas municipais e também 
nacionais”. Segundo João 
Francisco, o fato foi depois 
confirmado por Gilberto Car-
valho [ex-ministro da Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República] ”. Na época, Dir-
ceu era o presidente do PT. 
Ao conceder a liminar, Eros 
Grau entendeu que uma pro-
va considerada invalida foi 
reutilizada.

Na decisão, Fux lembra 
alegação do Ministério Pú-
blico de que o depoimento 

colhido e usado no procedi-
mento administrativo não 
era o mesmo que foi consi-
derado inválido. “Como bem 
salientado pelo Ministério 
Público Federal, o procedi-
mento administrativo im-
pugnado não foi instaurado 
com base no mesmo depoi-
mento considerado pelo 
ministro Nelson Jobim ao 
decidir nos autos do referi-
do inquérito, mas sim com 
fulcro [base] nas declarações 
prestadas por João Francisco 
Daniel perante a Vara do Júri 
da Comarca de Santo André, 
em ação penal que apura a 
morte de seu irmão Celso 
Daniel. Além disso, não se 
trata da única prova a emba-
sar o procedimento(...). É que 
o parquet  [Ministério Públi-
co] identificou a existência 
de notícia de provas novas 
sobre o ‘comprometimento’ 
de José Dirceu de Oliveira e 
Silva com a arrecadação de 
propina em Santo André.” O 
ministro decidiu, então, pelo 
não conhecimento da ação 
da defesa de Dirceu.

STF autoriza a retomada de 
investigação contra Dirceu

CASO SANTO ANDrÉ Futuro político
de Cunha deve 
ser decidido 
ainda este mês
Da Agência Brasil

 A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados marcou para 
a próxima quarta-feira (6), a 
reunião em que será apresen-
tado o relatório de Ronaldo 
Fonseca (Pros-DF) sobre o re-
curso apresentado pelo presi-
dente afastado da Casa Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ).

A expectativa é que haja 
pedido de vista de parlamen-
tares para estudar mais o pa-
recer antes de votar, jogando 
a decisão final sobre o futuro 
político de Cunha para a sema-
na seguinte.

A agenda foi confirma-
da, há pouco, pelo presiden-
te da CCJ, Osmar Serraglio 
(PMDB-RJ), que decidiu dar 
mais prazo para a apresen-
tação do parecer do relator 
sobre o processo que pede a 
cassação de Eduardo Cunha. 

Os advogados de Cunha 
apresentaram 16 argumentos 
para defender a anulação total 
ou parcial do processo, que 
tramita há oito meses na Casa.

Prontos para análise do plenário:

PEC 46/2013  
Disciplina a instituição de consórcio de saúde

PEC 30/2014  
Fixa limite para despesas dos legislativos e tribunais de contas estaduais

PLS 186/2014 
Regulamenta a exploração de jogos de azar

PRS 84/2007 
Dispõe sobre o limite global da dívida da União

Projetos em fase de análise nas comissões:

Anteprojeto de abuso de autoridade

PEC 96/2015 
Reajusta alíquotas de impostos incidentes sobre doações e herança

SCD 4/2016  
Estimula investimentos em saneamento, com créditos do PIS/COFINS

PLS 559/2013 
Atualiza a Lei de Licitações (8.666/93)

PLS 51/2015 
Trata do abastecimento de água por fontes alternativas

Veja a pauta de votações proposta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros

O presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou nove propostas para serem votadas até 13 deste mês, início do possível recesso

fOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil



NACIONAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1 de julho de 2016

Geral

Desconstrução da educação
A partir da posse do ministro da Educação, Mendonça 

Filho, a preocupação com a desconstrução dos avanços na 
educação brasileira, conquistados depois da consolidação de 
políticas públicas implementadas pós-1990, tem se tornado 
uma constante na vida dos educadores. Em especial, ao 
tratarmos aqui dos projetos que compõem o Movimento 
Escola sem Partido e suas derivações

De forma mais clara, esse Movimento está buscando 
legitimidade não pela via da discussão dos seus princípios 
e justificativas, mas sim, pela imposição de um conjunto 
de Projetos de Lei (PLs), no âmbito federal, entre os quais 
se destacam os PLs 7180/2014, 7181/2014, 867/2015, 
1859/2015, 2731/2015, 1411/2015, 5487/2016 e 
4486/2016.

O Projeto de Lei Escola sem Partido tramita atualmente 
nas Assembleias Legislativas dos estados do RJ, GO, SP, ES, 
CE, DF, MT e RS e, nas Câmaras de Vereadores dos municípios 
de Curitiba/PR, Joinville/SC, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/
SP, Toledo/PR, Vitória da Conquista/BA, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES e, Foz do Iguaçu/PR; tendo sido aprovado já 
em Santa Cruz do Monte Castelo/PR e Picuí/PB.

O Movimento Escola sem Partido surgiu em 2004, por 
iniciativa do advogado Miguel Nagib, com a justificativa da 
necessidade de reação a um suposto fenômeno configurado, 
em suas palavras, como a “instrumentalização do ensino 
para fins político-ideológicos, partidários e eleitorais”, 
tendo como principais vítimas dessa prática os “jovens 
inexperientes e imaturos, incapazes de reagir, intelectual e 
emocionalmente, a um professor que esteja determinado a 
‘fazer a cabeça’ dos alunos”.

A justificativa do fenômeno pauta-se na seguinte 
afirmação: “segundo pesquisa realizada pela CNT/
SENSUS e publicada pela revista Veja, a imensa maioria 
dos professores (78%) acredita que a principal missão da 
escola é ‘despertar a consciência crítica dos alunos’”.

No entanto, qual seria o problema de os professores 
indicarem que o papel da escola é formar cidadãos críticos 
e/ou despertar a consciência crítica dos alunos? Para 
Nagib (2010) o problema reside numa relação direta entre 
essa perspectiva e a perpetuação de ideias de esquerda, 
pois, “esse ‘despertar da consciência crítica’ consiste 
sempre na mesma coisa: martelar ideias de esquerda 
na cabeça dos alunos”, assim, o que os professores 
estariam produzindo, continua ele, seria “apenas mais 
um ignorante cheio de certezas, pronto para entregar os 
destinos da nação a políticos que pensam (ou fingem que 
pensam) como ele”.

Para justificar que essa doutrinação é real, Matos 
recorre, assim como Nagib, ao resultado da pesquisa do 
CNT/Sensus, de 2008, e a uma pesquisa da Unesco, sendo 
que esta última teria como resultado que 72,2% dos 
professores indicaram que uma das finalidades importantes 
da educação seria formar cidadãos conscientes.

Em suas palavras, “Raymond Boudon, no verbete 
‘Ideologia’ de seu conceituado Dicionário crítico de 
sociologia, afirma que ideologia é uma noção obscura 
patenteada pelo marxismo, obscuridade aumentada, 
acrescento eu, pela multiplicidade de seitas marxistas, 
neomarxistas, filomarxistas, protomarxistas, crítico-
progressistas e até pós-marxistas que disputam a herança 
teórica deixada pelo pai do comunismo moderno”.

A configuração do fenômeno baseada nessa pesquisa 
(CNT/Sensus, de 2008) torna-se frágil, pois: o fenômeno 
é baseado numa resposta de uma pesquisa defasada 
temporalmente; não se apresentam os critérios pré-
definidos para o entendimento das suas questões pelos 
entrevistados; não há divulgação dos dados primários 
e; foi divulgada somente por um veículo de informação, 
no caso, privado e, o qual foi responsável também por 
encomendar essa pesquisa.

Apesar dessa fragilidade, o Movimento Escola 
sem Partido já formulou três documentos apontando os 
resultados da pesquisa CNT/Sensus como indicador palpável 
do fenômeno, quais sejam: anteprojeto de lei estadual 
Movimento Escola sem Partido; anteprojeto de lei municipal 
Escola sem Partido; Modelo de notificação extrajudicial 
contra o professor. Como um educador pode ser notificado 
judicialmente por ser “doutrinador” quando apontar que 
tem entre seus objetivos enquanto professor contribuir para 
a formação de cidadãos críticos?

Assim, as justificativas desse movimento são frágeis, 
mas suas investidas estão se expandindo dentro do 
contexto de crise político-econômico-social e pautando-
se numa disputa política “direita-esquerda”, quando a 
estruturação do ensino de qualquer nação não pode se 
pautar dessa forma.

Restringir o acesso ao conhecimento, seja de qualquer 
linha teórica, não representa resultados positivos de 
nenhuma forma. A mudança de Governo, a partir de um 
processo de impeachment que deixou claro durante a 
votação no Congresso Nacional que o que foi levado em 
consideração pautou-se na disputa “direita-esquerda” e 
não na busca pelo interesse na nação, demonstra que, se 
a PL 4486/2016 for aprovada, o resultado da votação da 
Base Nacional Curricular Comum não será pautado pelos 
interesses de mudanças positivas na educação brasileira, 
mas, sim, em interesses particulares de disputa política. 
(Adaptado de adital.com.br)

opiniao.auniao@gmail.com

Guimarães
Leonela 

Butantan cria grupo para estudar 
dengue, zika e chikungunya

O Instituto Butantan, li-
gado à Secretaria da Saúde de 
São Paulo, que realiza pesqui-
sas biomédicas, anunciou a 
criação do Grupo de Ação Rá-
pida para Doenças Emergen-
tes (Garde-IB), dedicado ao 
estudo de doenças graves,  que 
demandam esforços urgentes 
e interdisciplinares como den-
gue, zika e chikungunya.

“Esse espaço será um 
grande avanço nas pesquisas 
de doenças emergentes que 
demandam cada dia mais 
atenção da saúde pública e 
ações efetivas para seu mo-
nitoramento, tratamento e 
combate”, disse o secretário 
da Saúde, David Uip. Serão 
necessários R$ 25 milhões 
para reforma e adaptação 
do prédio onde funcionará o 
Garde-IB, que antes era ocu-
pado pelo Paço das Artes.

Reunindo 30 pesquisa-
dores do Instituto Butantan, 
o Garde-IB vai atuar em di-
versas frentes, da pesquisa 
básica à aplicada, envolven-
do ainda o desenvolvimento 
de novos produtos de saú-
de, informou o instituto. “O 
objetivo é ter um núcleo de 
vanguarda em pesquisa nas 

O Garde-IB vai atuar em 
diversas frentes, da 
pesquisa básica à aplicada

Camila Boehm 
Da Agência Brasil 

Além das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o núcleo pesquisará outras enfermidades

áreas de biologia molecular 
e biologia celular que, a par-
tir de abordagem multidis-
ciplinar, consiga fazer frente 
à demanda por respostas 
ágeis para novas doenças 
que ameacem a saúde públi-
ca brasileira e mundial, em 
geral, doenças virais”, diz, em 
nota, o diretor do Instituto 
Butantan, Jorge Kalil.

Além das doenças trans-
mitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, que serão o foco ini-
cial dos trabalhos, o núcleo 
poderá trabalhar na pesquisa 
de outras enfermidades que 

já estão presentes no mun-
do, como encefalite japonesa, 
febre do Nilo Ocidental e sín-
drome respiratória do Orien-
te Médio.

O início da reforma do 
prédio que vai abrigar o Gar-
de-IB está previsto para o se-
gundo semestre e deve durar 
cerca de um ano.

Paço das Artes
O prédio, antes ocupado 

pelo Paço das Artes, foi rein-
tegrado ao Instituto Butantan 
após acordo entre as secre-
tarias estaduais da Cultura 

e da Saúde. Segundo a pasta 
da Saúde, haverá estudos de 
viabilidade de transferência 
de uma área na Rua Tenente 
Pena, no Bom Retiro, à pasta 
da Cultura, visando à implan-
tação do Paço das Artes.

“O Paço das Artes no 
Bom Retiro integrará uma 
área de intensa vida cultural 
por estar próximo de equipa-
mentos como a Pinacoteca do 
Estado, Sala São Paulo, Ofi-
cina Cultural Oswald de An-
drade e o Memorial da Resis-
tência”, disse o secretário da 
Cultura, Marcelo Araújo.

FOTO: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A sede nacional do PT, 
no centro da capital paulista, 
foi atacada duas vezes on-
tem, com o lançamento de 
um artefato explosivo contra 
o prédio. A nova ação foi con-
firmada pelo partido que, no 
entanto, não forneceu deta-
lhes sobre o atentado.

Na madrugada, o local já 
havia sofrido com um ato de 
vandalismo. Foram quebra-

das as vidraças da entrada 
principal, restando, em gran-
de parte da fachada, apenas a 
grade metálica. Pela manhã, 
a calçada havia sido varrida, 
e os restos de vidro acumula-
dos em caixas de papelão em 
frente ao prédio.

O partido ainda não ha-
via comentado oficialmente 
os ataques. A Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca de São Paulo também não 
forneceu informações sobre 
o ocorrido. Funcionários que 

trabalham no local infor-
maram que a Polícia Militar 
chegou a levar um homem 
suspeito dos atos de vanda-
lismo durante a noite, quan-
do havia apenas um vigia no 
prédio.

O secretário municipal 
de Saúde de São Paulo, Ale-
xandre Padilha, postou em 
uma rede social fotos do lo-
cal logo após o ataque. “Escu-
ridão sobre a tolerância e de-
mocracia”, escreveu Padilha 
sobre a depredação.

Sede nacional do PT sofre dois ataques
NO mesmO DIA

Daniel Mello 
Da Agência Brasil 

Desde ontem, está proibida 
a venda de lâmpadas incandes-
centes no Brasil. O Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) começa a 
fiscalizar hoje, por meio dos ins-
titutos de Pesos e Medidas (Ipem) 
estaduais, estabelecimentos co-
merciais que ainda tenham à dis-
posição lâmpadas incandescentes 
com potência de 41watts (W) até 
60 W. Quem não atender à legis-
lação poderá ser multado entre 
R$ 100 e R$ 1,5 milhão.

A restrição foi estabeleci-
da pela Portaria Interministerial 
1.007/2010, com o objetivo de 
minimizar o desperdício no con-
sumo de energia elétrica. Uma 

lâmpada fluorescente compacta 
economiza 75% em comparação 
a uma lâmpada incandescente de 
luminosidade equivalente. Se a op-
ção for por uma lâmpada de LED, 
essa economia sobe para 85%.

A troca das lâmpadas incandes-
centes no Brasil começou em 2012, 
com a proibição da venda de lâm-
padas com mais de 150W. Em 2013, 
houve a eliminação das lâmpadas 
de potência entre 60W e 100W. Em 
2014, foi a vez das lâmpadas de 
40W a 60W. Este ano, começou a 
ser proibida também a produção e 
importação de lâmpadas incandes-
centes de 25 W a 40 W, cuja fiscali-
zação ocorrerá em 2017.

Fiscalização
Segundo o responsável pelo 

Programa Brasileiro de Etiqueta-

gem (PBE) do Inmetro, engenheiro 
Marcos Borges, a fiscalização tem 
caráter educativo, porque os co-
merciantes foram orientados sobre 
a proibição desde o ano passado. 
“Por isso, entendemos que o im-
pacto não é brusco para os comer-
ciantes, porque eles já vêm sendo 
instruídos nesse sentido desde a 
assinatura da portaria, em 2010.”

Borges informou que, desde o 
apagão de 2001, o Inmetro desen-
volve um programa de educação 
do consumidor brasileiro, no qual 
mostra que as lâmpadas incandes-
centes duram menos e consomem 
muito mais energia do que, por 
exemplo, a lâmpada fluorescen-
te compacta. “Ficou claro para o 
consumidor que a lâmpada fluo-
rescente compacta era muito mais 
econômica que a incandescente.”

Venda já está proibida no País
LâmpADAs INCANDesCeNTes

Alana Gandra 
Da Agência Brasil 

Funcionários que 
trabalham no local 
informaram que 
a PM chegou a 
levar um homem 
suspeito dos atos 
de vandalismo 
durante a noite
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Mundo

Governo dos EUA derruba veto
contra transexuais no Exército 
As Forças Armadas terão 
até 45 dias para se adaptar
à decisão da Casa Branca

O secretário de Defesa 
dos Estados Unidos, Ash Car-
ter, anunciou ontem o fim da 
proibição de transexuais nas 
Forças Armadas.

A medida já havia sido 
antecipada pela imprensa lo-
cal na semana passada, mas 
foi confirmada oficialmen-
te nessa quinta-feira. “Nos-
so dever é defender o país. 
Não podemos impedir o re-
crutamento de pessoas que 
podem realizar tal missão”, 
afirmou.

Uma comissão traba-
lhou durante um ano para 
resolver todos os potenciais 
problemas que poderiam 
surgir com a mudança. As 
Forças Armadas terão até 45 
dias para se adaptar, embora 
reservadamente alguns mi-
litares achem que o prazo é 
muito curto.

Da Agência Ansa

Homossexuais declara-
dos já eram permitidos no 
Exército desde 2011, quando 
uma decisão revogou a po-
lítica do chamado “não per-
gunte, não responda”, mas 
os transexuais continuaram 
sujeitos à dispensa. 

No país, existem solda-
dos que trocaram de sexo, 
mas eles não podiam comen-
tar o assunto abertamente e 
nem tinham direito a servi-
ços médicos relativos à sua 
condição.

WikiLeaks
O veto a transexuais se 

baseava na ideia de que esse 
grupo sofre de transtornos 
psicológicos. O caso mais fa-
moso de troca de sexo nas 
Forças Armadas dos EUA é o 
do soldado Bradley Manning, 
que, em 2014, mudou seu 
nome para Chelsea Manning.

Ela cumpre pena de 35 
anos de prisão por ter reve-
lado segredos militares ao 
site WikiLeaks e faz trata-
mento hormonal para passar 
pela cirurgia. Policiais intensificam o patrulhamento no aeroporto de Istambul depois do atentado terrorista que matou 43 pessoas e feriu 238

Foto: Emrah Gurel-Associated Press-Estadão Conteúdo

Londres (AE) - A 
corrida pela liderança 
do Partido Conservador 
britânico teve um des-
dobramento inesperado 
ontem. Ao contrário da 
ampla expectativa den-
tro e fora do partido, 
Boris Johnson, ex-prefei-
to de Londres e uma das 
principais lideranças da 
campanha pelo Brexit, 
anunciou que não dis-
putará o lugar de David 
Cameron como primei-
ro-ministro. A decisão 
abre caminho para que 
a atual ministra do in-
terior, Theresa May, des-
ponte como principal 
favorita.

A poucos minutos 
do prazo final para a ins-
crição no comitê do Parti-
do Conservador, Johnson 
anunciou que não con-
correrá. “Após ter con-
sultado colegas e tendo 
em vista as circunstâncias 
no Parlamento, cheguei 
à conclusão de que essa 
pessoa (para ser o pró-
ximo líder) não pode 
ser eu”, disse em uma 
entrevista realizada no 
centro de Londres. John-
son disse que seu papel 
será “dar todo o apoio 
possível para o próximo 
governo conservador se 
certificar de que cumpri-
remos adequadamente 
o mandado decidido no 
plebiscito”.

A decisão do líder 
da campanha do Brexit 
chocou lideranças políti-
cas do Partido Conserva-
dor e revelou um novo 
desdobramento da crise 
política gerada pelo ple-
biscito realizado há uma 
semana. A decisão das 
urnas gerou um racha 
no partido e Johnson 

não conseguiu aglutinar 
sequer os apoiadores 
conservadores do Brexit. 
Essa divisão ficou explí-
cita horas antes quando 
outra importante lide-
rança pró-Brexit, o atual 
ministro de Justiça, Mi-
chael Gove, anunciou 
que vai concorrer à lide-
rança do partido

Antes do plebiscito, 
Johnson e Gove eram os 
dois principais rostos da 
campanha pela saída do 
Reino Unido da União 
Europeia (UE) dentro 
do Partido Conservador. 
Analistas políticos di-
ziam que os dois eram 
candidatos naturais para 
a formação de um novo 
governo pró-Brexit, o 
qual seria responsável 
por liderar as negocia-
ções com Bruxelas para a 
saída do bloco europeu.

theresa May
Sem Boris Johnson, 

cresce a chance de o 
próximo primeiro-minis-
tro ser do mesmo gru-
po político de Cameron. 
Nessa manhã, a atual 
ministra do Interior, The-
resa May, 59, anunciou 
que também concorrerá 
à liderança do Partido 
Conservador e analistas 
dizem que é a favorita 
na disputa. A política 
esteve ao lado de Came-
ron na campanha e foi 
favorável à permanência 
dos britânicos no grupo 
europeu.

A política tem dis-
curso mais agregador e 
cauteloso que o ex-pre-
feito de Londres. Nessa 
manhã, Theresa May 
anunciou que, se for pri-
meira-ministra, não pre-
tende evocar o Artigo 50 
do Tratado de Lisboa an-
tes do fim de 2016.

Ex-prefeito não vai 
concorrer a premiê

INGLAtERRA

Da Agência Estado
Da Agência Estado

Terroristas que atacaram aeroporto 
em Istambul vieram da Rússia e Ásia

Países desmantelam cartel de drogas

Argentina entra em recessão técnica

tURQUIA

REDE INtERNACIoNAL 

CRISE NA ECoNoMIA

Istambul (AE) - Os três 
homens que detonaram co-
letes com explosivos no ae-
roporto Atatürk, na última 
terça-feira, eram de nacio-
nalidades russa, usbeque e 
quirguistanesa, afirmou on-
tem a agência estatal de notí-
cias turca, Anadolu.

Apesar de ter divulgado 
a nacionalidade dos terroris-
tas, que mataram 43 pessoas 
e deixaram outras 238 feri-
das, ainda não se sabe quem 
está por trás do ataque. A 
principal suspeita do gover-
no recai sobre o grupo extre-
mista Estado Islâmico.

No ano passado, o Serviço 
Secreto da Rússia estimou que 

mais de 5 mil cidadãos da Rús-
sia e da Ásia Central viajaram à 
Síria e ao Iraque para lutar ao 
lado do Estado Islâmico e de 
outros grupos radicais.

Separadamente, a polícia 
afirmou ter detido 13 pessoas 
que supostamente teriam co-
nexão com o atentado terro-
rista, quatro deles estrangei-
ros. A identidade de um dos 

homens-bomba também foi 
descoberta, mas não revelada.

O extremista russo te-
ria vindo do Daguestão, uma 
região predominantemente 
muçulmana no sul do país, 
próxima à Geórgia e ao Azer-
baijão. Líderes de um movi-
mento insurgente regional 
juraram lealdade ao Estado 
Islâmico.

O Produto Interno Bru-
to (PIB) da Argentina caiu 
0,7% no primeiro trimes-
tre de 2016, em compara-
ção com o último trimes-
tre de 2015, (de outubro a 
dezembro), o que significa 
que o país acumula três tri-
mestres consecutivos com 
sua economia em recessão, 
informou ontem o Institu-
to Nacional de Estatística e 
Censos da Argentina.

“O PIB dessazonaliza-
do do primeiro trimestre de 
2016, em comparação com 
o quarto trimestre de 2015, 
caiu 0,7%”, diz um relatório 
do instituto.

Ao mesmo tempo a eco-

nomia argentina cresceu 
meio ponto entre janeiro e 
março deste ano, em compa-
ração com o mesmo período 
de 2015.

“A estimativa provisó-
ria do PIB para o primeiro 
trimestre de 2016, mostra 
aumento de 0,5% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado”, observa o 
instituto.

O PIB da Argentina foi es-
timado em 674 bilhões de pe-
sos (cerca de R$ 157 bilhões) 
para o último trimestre.

Os setores que regis-
traram maior declínio da 
atividade econômica foram 
a construção, com queda de 
5,19% e a agricultura com 
queda de 5,06%.

Outras atividades que 
também sofreram queda na 
produção foram a indústria 
extrativista, com queda de 
3,29%, e a indústria trans-
formadora, que caiu 1,62%.

As áreas que registraram 
aumento da atividade econô-
mica, no primeiro trimestre 
de 2016, em comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado, foram transportes e co-
municações (4,17%) e inter-
mediação financeira e setor 
bancário (1,25%).

No comércio exterior 
as exportações aumentaram 
13,08%, entre janeiro e mar-
ço, enquanto as importações 
também subiram 12,22%. O 
consumo privado aumentou 
1,08% e o público 2,68%.

Em 10 de dezembro de 
2015, o governo de Mauricio 
Macri suspendeu a prática 
de divulgação de estatísticas 
pelo Indec, cuja credibilida-
de foi questionada durante o 
governo anterior.

Uma megaoperação da 
Guarda de Finanças da Itália, 
da Polícia Nacional da Colôm-
bia e da Drug Enforcement 
Administration (DEA) dos 
Estados Unidos desmantelou 
ontem uma rede internacio-
nal de tráfico de drogas.

Ao todo, 144 pessoas fo-

ram presas - sendo 33 na Itá-
lia e Colômbia - e cerca de 11 
toneladas de cocaína foram 
apreendidas pelas autorida-
des dos três países. Se tivesse 
sido comercializada, a droga 
renderia cerca de 3 bilhões 
de euros (R$ 10,7 bilhões).

A operação, batizada de 
“Dois Mares”, descobriu que o 
comando da rede na Itália es-

tava a cargo dos irmãos Fran-
co e Giuseppe Cosimo Monte-
leone, figuras já conhecidas 
pelos investigadores do se-
tor e expoentes do ‘ndrina - a 
facção da máfia Ndrangheta 
que tem ramificações no ex-
terior. Já os narcotraficantes 
latinos atuavam na região de 
Plati, na Itália, e de lá geren-
ciavam todo o cartel.

De acordo com os inves-
tigadores, a rede tinha repre-
sentantes também no Brasil, 
na Costa Rica, no Panamá, no 
Chile e na Venezuela. Os co-
lombianos informaram ain-
da que, em seu país, alguns 
dos detidos eram membros 
do grupo guerrilheiro Exér-
cito de Libertação Nacional 
(ELN).

Da Agência Ansa

Da Sputnik Brasil

O país acumula 
três trimestres 
consecutivos 
com a sua 
economia em 
recessão, revela 
relatório
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Assassinatos de crianças 
e adolescentes chegam 
a 10,5 mil por ano
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Feira recebe mais de 5 mil pessoas por dia em Campina
Salão de Artesanato 

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

Começa julho e muitas coisas vi-
rão, inclusive a nova eleição na Acade-
mia Paraibana de Letras (APL).

Aproveito o clima de nova efer-
vescência pós-festas juninas e pré-ani-
versário da querida capital paraibana 
para reentrar num assunto que venho 
discutindo, em diversas oportunida-
des, publicamente ou não, há cerca de 
nove ou dez anos (!!!): cultura e mer-
cado. Considero que um dos piores 
desserviços à cultura é a puritanice de 
alguns agentes públicos dizendo que 
arte não é mercado - quando o pro-
duto artístico é para ser vendido, pois 
é uma mercadoria, sim. É tão valioso 
quanto um par de tênis, um livro didá-
tico, um computador, uma lata de farinha 
láctea, um nebulizador, um relógio... Enfim, 
qualquer produto. Leiam biografia(s) de 
Shakespeare. O bardo já dizia que teatro 
era mercado.

nnnnnnnnnn

No Brasil, onde os governos federal, 
estaduais e municipais menos acertam, na 
área cultural, é continuarem com a ausên-
cia de percepção do óbvio que misturou as 
fórmulas industriais e tecnológicas.

Shakespeare praticava cultura como mercado
A evolução de 

nossa civilização segue 
a tecnologia de ponta 
que hoje é um troca-
troca incenssante entre 
continentes. Oriente e 
Ocidente se entendem 
e lixam-se quando 
acontecem exclusões 
digitais. A elite da 
inclusão quer crescer 
como se seus donos 
fosse faraós do mundo 
vitual. O único proble-
ma: não é grande ainda 
a quantidade de seus 
sacerdotes. Sem eles, os 
faraós não vivem.

As pirâmides do 
Egito - de onde cada vez 
mais se sabe quantos 
séculos e segundos são 
contemplados - poderão 
ser hologramas de nos-
sas estranhas formas de 
(des)amar como numa 
torre de Babel.

Não imagino como 
James Joyce escreveria 
nesta Babel de imagens 
e sons, entre escadas 
rolantes, motos possan-
tes e PCs de interferên-
cias incessantes. Como 
seria o dia descrito 

em “Ulisses”? O 16 de 
junho de 1904?

Fazendo um para-
lelo com a “Odisséia” 
de Homero, Joyce criou 
uma viagem experi-
mental ao mundo do 
início do século 20, 
conseguindo uma vigo-
rosa síntese de suas 
descobertas científi-
cas, seus problemas 
sociais, religiosos, 
estéticos e sexuais. As 
personagens centrais 
de seu livro mais 
citado correspondem 
aos protagonistas da 
epopeia de Homero: 
Molly Brown, mulher 
do herói, é Penélope; 
Stephen Dedalus é 
Telemaco; Leopold 
Bloom é Ulisses. Na 
versão do autor irlan-
dês, a imagem de Ulis-
ses é a de um homem 
arrasado, traído pela 
mulher, totalmente 
diferente do invencível 
herói de Homero.

Volto a perguntar:  
como seria “Ulisses” es-
crito por ele agora, na 
nossa imensa Babel?

Nesta Babel

Todos os governos admitem que 
hotelaria é mercado, implantação de 
indústrias, também, mas nunca a reali-
zação artística.

Ora, o artista é um criador, um 
trabalhador, um homem público cuja in-
tenção também é estar inserido no mer-
cado, livremente. Um mercado que tem 
regras, oscilações, códigos de barras. Um 
dos dias que fiquei mais feliz com “Nós 
- An insight”  foi quando olhei para meu 
livro pronto, prontinho, editado pela 
Linha D´Água, e estava lá na contracapa 

o código de barras providenciado 
por seu editor, Heitor Cabral.

Assim devem ser tratados o CD, o 
DVD, o livro, a tela de um artista plásti-
co. São produtos. Devem estar à venda.

nnnnnnnnnn

Os poderes públicos também 
existem a partir das necessidades 
ditadas pela economia, onde estão 
os mercados, as mercadorias - que 
significam também a geração de 
empregos.

E os incentivos e investimen-
tos dos pais quando sabem que a 
vocação dos filhos é a arte e eles 

precisam de retorno? Não, nisso não 
há nada de alienação, contrassenso ou 
contramão.

nnnnnnnnnn

Um oportuno P.S. - Na edição de 
amanhã, na coluna “Essas coisas”, cá em 
“Diversidade”, será publicada uma foto do 
monumento a Castro Alves em Salvador, 
mostrando a diferença de como a Bahia cui-
da do autor de “Navio negreiro” e a Paraíba 
trata Augusto dos Anjos.

A 24ª edição do Salão 
do Artesanato, realizada em 
Campina Grande, chega ao 
fim neste domingo (3), mas 
já é considerada um suces-
so. De acordo com dados 
parciais divulgados pelo 
Programa do Artesanato da 
Paraíba (PAP), até a última 
terça-feira (28), as vendas 
chegavam a R$ 954.081,00, 
o que significa uma média 
diária de R$ 79.478,00. A 
infraestrutura montada pelo 
Governo do Estado e a di-
vulgação são os principais 
fatores apontados para o su-
cesso do evento. O tema des-
ta edição é “Em cada peça, a 
história de uma vida”.

O balanço aponta ainda 
que, de 17 de junho – quan-
do o Salão foi aberto – até 
o dia 28 foram vendidos ou 
encomendados 50.797 pro-
dutos. A média diária de vi-
sitantes tem ficado em torno 
das 5.200 pessoas. Números 
que, para a organização do 
evento, mostram que o Salão 
do Artesanato é uma grande 
vitrine para os artesãos pa-
raibanos. 

Cerca de 3 mil artesãos, 
de 80 municípios paraiba-
nos, de associações, coope-
rativas e individuais forma-
lizados estão envolvidos no 
Salão, sendo que mais de 
300 artesãos se fazem pre-
sentes realizando as vendas 
e negócios presencialmente. 
As tipologias envolvidas são: 
gastronomia, algodão colo-
rido e artesanato em geral 
(brinquedos populares, me-
tal, cerâmica, couro, fibra, 
madeira, osso, fios e artesa-
nato indígena).

A gestora do PAP, Lu 
Maia, destaca ainda que a 
parceria com outros órgãos, 
como o Sebrae, contribui 
para as vendas satisfatórias. 
“O Governo do Estado monta 
toda uma capilaridade para 
a realização do Salão do Ar-
tesanato. Além de vários 
órgãos do próprio governo, 
temos ainda parcerias muito 

importantes, a exemplo do 
Sebrae. Por isso, o Salão do 
Artesanato é um evento que 
se consolida a cada edição”, 
afirmou. 

Outro fator ressaltado 
por Lu Maia é a qualidade 
dos produtos comercializa-
dos. “Há uma grande iden-
tificação entre os produtos 
elaborados e a nossa cultura. 
Podemos afirmar que essa é 
uma característica imaterial 
de cada produto confeccio-
nado – e que é muito efi-
ciente”, disse. “O Governo do 
Estado tem qualificado os 
nossos artesãos. O resultado 
são produtos cada vez mais 
elaborados, com capacidade 
plena de encantar o turis-
ta paraibano, mas também 
o de São Paulo, o de Minas 
Gerais, ou do Rio de Janeiro, 
por exemplo. Esses são al-
guns ingredientes do suces-
so da 24ª edição do Salão do 
Artesanato”, acrescentou. 

Show à parte 
Não são apenas os pro-

dutos confeccionados pelos 
artesãos paraibanos que 
têm atraído a atenção dos 
visitantes. A decoração do 
espaço tem sido considera-
da um sucesso à parte. Entre 
os ambientes mais admira-
dos está o hall de entrada 
do evento. Neste espaço são 
retratados a paisagem do 
Sertão, o milagre da chuva e 
a força da mulher paraibana 
que, em meio à seca, enfren-
ta muitas dificuldades para 
criar os filhos. 

Um dos artesãos que 
auxiliaram na criação da 
paisagem é Márcio Greyck 
Ribeiro, da cidade de Nova 
Palmeira. “Eu trabalho com 
madeira e fiquei muito sa-
tisfeito quando as arquitetas 
responsáveis pela decoração 
me procuraram para fazer 
uma parte do trabalho. Ver 
as pessoas encantadas com 
a decoração não tem dinhei-
ro que pague. Isso me deixa 
muito feliz”, afirmou. 

Somente um quarto da população 
brasileira que trabalha com carteira as-
sinada pratica atividade física. A cons-
tatação é da mais recente Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS 2013), divulgado 
nessa quinta-feira (30) pelo IBGE e Mi-
nistério da Saúde.

O nível recomendado de exercícios 
físicos é de, pelo menos, 150 minutos 
semanais de intensidade leve ou mode-
rada ou de, pelo menos, 75 minutos de 
atividade física de intensidade vigorosa. 
Levando essas orientações em conside-
ração, um parcela majoritária – 74,8% -, 
não se exercita em ritmo satisfatório.

“A atividade física tem reflexos im-
portantes para a saúde”, frisa a direto-
ra do Departamento de Vigilância de 
Doenças e Agravos Não -Transmissíveis 
e Promoção da Saúde do Ministério da 
Saúde (CGDANT), Fátima Marinho. “Ela 

melhora a capacidade cardiovascular, 
reduz a pressão arterial e o diabetes. 
Temos sempre que lembrar que as do-
enças cardiovasculares são a primeira 
causa de mortalidade no Brasil, e uma 
das principais causas de internações hos-
pitalares”, acrescentou.

Ainda no aspecto “estilo de vida”, 
a pesquisa constatou que 15,2% da po-
pulação do mercado formal de trabalho 
fumam e 30% consomem bebida alco-
ólica uma ou mais vezes por semana – 
proporção de consumo de álcool maior 
que a média nacional se considerados 
todos os brasileiros com mais de 18 
anos, que é de 24%, segundo a PNS. No 
quesito doenças crônicas, o estudo de-
tectou que 6,2% dos trabalhadores com 
carteira assinada sofrem de depressão, 
enquanto entre os desempregados essa 
proporção é de 7,5%.

Pesquisa revela que 70% não 
pratica atividade física, diz IBGE

TRABALHADOR COM CARTEIRA ASSINADA
Equipamento 
com falha para 
emissões de 
passaportes

 A emissão de passapor-
tes comuns e de urgência está 
temporariamente suspensa 
por causa de uma falha em um 
equipamento da Casa da Moe-
da do Brasil (CMB). O órgão 
prevê que a situação se nor-
malize “na próxima semana”. 
A Casa da Moeda informou, em 
nota, já ter solicitado a substi-
tuição da peça com defeito, que 
será importada da Alemanha 
Até lá, desculpando-se com a 
população, disse que “busca 
alternativa para agilizar a re-
tomada da produção”. O reque-
rimento de passaportes é feito 
na Polícia Federal. A PF ainda 
afirmou que “não poderá cum-
prir os prazos de entrega ini-
cialmente previstos nos postos 
de emissão”, por causa do pro-
blema no equipamento. 

Vendas de artesanatos chegavam a R$ 954.081,00 até a última terça-feira, impulsionadas pela infraestrutura montada pelo governo

FOTO: Divulgação/Turismo em Foco
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País tem 10,5 mil assassinatos por ano
CRiAnçAs E AdoLEsCEntEs
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Número revela que são 29 
casos por dia, segundo o 
Governo Federal e o Pnud

O Brasil registrou 10.520 
assassinatos de crianças e 
adolescentes em 2013, o 
equivalente a quase 29 casos 
por dia. A quantidade, que só 
tem crescido desde 1980, co-
loca o País só atrás de México 
e El Salvador, como o terceiro 
mais violento do mundo en-
tre 85 nações - de uma lista 
foram retirados países com 
conflitos recentes, como a Sí-
ria. E a tendência para os pró-
ximos anos não é de melhora.

Os dados integram um 
estudo que foi encomenda-
do pela Secretaria de Direi-
tos Humanos do governo 
federal, em parceria com 
o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud), e divulgado 
nessa quinta-feira, 30. A aná-
lise mostra que as mortes de 
crianças e adolescentes por 
causas naturais sofreram 
queda de 78,5% em 33 anos, 
enquanto os óbitos por cau-
sas externas - denominação 
que inclui acidentes de trân-
sito, suicídios e homicídios - 
cresceram 22,4% no período.

O que explica esse cres-
cimento, segundo a análise, é 
“a escalada de um flagelo que 
se transformou, ao longo dos 
anos, na maior causa de leta-
lidade de nossas crianças e 
adolescentes: a violência ho-
micida”. Em analogia, o estu-
do lembra que a quantidade 
de crianças e adolescentes 
mortas diariamente equivale 

Marco Antônio Carvalho
Da Agência Estado

dnit reduz acidente 
em rodovia federal

Segundo dados do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), a redução de 
acidentes e nas rodovias foi o prin-
cipal benefício que Plano Nacional 
de Controle Eletrônico de Velocida-
de trouxe aos cidadãos brasileiros. 
Comparando os registros da Polícia 
Rodoviária Federal, de 2010 até 
2015, constata-se a redução no 
total de acidentes nas vias federais 
sob jurisdição do DNIT de 30,6%. 
Neste mesmo período, verificou-se 
que o Plano do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
contribuiu também para a redução 
do total de acidentes com mortes. De 
2010 até 2015, os acidentes fatais 
diminuíram em 20,8%.

Paraquedistas se 
chocam e morrem

Os paraquedistas Marcos Gui-
lherme Padilha, de 47 anos, e Gustavo 
Correa Garcez, de 39, morreram depois 
de se chocarem no ar durante um sal-
to com outros atletas, no fim da tarde 
de quarta-feira, 29, em Boituva, no 
interior de São Paulo. Com o choque, 
os paraquedas se enrolaram e eles 
perderam a sustentação. Um deles 
ainda foi socorrido com vida, mas não 
resistiu. Os paraquedistas estavam 
em treinamento no Centro Nacional de 
Paraquedismo (CNP) para tentar bater 
um recorde de formação em novembro 
deste ano. O grupo com cerca de trinta 
paraquedistas treinava a formação de 
arcos olímpicos no ar - uma homena-
gem à Olimpíada no Brasil neste ano.

Metallica figura em 
campanha italiana

O Metallica está na moda. A 
banda de heavy metal americana es-
trela a nova campanha da grife italia-
na Brioni. Na primeira campanha do 
estilista Justin O’Shea, que assumiu 
a direção criativa da marca em março 
deste ano, os integrantes do Metalli-
ca aparecem usando ternos em fotos 
inspiradas na música “Bohemian 
Rhapsody”, do Queen. As imagens 
foram clicadas em San Francisco 
pelo fotógrafo Zackery Michael e 
divulgadas na quarta-feira, 29.

PF combate grilagem 
de terras públicas

A Polícia Federal, o Ministério 
Público Federal, a Receita Federal e o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) deflagraram ontem no dis-
trito de Castelo dos Sonhos-Altamira 
e de Novo Progresso, no Pará, em São 
Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, a Operação 
Rios Voadores. A ação tem por ob-
jetivo a desarticulação de um grupo 
que teria praticado desmatamento 
ilegal e grilagem de terras públicas 
federais no Estado do Pará, ‘com o 
fim de desenvolvimento de atividade 
econômica agropecuária, após arre-
damento das terras usurpadas’.

isinbayeva quer 
disputar Rio-2016

Yelena Isinbayeva parece ter 
mudado de ideia e pode disputar a 
Olimpíada do Rio, em agosto, ainda 
que seja proibida de representar a 
Rússia. Ontem, um porta-voz da Fede-
ração Russa de Atletismo (ARAF, na si-
gla em russo) revelou que a bicampeã 
olímpica do salto com vara solicitou à 
Associação Internacional das Federa-
ções de Atletismo (IAAF, na sigla em 
inglês) para que seja incluída na lista 
de exceções à suspensão imposta ao 
país. Alla Glushchenko disse à agência 
de notícias estatal russa TASS que 
Isinbayeva fez a solicitação à IAAF.

a três chacinas da Candelária, 
que deixou oito jovens mor-
tos, em 1993, no Rio.

“Se a chacina levantou 
indignação, protestos e mo-
bilização da sociedade - pelo 
brutal extermínio de crian-
ças, adolescentes e jovens, 
exatamente nas idades que 
estamos hoje tratando -, esse 
outro extermínio, bem maior, 
contínuo e crescente, perma-
nece oculto sob um véu de in-
diferença”, informa o estudo.

O relatório usa dados 
do Sistema de Informações 
de Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, cujos 
registros mais recentes são 
de 2013. Os números permi-

tem notar que durante o pri-
meiro ano de vida as mortes 
por causas naturais ainda 
representam quase a totali-
dade dos óbitos, enquanto a 
proporção cai rapidamente 
até os 14 anos. A partir dessa 
idade, as causas externas ul-
trapassam as naturais e, aos 
18 anos, representam 77,5% 
das mortes dos jovens nessa 
idade, dos quais 49% são ca-
sos de assassinatos.

Pesquisadores apontam 
que de forma frequente o ado-
lescente vítima é visto como 
“marginal, delinquente ou 
drogado”. “Há uma cultura de 
aplicação de castigos físicos ou 
punições morais, com função 

‘disciplinadora’, por parte de fa-
mílias e instituições”, afirmam. 
“Dessa forma, uma determi-
nada dose de violência, que 
varia de acordo com a épo-
ca, o grupo social e o local, 
torna-se aceita e é até vista 
como necessária, até por pes-
soas e instituições que teriam 
a obrigação de proteção”, 
acrescentam.

À reportagem, o coorde-
nador do estudo elaborado 
pela faculdade Latino-Ameri-
cana de Ciências Sociais (fla-
cso), Julio Jacobo Waiselfisz, 
critica a eficácia de políticas 
voltadas para a área “O cres-
cimento e a manutenção de 
níveis elevados de violência 

contra essa camada está indi-
cando que leis e programas de 
proteção existentes ou são in-
suficientes ou são ineficientes. 
Isto é, os remédios tentados 
não estão dando os resultados 
esperados”, diz.

Ele pede também maior 
participação social na co-
brança pela resolução do 
problema. “Permeia nossa 
população e nossas institui-
ções a noção de que a violên-
cia é um fato inevitável e qua-
se natural. O que resta é nos 
proteger, deixando de ver os 
inúmeros exemplos no Brasil 
e no mundo em que a violên-
cia, principalmente a letal, foi 
enfrentada com êxito.”

Quantidade de homicídios, que cresce desde 1980, coloca o Brasil como o terceiro mais violento do mundo, só atrás de México e El Salvador

Veteranos e feras 
aprovados para o 1º 
período de 2016 da 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) dos 
Campi de João Pessoa, 
Areia e Bananeiras de-
vem realizar suas matrí-
culas  até hoje (1º). Os 
veteranos podem reali-
zar a matrícula on-line, 
para isso basta cessar 
o endereço eletrônico 
www.prg.ufpb.br. Já 
os calouros precisam 
comparecer de forma 
presencial nas coorde-
nações dos cursos.

Após efetuar to-
dos os procedimentos 
necessários, os alunos 
cadastrados devem ma-
tricular-se, obrigatoria-
mente, nos componen-
tes curriculares do 1º 
período, definido no 
Projeto Pedagógico do 
Curso, através do siste-
ma de controle, em pe-
ríodo estabelecido no 
Calendário Acadêmico. 
Os alunos cadastrados 
devem ter sido aprova-
dos na modalidade ofi-
cial de ingresso regular 
– Sistema de Seleção 
Unificado (SiSU) para In-
gresso no Ensino Supe-
rior, estabelecido pelo 
Ministério da Educação. 
O candidato cadastrado 
que não realizar a ma-
trícula terá seu cadastro 

cancelado, e será con-
siderado desistente. As 
aulas do primeiro perío-
do de 2016 dos Campi 
de João Pessoa, Areia 
e Bananeiras começam 
no dia 11 de julho, con-
forme calendário apro-
vado pelo Consepe.

Alunos aprovados 
para o Campus do Li-
toral Norte (Maman-
guape/Rio Tinto) preci-
sam ficar atentos para 
garantir sua vaga. As 
matrículas dos “feras”  
para entrada no pri-
meiro período de 2016 
começaram nessa quar-
ta-feira (29), prolongan-
do-se até hoje de forma 
presencial nas coordena-
ções dos cursos. Os estu-
dantes veteranos devem 
realizar suas matrículas 
no mesmo período de 
forma on-line. 

As atividades aca-
dêmicas relativas ao 
primeiro período de 
2016 do Campus do Li-
toral Norte começam 
no dia 11 de julho, nos 
municípios de Maman-
guape e Rio Tinto. Mais 
esclarecimentos, os alu-
nos devem procurar as 
coordenações ou acessar 
o endereço www.prg.
ufpb.br;  ou a Codesc no 
prédio da Reitoria, Cam-
pus de João Pessoa; tele-
fone:  (83) 3216-7136.

UFPB faz matrícula  
de fera e veterano

1o PERÍodo dE 2016

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), por meio da 5ª 
gerência Regional de Educação 
(gRE), com sede em Monteiro, 
realiza a partir das 8h desta 
segunda-feira (4), o III Semi-
nário de Educação do Cariri, 
que ocorrerá no auditório da 
Escola Estadual José Leite de 
Sousa. Serão debatidos vários 
temas direcionados à melhoria 
do ensino na região.  O seminá-
rio será realizado nos dias 4, 8, 
12, 13 e 14 de julho. Entre os 
temas discutidos estão: edu-
cação emocional e social, ro-
bótica, poesia e literatura, cul-

tura popular, leitura e escrita, 
direitos humanos e cidadania, 
educação no campo e educa-
ção empreendedora. “Nossa in-
tenção é encontrar meios que 
possam reforçar a educação no 
interior do Estado, principal-
mente na nossa região do Cari-
ri, através de práticas alternati-
vas e exemplos desenvolvidos 
em outras unidades de ensino”, 
declarou o gerente da 5ª Regio-
nal de Educação, Ary Prata. A 
secretária executiva de gestão 
Pedagógica da SEE, Roziane 
Marinho, deve fazer a abertura 
do evento, no dia 4. Além dela, 

participam do seminário re-
presentantes da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
Universidade federal da Paraí-
ba (UfPB), Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Instituto Nacio-
nal do Semiárido (Insa), Ins-
tituto federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IfPB) e do Sebrae.   “Os 
debates também são abertos 
a quem se interessar pela 
melhoria do ensino na região 
do Cariri, a exemplo dos pró-
prios estudantes”, ressaltou o 
gerente da 5ª gRE.

Governo do Estado realiza 
III Seminário de Educação

REGiÃo do CARiRi

O projeto família Brasil 
Mostra Brasil vai estar de vol-
ta à 22ª edição do evento que 
começa no próximo dia 22 de 
julho no Centro de Conven-
ções da capital. Esse ano, serão 
300m² de área para a criança-
da se divertir com atividades 
educativas e recreativas dentro 
da temática escolhida, que será 
as tartarugas marinhas.

Criado há 13 anos pelo 
diretor-geral da BMB Wilson 
Martinez e o jornalista Danie-
lito graneros, a família Brasil 
Mostra Brasil é um projeto 
que consiste ainda na con-

fecção e distribuição gratuita 
de cartilhas educativas temá-
ticas. “Já tivemos mais de 10 
mil crianças visitando nosso 
estande”, explica graneros.

Enquanto os visitantes 
se divertem com os parques e 
atividades, os pais podem cir-
cular com mais tranquilidade 
pela Brasil Mostra Brasil. “É 
um espaço seguro, com con-
forto, gratuito e atrativo para 
as crianças”, garante Martinez.

A brincadeira com com-
promisso social exige uma res-
ponsabilidade assumida por 
toda uma equipe de recreado-

res, pedagogos, artistas e segu-
ranças. “São mais de 30 empre-
gos diretos e indiretos, desde 
a criação da revista, estande e 
execução da programação diá-
ria”, explica Danielito.

Na cartilha desse ano, os 
personagens da família Bra-
sil Mostra Brasil, liderados 
pela Arara Brás, ambientam 
suas aventuras no universo 
da preservação das tartaru-
gas. A ideia é permitir que 
as crianças explorem o am-
biente marinho e conheçam 
como preservar a espécie 
ameaçada de extinção.

Mostra Brasil vai trabalhar o 
tema ‘Eu Amo as Tartarugas’

EsPAço RECREAtiVo

Foto: Reprodução/Internet
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Banco do Nordeste disponibiliza R$ 1 bilhão para a Paraíba

Energias alternativas
Bradesco aponta 
para recuperação

Mudança de governo 
melhora confiança

Bancos: tarifas 
variam até 447,5%

FAT terá orçamento 
de R$ 75,4 bilhões 

Produção de gás 
e petróleo sobe

A melhoria dos indicadores 
de confiança deve sustentar “sinais 
mais notáveis” de retomada da 
atividade econômica no segundo 
semestre, de acordo com o Depar-
tamento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depec) do Bradesco. 
Em relatório distribuído nesta 
quinta-feira, 30, a instituição cita 
a melhora da confiança no setor de 
Serviços e no Comércio, especifica-
mente, dois indicadores divulgados 
também nesta quinta pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). 

Os indicadores de confiança 
empresarial divulgados ontem, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) su-
gerem que o pior ficou para trás na 
percepção sobre a atividade econô-
mica, sobretudo por causa da mu-
dança no Governo Federal. O fato de 
a alta da confiança ter sido puxada 
pelas expectativas para o futuro e 
de ter havido uma aceleração em 
maio e junho sugerem a associa-
ção da percepção dos empresários 
com o afastamento da presidente 
Dilma Rousseff e a nomeação do 
vice-presidente Michel Temer como 
presidente em exercício, pontuou o 
consultor do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) e analista da Son-
dagem de Serviços, Silvio Sales.

A pesquisa de preços de tari-
fas bancárias do Procon de São Paulo 
apontou que a diferença de valor en-
tre os serviços bancários prioritários 
pode chegar a 447,5% dependendo 
do banco escolhido. O estudo com-
parou os valores praticados entre 
os bancos Bradesco, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, 
Safra e Santander. A maior diferença 
foi encontrada na modalidade ‘paga-
mento de contas utilizando a função 
crédito do cartão’. No Banco do Brasil, 
o valor cobrado é R$ 4,00 enquanto no 
Santander é R$ 21,90. 

O Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT) em 2017 será de R$ 75,4 
bilhões. O valor foi definido, na quar-
ta-feira, pelo Conselho Deliberativo do 
Fundo (Codefat) realizada em Brasília 
(DF). O FAT é o responsável pela libera-
ção de recursos para pagamento aos 
trabalhadores dos benefícios do se-
guro-desemprego e do abono salarial, 
além de fomentar políticas de geração 
de emprego e renda. A previsão é que, 
no próximo ano, sejam desembolsa-
dos R$ 41,6 bilhões com o pagamento 
do seguro-desemprego e R$ 15,7 bi-
lhões com o do abono salarial.

A produção de petróleo e gás 
natural no País subiu 2,12% em abril 
na comparação com o mês anterior, 
segundo divulgou o Ministério de Mi-
nas e Energia. Em média, o País atingiu 
a marca de 2,89 milhões de barris de 
óleo por dia (MMboe/d). A produção 
total de petróleo e gás natural foi 
obtida a partir de 8.925 poços, sendo 
761 marítimos e 8.164 terrestres. 
Os campos marítimos produziram 
93,3% do petróleo e 76% do gás 
natural do total nacional. Consideran-
do apenas petróleo, foi registrada a 
produção de 2,29 MMbbl/d.

Sistemas fotovoltaicos, eólicos e de biomassa em empreendimentos de empresas serão o foco do financiamento da instituição

FOTO: Reprodução/Internet

O Banco do Nordeste 
planeja aplicar R$ 1 bilhão 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) no Estado em 2016. A 
disponibilidade de recursos 
foi apresentada em encon-
tros com agentes produtivos 
do Estado em junho, como 
na Federação das Indústrias 
da Paraíba (Fiep), quando o 
diretor de negócios do Banco 
do Nordeste, Joaquim Cruz, 
esteve presente e apresen-
tou dados de investimentos 
no Estado e a linha do FNE 
Sol, lançada recentemente. 
“Somos castigados pela seca 
há séculos e agora o Sol, que 
sempre nos castigou histori-
camente, pode ser a alavanca 
de nossa redenção econômi-
ca e social”, disse.

Um dos focos de apli-
cações da instituição são os 
investimentos na transfor-
mação da matriz energética 
das empresas dos segmen-
tos urbanos e rurais, a par-
tir da aquisição de sistemas 
fotovoltaicos, eólicos e de 
biomassa em seus empre-
endimentos. A proposta do 
FNE Sol é que as empresas 
adotem sistemas renováveis 
de micro e minigeração de 
energia e que o investimento 
possa ser temporariamente 
pago na diferença da redu-
ção da conta de energia. A 
empresa tem em média cinco 
anos para quitar o valor, com 
25 anos de vida útil do equi-
pamento adquirido.

Em junho, o banco tam-
bém apresentou sua estima-
tiva de aplicações para o ano 
em encontros com a Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis (Abih), Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Associação Paraiba-
na dos Criadores de Caprinos 
e Ovinos (Apaco) e secretarias 
do Governo Estadual.

A geração de energia elétrica 
com o uso de sistemas renováveis 
e limpos deve gerar investimento 
de R$ 920 milhões para os próxi-
mos anos, a partir da instalação de 
empresas que utilizarão o sistema 
fotovoltaico na matriz energética 
até 2019. Existem oito empreendi-
mentos em fase de implantação na 
Paraíba já aprovados pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), em leilões realizados nos 

anos de 2014 e 2015, conforme in-
formou o diretor de Negócios, Joa-
quim Cruz.

As cidades já definidas para 
receber os empreendimentos eóli-
cos são: São José do Sabugi, Santa 
Luzia e Junco do Seridó. A Força 
Eólica do Brasil, joint venture entre 
os grupos Neoenergia e Iberdro-
la,foi a vencedora do leilão e será 
responsável pela construção e ope-
ração dos parques eólicos Lagoa e 

Canoas I e II, com potência de 30 
MW (megawatts) cada. Além des-
sas cidades, o município de Core-
mas  receberá um investimento em 
energia fotovoltaica, também em 
atividades já leiloadas e o Banco 
do Nordeste já negocia com estas 
empresas o apoio financeiro para 
estes investimentos capazes de 
transformar a realidade da matriz 
energética da Paraíba e também 
do Brasil.

Instalação de empresas deve gerar R$ 920 milhões

Estudo que o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgou 
hoje (30) indica que, em 
2013, 10,2% dos brasileiros 
com 18 anos ou mais que 
estavam fora do mercado de 
trabalho (um em cada dez) 
sofriam de algum tipo de de-
pressão, de um total de 61,8 
milhões de pessoas que não 
trabalhavam, nem procura-
vam emprego - em um uni-
verso de 93 milhões de  em-
pregados.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional de Saúde 
2015 – Indicadores de Saú-
de e Mercado de Trabalho. 
O levantamento contabili-
zava, na época, a existência 
de cerca de 160 milhões de 
pessoas integrando a Popu-
lação em Idade Ativa (PIA) 
do país, em um universo 
de 200,6 milhões de pesso-
as, segundo o Censo 2010. 
Quando se analisa os brasi-
leiros em idade ativa deso-
cupados (5,7 milhões fora 

do mercado de trabalho, 
mas procurando emprego) 
em 2013, o percentual cai 
para 7,5%. Já entre as pes-
soas fora do mercado de tra-
balho (que não trabalhavam, 
nem procuravam emprego, 
embora em idade ativa), o 
total passa a 7,6%, o equi-
valente a 11,2 milhões. O 
percentual menor de traba-
lhadores com depressão foi 
verificado entre a população 
ocupada: 6,2%.

O levantamento sobre 
a ocorrência de depressão 
entre a população em idade 
ativa abrange o contingente 
de pessoas com idade acima 
de 18 anos e indica, ainda, 
que 12,6% da população fora 
do mercado tomavam algum 
tipo de remédio para dormir.

As análises foram feitas 
em convênio com o Minis-
tério da Saúde. Em relação 
ao sexo, tanto no domínio 
da população de 18 anos ou 
mais quanto no da popula-
ção ocupada desta mesma 
faixa etária, as mulheres 
apresentaram percentual 
de prevalências de diag-

nóstico de depressão mais 
elevado: 10,1%. Analisando 
as pessoas ocupadas de 18 
anos ou mais de idade por 
grupos etários, os dados 
mostram que o diagnóstico 
médico de depressão au-
mentava até o grupo de 40 
a 59 anos, observando-se 
redução da prevalência a 
partir dessa faixa – entre as 
pessoas de 40 a 59 anos de 
idade, 8,2% relataram ter 
diagnóstico de depressão, 
enquanto para aquelas de 
60 anos ou mais de idade a 
prevalência foi de 7,4%.

Para análise do con-
tingente de pessoas fora do 
mercado de trabalho com de-
pressão, o IBGE levou em con-
sideração a população com 
mais de 18 anos de idade, que 
não exercia qualquer ativida-
de: aposentados, estudantes, 
pessoas que desistiram tem-
porariamente de procurar 
emprego em razão de dificul-
dades momentâneas do mer-
cado ou, ainda, mulheres cujos 
maridos tinham rendimentos 
elevados e decidiram se dedi-
car aos filhos e ao lar.

Depressão atinge 10,2% dos 
brasileiros desempregados

EFEiTOs dA cRisE EcOnôMicA

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil

A capital paraibana 
será sede de mais uma 
edição do programa de 
conciliação, solução e 
tratamento do superen-
dividamento, o PróEndi-
vidados. O Tribunal de 
Justiça da Paraíba, junta-
mente com a Energisa e 
Unipê, realizará no bair-
ro dos Bancários, de 4 a 
8 de julho, as audiências 
na Praça da Paz, com o 
objetivo de diminuir o 
endividamento da po-
pulação.

Cerca de 20 mil pes-
soas da cidade de João 
Pessoa foram convida-
das para participar do 
programa. Os clientes 
chamados são os que 
possuem duas ou mais 
faturas pendentes e têm 
os seus dados pessoais 
incluídos em serviços de 
proteção ao crédito. Os 
selecionados receberão 
uma correspondência/
notificação informando 

a data da audiência e o 
valor do débito com a 
Energisa que poderá ser 
negociado em condições 
especiais. A ação tem o 
objetivo de facilitar e 
resolver as pendências 
de diversos consumido-
res que se encontram 
em situação de inadim-
plência, prestes a sofrer 
interrupção no forneci-
mento de energia. A últi-
ma edição do programa 
aconteceu em Campina 
Grande que convocou 
cerca de 10 mil clientes 
para negociação e con-
tou com a participação 
de 1.120 pessoas.

De acordo com o 
TJPB, essa ação tem 
como objetivo descen-
tralizar o atendimento, 
facilitando o acesso do 
cidadão aos canais de 
atendimento para ne-
gociação de dívidas, e 
evitar uma enxurrada de 
demandas judiciais.

Programa convida
20 mil pessoas em JP

REnEGOciAÇÃO dE dÍVidAs
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   A cantora baiana Daniela Mercury vai apresentar projeto intimista no 
próximo dia 9 no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa.  
Ela vai subir ao palco, a partir das 21h, acompanhada do violão de Alexandre Vargas.

FOTOS: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Gisa Mesquita, Vitória Chianca, Fernanda Porto, Miriam Gama, a festejada Bebeta 
Miranda, Lícia Schoch e Diana Porto

    O Unipê está com inscrições abertas até este domingo para o Processo Seletivo 
para Docentes 2016.2.  A seleção é para os cursos de Design de Interiores, Educação Físi-
ca, Enfermagem, Engenharia  Civil, Odontologia e os da área Tecnológica e Comunicação.

Selma Dias, Verônica Correia Lima, Olímpia Cunha, Cecília Miranda, Betânia Miranda, Cláudia Miranda, 
Bebeta Miranda e Maristela Mendonça

Dois Pontos
  A cantora Fafá de Belém  vai 
assumir como Embaixadora da ONG 
de empreendedorismo Social Enactus, 
cuja posse será durante o Campeonato 
Nacional Enactus Brasil 2016, que acon-
tece dias 7 e 8 deste mês em Fortaleza.
  A Enactus é uma ONG sem fins 
lucrativos que fomenta o empreende-
dorismo dentro das universidades.

“Sexta-feira é 
igual mulher bonita: 
quando chega todo mundo 
se agita”

“Hoje é sexta-feira... 
Porque metade de mim é 
vodka e a outra metade é 
tira gosto!!”

JEFERSON CALIXTO VANESSA PIMENTEL

Contadora Simone Rolim 
de Assunção, empresá-
rios Enemarques Marques 
Dantas, Garibaldi Teixeira 
de Carvalho e Ricardo 
Medeiros Casteliano, 
Sras. Glaura Nóbrega de 
Sousa e Neuda Pinto, 
ex-deputada Iraê Lucena, 
executivo Arlindo Diniz.

Parabéns

Estimados Cacildo e Neuda Pinto, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Tartarugas
O ESPAÇO 

recreativo da multifei-
ra Brasil Mostra Brasil 
vai trabalhar o tema 
“Eu amo as Tartaru-
gas”, com atividades 
educativas e recreati-
vas para as crianças. 
A feira será aberta no 
dia 22 deste mês no 
Centro de Convenções 
de João Pessoa.

Trombone

O TRADICIONAL 
concerto das sex-
tas-feiras da Or-
questra Sinfônica 
da Universidade 
Federal da Paraíba 
será hoje, às 20h, 
com uma significa-
tiva homenagem a 
três grandes trom-
bonistas que tinham 
ligação com aquela 
universidade. 

Trata-se de 
Radegundis Feitosa, 
Adenilson França e 
Roberto Ângelo que 
foram vítimas de 
acidente fatal no ano 
de 2010. 

Homenagem póstuma
A ACADEMIA de Letras Jurídicas do Rio Grande do 

Norte, presidida pelo procurador paraibano Adalberto 
Targino, promove hoje homenagem póstuma ao intelectual  
e acadêmico Joanildo de Paula Rêgo.

A solenidade será no auditório da Procuradoria Geral 
daquele Estado, tendo como orador oficial o irmão do 
homenageado, procurador e professor Joanilson de Paula 
Rêgo.

   Para a criançada em férias no Cinespaço Mag Shopping estreiou ontem o filme 
“Procurando Dory”,  com as encantadoras histórias de Marlin e seu filho Nemo.

Encontro

O DESEMBARGADOR 
Joás de Brito Pereira 
Filho representou o 
TJPB no encontro que 
marcou o lançamento 
do Comitê de Com-
bate ao Caixa Dois - 
Eleições 2016. O even-
to foi promovido pela 
OAB/PB e o Ministério 
Público.

Excelência em hotelaria
OS HOTÉIS preferidos pelos paraibanos em Pernam-

buco, Grand Mercure Summerville Resort e Grand Mercure 
Atlante Plaza foram contemplados com o Certificado de 
Excelência do TripAdvisor pelo quarto ano consecutivo.

O certificado gratifica as empresas da hotelaria que 
obtiveram avaliações excelentes por parte dos internautas 
no site da TripAdvisor. O Summerville, inclusive, foi eleito 
pela terceira vez pelo prêmio Traveller´s Choice 2016, como 
um dos 25 melhores resorts para famílias no Brasil.

FOTO: Divulgação

Heriberto Coelho e Fernando Patriota no Sebo Cultural preparam o XIII 
Tributo a Otacílio Batista - A Poesia Vive que acontecerá em outubro
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Alegria, alegria
FOI UMA maravilha a comemoração do aniversário 

da empresária Bebeta Miranda, realizada na última quar-
ta-feira no restaurante Casa do Bacalhau, em Manaíra.

O encontro reuniu amigas leais, suas irmãs Cecília, 
Cláudia e Betânia, o filho Naldinho Trocolli para mo-
mentos de puro deleite musical com a cantora de 
fados Glória Fonseca acompanhada do violonista 
Carlos Guedes, complementado por “canjas” de Cecília 
e Bebeta Miranda, além da amiga Selma Dias. Todas 
aplaudidas com entusiasmo pelos que ali estavam 
presentes naquela noite.

Música do Mundo

SERÁ HOJE, às 21h 
a apresentação do Quar-
teto Pequeña Venecia 
na Sala de Concertos 
“Maestro José Siqueira” 
no Espaço Cultural José 
LIns do Rego.

O concerto promovido 
pelo Governo do Estado 
através da Funesc, faz 
parte do Projeto Música 
do Mundo.

Prêmios

A FEIJUNINA que 
acontece amanhã no 
Clube Cabo Branco 
terá, mais uma vez, o 
concurso do traje juni-
no mais criativo. 

Os vencedores 
receberão brindes 
maravilhosos da Mai-
son Norma Pedrosa, 
Cores e Forma, Baú 
Chic, Pérola Bijoux e O 
Boticário.

Toscano em Coimbra
O RENOMADO advogado Rodrigo Toscano de Brito 

passou o mês de junho na cidade de Coimbra, em Portugal, 
participando do I Encontro IBDFAM e CDF promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Direito de Família na Universidade 
de Coimbra, uma das maiores e mais antigas do mundo.

Toscano, que já de lá seguiu para o Canadá para par-
ticipar de outro evento internacional, acaba de assinar o 
painel “É de Lei”, que visa a valorização do advogado na 
defesa das garantias individuais.
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Paralimpíadas da Paraíba 
serão abertas hoje na 
Vila Olímpica

BRASILEIRO SÉRIE C

Belo busca liderança em Sergipe
Time já embarcou para 
confronto contra o 
Confiança no domingo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1 de julho de 2016

O Botafogo já está a ca-
minho para Aracaju, onde 
enfrenta no próximo do-
mingo, o Confiança, às 16 
horas, no Estádio Batis-
tão, na capital sergipana. 
Na bagagem, o Belo leva a 
esperança de conseguir a 
sua primeira vitória jogan-
do fora de casa. Na terceira 
posição, com 11 pontos, se 
vencer, o Alvinegro da Ma-
ravilha do Contorno pode 
chegar a liderança do Gru-
po A, que hoje pertence ao 
ASA, com 12 pontos.

Ontem, o técnico Ita-
mar Schulle comandou um 
coletivo, com portões fe-
chados, e nem a torcida, 
nem a imprensa, teve aces-
so.  Durante toda a semana, 
o treinador exibiu vídeos 
de jogos do Confiança, mos-
trando as qualidades e fa-
lhas do time sergipano. Os 
jogadores estão confiantes 
e acreditam que é possível 
sair de Aracaju com uma 
grande vitória.

“Nós tivemos muito 
perto de conseguir uma vi-
tória jogando fora de casa. 
Fomos melhores do que o 
Remo e o América, mas fal-
taram detalhes nas finali-

zações, para sairmos com a 
vitória. Vamos ver se desta 
vez, concluímos melhor as 
oportunidades, e consegui-
mos sair de Sergipe com os 
3 pontos, e quem sabe, na 
liderança do grupo. O time 
vem bem, numa crescente, 
vencendo os jogos em casa, 

e conseguindo pontuar 
fora”, disse o zagueiro e ca-
pitão, Plínio.

Para esta partida, o úni-
co jogador que não está cem 
por cento é o zagueiro Nildo, 
que foi liberado do Departa-
mento Médico, recentemen-
te, e ainda está passando 

por uma fase de transição 
e recuperação física. O ata-
cante Carlinhos, que chegou 
a ser poupado de alguns 
jogos, treinou normalmen-
te ontem, e foi relacionado 
para a partida.

Amanhã, a equipe fará 
um treino recreativo no CT 

do Sergipe. Como sempre 
faz antes dos jogos, o trei-
nador Itamar Schulle não 
forneceu o time titular, mas 
tudo indica que não deverá 
ter grandes mudanças em 
relação ao jogo passado. A 
expectativa é que ele come-
ce o jogo novamente com 3 

zagueiros, mas que desta 
vez, escale um verdadeiro 
ala na direita, e não impro-
vise mais Djavan. O volante 
não teve uma boa atuação, 
quando foi improvisado 
contra o América de Natal.

Sendo assim, a prová-
vel escalação do Botafogo 
para este jogo em Aracaju 
será: Michel Alves, André 
Paulino, Plínio e Marcelo 
Xavier; Ângelo, Djavan, Val, 
Assis, Marcinho e Jefferson 
Recife; Danielzinho e Ro-
drigo Silva.

Futebol feminino
O Departamento de 

Futebol Feminino do Bo-
tafogo, realiza, no próxi-
mo domingo, às 8 horas da 
manhã, no CT da Maravilha 
do Contorno, um peneirão 
para selecionar garotas que 
querem fazer parte do time 
profissional do Botafogo. O 
Clube vai escolher algumas 
garotas para compor o elen-
co, que vai participar da 
Copa do Brasil, competição 
que começará no dia 24 de 
agosto deste ano.

Para participar, as atle-
tas deverão ter entre 16 
e 30 anos, e já praticarem 
futebol, há algum tempo. A 
técnica da equipe e direto-
ra, Gleide Costa, pede que 
as garotas interessadas co-
muniquem a participação 
no peneirão, ligando para o 
telefone 83-98815-5659.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOtOS: Divulgação

Em treino realizado na Maravilha do Contorno, antes da viagem, atletas do Botafogo ensaiaram muitas jogadas

Treinamento pesado 
visando compromisso

O técnico Tazinho 
ganhou algumas dores 
de cabeça para escalar 
o Sousa para o jogo de-
cisivo do próximo do-
mingo contra o Galícia, 
pela quarta rodada do 
Campeonato Brasileiro 
da Série D. O zagueiro 
Diogo e o Volante Gil 
Pernambucano, não se 
recuperaram a tempo 
e continuam fora da 
equipe. Além deles, o 
lateral direito Eduardo 
Recife, com um cansa-
ço muscular no adutor 
da coxa, e Danilo, com 
uma pancada também 
na coxa, não treinaram 
normalmente durante 
a semana e só devem 
jogar, se participarem 
normalmente do trei-
no coletivo de hoje à 
tarde, no Marizão. “Te-
mos todos estes pro-
blemas e só hoje, após 
o treino, saberei com 
quem posso contar nes-
se jogo em Jacobina”, 
disse o treinador. 

A equipe segue 
viagem para o interior 
baiano ainda hoje, e 
vai de ônibus mesmo, 
apesar da grande dis-
tância. O Sousa vem de 
uma vitória por 4 a 3 
sobre o mesmo Galícia, 
domingo no Marizão, e 
agora necessita de ou-
tra vitória, para conti-
nuar no páreo por uma 
das vagas do Grupo A7 

para a próxima fase. Na 
outra partida do gru-
po, o América recebe 
em casa o Globo, am-
bas equipes já com 7 
pontos.

Tazinho acha que 
no ataque os proble-
mas do Sousa já fo-
ram resolvidos, mas 
na zaga, o time ainda 
continua cometendo 
falhas infantis que têm 
contribuído para que 
a equipe tenha levado 
tantos gols. Em 3 parti-
das, o Sousa já acumu-
la 7 gols levados e fez 
apenas 5, com um saldo 
negativo de 2 gols. 

“Jogamos bem no 
último domingo contra 
o Galícia. A equipe se 
impôs, fez 4 gols, e po-
deríamos ter feito mui-
to mais. Porém a defe-
sa levou mais 3 gols, 
mostrando que nosso 
setor defensivo tem de 
melhorar muito ainda. 
Infelizmente não vou 
poder contar com o za-
gueiro Diogo, que tem 
boa estatura nas bolas 
altas, e a presença de 
Gil pernambucano, à 
frente da zaga dando 
a proteção. Mas vamos 
com tudo em busca de 
uma nova vitória, para 
entrar de vez na bri-
ga, pelo menos, pela 
segunda colocação do 
grupo”, disse Tavinho. 
(I.M.)

tazinho com problemas 
para escalar o Sousa

SÉRIE D

A diretoria do Campi-
nense está conclamando a 
torcida para comparecer em 
massa, no próximo domin-
go ao Amigão,  e empurrar o 
time para a primeira vitória 
no Campeonato Brasileiro da 
Série D. Para tanto, o clube 
resolveu fazer uma promoção 
nos preços dos ingressos, que 
começam a ser vendidos, a 
partir de amanhã, na loja da 
Raposa. Os preços serão R$ 
10,00 na arquibancada geral, 
R$ 20,00 na arquibancada 
principal, e R$ 50,00 nas ca-
deiras. No domingo, a venda 
na loja só será até o meio-dia.

“Nós esperamos um 
grande público. O torcedor 
tem sido o nosso ponto alto 
nesta trajetória, e não será 
agora que ele vai nos abando-
nar. A torcida do Campinense 
é fiel, e sabe da importância 
de vencermos este jogo de 
domingo, para continuarmos 
com chances de classificação 
para a próxima fase da com-
petição. Eu tenho certeza que 
venceremos todos os jogos, 
e seguiremos firme no nosso 
objetivo de subir para a Série 
C do Brasileiro de 2017”, dis-
se o presidente do Campinen-
se, Williams Simões.

O atacante William Chris-
pim, que chegou esta semana 
ao clube, já está à disposição 
do treinador Paulo Moroni 
para a partida de domingo. 
Ele disse que não está ainda 
cem por cento fisicamente, 
mas já tem condições de jogar 
normalmente. Ele vem parti-
cipando dos treinamentos da 
semana, com os demais joga-
dores.

“Eu passei só alguns dias 

Campinense aposta na força da torcida
PARA VENCER A PRIMEIRA

parado, mas meu condiciona-
mento físico está bom. Eu acho 
que se o professor quiser con-
tar comigo, já no jogo, eu me 
sinto preparado e à disposição. 
Para mim, é uma honra estar 
defendendo essa camisa do 
Campinense, e eu quero che-
gar aqui para ajudar os compa-
nheiros e conseguir essa clas-
sificação para a próxima fase 
da Série D”, comentou o novo 
atacante da Raposa.

O atacante deverá ficar 
no banco, como opção para 
durante a partida. Precisan-
do vencer de qualquer forma, 
para continuar com chances 
de classificação, o técnico 
Paulo Moroni tem dedicado 
boa parte dos treinos as fina-
lizações, e a corrigir as falhas 
de posicionamento da zaga 
nas bolas paradas. “Nós não 
podemos perder as oportuni-
dades criadas durante a par-

tida, e não podemos também 
levar mais gols bobos, como 
temos levado nos últimos jo-
gos”, declarou o treinador.

Ontem, o treinador co-
mandou mais um treino técni-
co, e a escalação do time titular 
que prevaleceu foi a seguinte: 
Gledson, Negretti (Paulinho), 
Rafael, Joécio e Danilo; Fer-
nando Pires, Magno, Jussimar 
(Filipe Ramon) e Doda; Junior 
Chicão e Reginaldo.

Praticamente confirma-
do no ataque, Reginaldo dis-
se que o tempo de errar já 
passou, e agora o Campinen-
se tem que ir com tudo para 
cima dos adversários. “ Nós já 
perdemos 2 pontos preciosos 
dentro de casa, e agora chegou 
a hora de se recuperar. Temos 
que voltar a jogar como antes 
e espantar esta zika. Eu espe-
ro voltar a marcar, e ajudar a 
equipe a conquistar a sua pri-

meira vitória na competição”, 
disse o atacante que marcou o 
gol da última vitória do Cam-
pinense, dentro do Amigão, 
contra o CSP, pelas semifinais 
do Campeonato Paraibano.

Dispensas
Ontem, alguns jogadores 

ainda lamentavam as saídas 
de dois meias Gil Bala e Cha-
pinha. Os jogadores tiveram 
seus contratos encerrados 
com o clube, que não se inte-
ressou em renovar até o final 
da temporada. O gerente de 
futebol Luciano Mancha dis-
se que os atletas entenderam 
que é um procedimento de 
rotina no futebol, a chegada e 
a saída de jogadores. “Normal, 
os contratos dos jogadores 
se encerraram, e cabe ao clu-
be renovar ou não, de acordo 
com os interesses da agremia-
ção.  (IM)
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Na primeira Olimpíada, Gabi
se espelha na seleção de 2008
Aos 22 anos, ponteira é 
um dos maiores destaques 
do técnico José Roberto

Hoje tem início mais uma edição dos Jogos Paralímpi-
cos da Paraíba. Uma iniciativa do Governo do Estado 
que vem dando certo e também uma oportunidade 
para a comunidade desportiva local e nacional co-
nhecer de perto nossos valores. Atletas dos mais 
variados níveis, de todo o Estado, estarão mostrando 
seu potencial em várias modalidades esportivas. Um 
evento seletivo para os Jogos Paralímpicos Escolares, 
que serão em novembro em São Paulo. Abertura será 
às 16h na Vila Olímpica, porém, as competições se 
iniciam jà às 9h de hoje. Vamos torcer!

Paralimpíadas da PB

Santos, a base da 
seleção olímpica

Na última quarta-feira (29), na sede da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), o técnico da Seleção Brasileira Olímpica, 
Rogério Micale, convocou 18 atletas para a disputa dos Jogos 
Olímpicos do Rio 2016. O Santos teve cinco jogadores convo-
cados que foram revelados em sua categoria de base, o lateral 
esquerdo Zeca, volante Thiago Maia, os atacantes Gabigol e 
Neymar e o meio-campista Felipe Anderson.

A convocação evidencia o sucesso da categoria de base 
do Peixe, o clube santista é o que mais possui convocados 
para a Seleção Brasileira Olímpica, além de ter dois atletas que 
se destacaram no Alvinegro praiano e nos respectivos clubes 
atualmente. A presença de jogadores do Santos na seleção não 
fica apenas nas recentes convocações de Gabriel, Zeca e Thia-
go Maia. Em 2016, o Peixe teve mais nove atletas convocados 
para as categorias sub-20, sub-17 e sub-15 do Brasil.

Apesar da categoria de base do Peixe ser “A menina dos 
olhos” dos torcedores e dirigentes santistas, o clube é prejudi-
cado tecnicamente ao perder atletas importantes durante os 
campeonatos. Neste cenário, ao invés do torcedor alvinegro 
comemorar a convocação de seus atletas, o sentimento é de 
lamentação, ainda mais em um momento em que o Santos é 
o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e apontado por 
grande parte da mídia como um dos favoritos na briga pelo G-4 
e do título do Brasileirão.

O que pode “confortar” os santistas é que com a ausência 
de Gabriel, Zeca e Thiago Maia, o Peixe possa utilizar os atletas 
que contratou para a temporada: Jonathan Copete e Yuri, além 
de contar com o lateral Caju – revelado pelo Santos -, que teve 
boa atuação diante do Sport, ao substituir Zeca.

A boa campanha do Alvinegro praiano em 2016 conta com 
um elenco recheado de Meninos da Vila. A equipe que foi campeã 
do Campeonato Paulista neste ano, contra o Audax, contou com 
12 jogadores que atuaram na categoria de base do Santos. Além 
de Vitor Bueno e Ronaldo Mendes, que chegaram ao Santos para 
reforçar o Santos B (sub-23) e foram promovidos ao profissio-
nal. (transcrição de Nagila Luiz, do Torcedores.com).

O Serrano-PB vai embolsar 
R$ 884.212,18 pela trans-
ferência de Hulk do Zenit 
da Rússia para o futebol 
chinês. O Campinense, R$ 
956.095,88. A fatia maior 
vai para o Vitória-BA, R$ 
1.784.712,31. Haja dinheiro!

Cifras oficiais

O Estádio Municipal de Mataraca vai receber no próximo 
domingo, às 10h, a equipe feminina do Kashima (de João 
Pessoa), em partida amistosa. O vice-campeão paraibano 
vai jogar contra o América daquela cidade, em jogo de volta 
e bastante aguardado pela comunidade local. No mês pas-
sado, os dois times se enfrentaram no estádio Teixeirão, 
em Santa Rita, quando o Kashima venceu por 2 a 0. O Time 
do Kashima já se prepara para o Campeonato Paraibano.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Campinense Clube confir-
mou ontem a dispensa dos 
jogadorees Chapinha e Gil 
Bala. Os atletas não tiveram 
seus contratos renovados e 
já não integram mais o cam-
peão paraibano. Uma pena. 
Dois grandes atletas.

Fora da Raposa

Em Mataraca

Um dos nomes de maior 
destaque do vôlei brasileiro 
neste ciclo olímpico e aposta 
do técnico José Roberto Gui-
marães para a Rio 2016, a 
ponteira Gabriela Guimarães, 
22 anos, 1,76m, espelha-se 
numa equipe que encantou o 
mundo quando ela dava seus 
primeiros passos nesse espor-
te: a seleção feminina de 2008. 
Gabi tinha 14 anos e começava 
a jogar vôlei na escola, em Belo 
Horizonte, quando algumas 
das suas atuais colegas do time 
comandado por Zé Roberto, 
como Sheilla, Fabiana, Thaisa 
e Jaqueline, estavam a cami-
nho do primeiro ouro do volei-
bol feminino brasileiro numa 
Olimpíada. A equipe chegou ao 
topo do pódio em Pequim 2008 
com oito vitórias e apenas um 
set perdido, numa campanha 
marcada pela superioridade 
física das brasileiras.

“A seleção tem que buscar 
o que conseguiu em 2008, a 
melhor condição física possível, 
além de um jogo mais rápido. 
Casar a parte física e técnica 
será essencial para alcançar 
nossos objetivos”, disse Gabi, 
antes do início do Grand Prix. 
Quatro anos depois, nos Jogos 
de Londres, a preparação mais 
atribulada ao longo do ciclo co-
brou a fatura e o bicampeona-
to olímpico quase escapou – o 
Brasil se superou para derrotar 
as russas nas quartas de final e 
as americanas na decisão. No 
início deste ano, Zé Roberto co-
mentou durante uma entrevista 
que a seleção chegou a Londres 
tendo cumprido apenas 70% 
da carga programada de treina-
mento, isso numa comparação 
com o planejamento executado 
para Pequim. Diante da média 
de idade elevada da equipe e 

da velocidade e força dos prin-
cipais adversários, cresce ainda 
mais em importância o condi-
cionamento físico, tema que o 
blog abordou domingo passado.

Para Gabi, que disputou 
o Mundial 2014 e vai para sua 
primeira Olimpíada, enfrentar 
seleções como Estados Unidos, 
Rússia e China exige demais da 
equipe, tanto no aspecto físi-
co quanto psicológico. “Times 
assim te sugam o tempo intei-
ro, puxam muito do seu físico 
e também psicologicamente. 
Veja os EUA, com uma equipe 

alta, jovem, jogadoras comple-
tas. Temos que estar bem no 
condicionamento físico e fazer 
um jogo veloz”, comentou a 
ponteira.

Finais do GP
A seleção feminina está 

desde segunda-feira em Is-
tambul, Turquia, onde treina 
até sexta-feira. No sábado 
(2), o time embarca rumo a 
Bangcoc, Tailândia, para a 
disputa das finais do Grand 
Prix. As seis equipes classi-
ficadas foram divididas em 

duas chaves de três times, 
com os dois primeiros avan-
çando às semifinais. O Bra-
sil está no mesmo grupo de 
Tailândia e Rússia. O outro 
tem EUA, China e Holanda. A 
equipe de Zé Roberto estreia 
às 8h (horário de Brasília) 
do dia 6 contra as donas da 
casa e joga no dia seguinte, 
no mesmo horário, contra as 
russas. O SporTV transmite 
as finais. O Brasil tenta seu 
11º título do Grand Prix, mas 
a prioridade é a preparação 
para os Jogos Olímpicos.

A organização da Stock 
Car abriu as vendas de in-
gressos para mais três eta-
pas da temporada 2016. As 
entradas para a próxima 
prova, dia 17 de julho em 
Cascavel, no Paraná, já po-
dem ser adquiridas desde 
abril. Mas a partir de ago-
ra, os fãs da velocidade 
poderão garantir presença 
também em três das qua-
tro corridas seguintes: a 
já tradicional “Corrida do 
Milhão” (11 de setembro 
em São Paulo/SP), e as ro-
dadas duplas em Londri-
na/PR (25 de setembro) e 
Goiânia/GO (6 de novem-

bro). As entradas estão 
disponíveis no site: www.
ticketsforfun.com.br. A au-
sência fica por conta da 9ª 
etapa (16 de setembro), 
cujo palco, Brasília, ainda 
não foi confirmado. 

Os preços variam de 
R$ 40 (arquibancada) até 
R$ 360 (paddock). Estu-
dantes, jovens de 15 a 29 
anos pertencentes a famí-
lias de baixa renda, idosos 
e deficientes físicos têm 
direito a meia-entrada. É 
necessária a comprova-
ção do direito ao benefício 
da meia-entrada no ato 
da compra e no acesso ao 

evento para todos os be-
neficiários. Para a Corrida 
do Milhão, os ingressos de 
Camarote e Paddock ainda 
não estão disponíveis para 
venda. 

A etapa do último do-
mingo no circuito de Ta-
rumã, em Viamão/RS foi 
vencida por Max Wilson 
(RC) e Júlio Campos (C2). 
Após cinco etapas dispu-
tadas, Felipe Fraga (VRT) 
lidera o campeonato com 
111 pontos, seguido por 
seu companheiro de equi-
pe, Marcos Gomes, atual 
campeão da categoria. Da-
niel Serra (RBR Mattheis), 

Átila Abreu (A. Mattheis) e 
Max Wilson (RC) aparecem 
em seguida. Rubens Barri-
chello (Full Time) é o sex-
to. Ricardo Maurício (RC), 
Valdeno Brito (TMG), Cacá 
Bueno (RBR Mattheis) e 
Diego Nunes (Bassani) 
completam o Top 10.

Estima-se que os in-
gressos colocados à venda 
de forma antecipada serão 
esgotados com rapidez, 
haja vista que tem sido 
muito grande a procura 
de telespectadores para 
acompanhar a prova, a 
exemplo do que tem ocor-
rido em outras edições.

Etapas do stock car garantidas
INGRESSOS À VENDA

A partir de agora, os fãs da velocidade poderão garantir presença também em três das quatro corridas seguintes

O vôlei brasileiro, que tem a ponteira Gabi, é um dos favoritos a medalha de ouro nas Olimpíadas
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Hulk assina e já é de time chinês
R$ 42,4 milhões poR ano

Paraibano é aprovado 
em exames e recebido 
com festa pela torcida
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O atacante brasileiro 
Hulk assinou contrato com 
o Shanghai SIPG, do campeo-
nato chinês, depois de reali-
zar exames médicos.

O clube anunciou para 
hoje uma coletiva de impren-
sa com o paraibano Hulk, de 
29 anos, que chega ao SIPG 
depois de ter disputado qua-
tro temporadas pelo Zenit 
São Petersburgo.

O Zenit também oficia-
lizou a saída do brasileiro 
e postou uma mensagem 
confirmando valores e agra-
decendo Hulk em seu Insta-
gram. “O Zenit e o Shanghai 
SIPG chegaram a um acordo 
para transferência de Hulk. 
O valor é de 55,8 milhões de 
euros com possível bônus 
a mais para o Zenit. O Zenit 
quer agradecer ao Hulk e sua 
família por esse tempo em 
St. Petesburg e sua grande 
contribuição para a história 
do clube. Nós desejamos boa 
sorte ao Hulk e muitas vitó-
rias. Obrigado”, escreveu o 
Zenit. 

 O valor pago por Hulk 
pelo Shanghai ultrapassa a 
então transação mais cara 
do futebol asiático, que havia 
sido o brasileiro Alex Teixei-
ra, do Jiangsu Suning, por 50 
milhões de euros. 

A agência russa Tass 
informa que Hulk ganhará 
$12,5 milhões (R$ 42,4 mi-
lhões) por ano. “O acordo 
também estipula bônus ao 
Zenit caso Hulk marque mais 
de 15 gols pelo clube chinês”, 

disse uma fonte de dentro do 
clube à agência.

Atualmente, o Shanghai 
tem quatro estrangeiros: o 
argentino Conca, o brasileiro 
Elkeson, o ganês Asamoah 
Gyan e o marfinês Evrard 

Kouassi. Ao fim da metade 
da temporada da China, é o 
quarto colocado.

O atacante vem de tem-
porada de destaque pelo Ze-
nit, com 23 gols marcados, o 
que o ajudou a reconquistar 

espaço na seleção com Dun-
ga.

O Shanghai SIPG ocupa 
atualmente a quarta posição 
na liga chinesa, mas não con-
quistou nenhuma vitória nas 
últimas cinco partidas.

Ao desembarcar na China, Hulk recebeu o calor da torcida do Shanghai SIPG, e disse que pretende dar muitas glórias à nova equipe durante o seu campeonato nacional
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 Mesmo sem jogar na noie da última 
quarta-feira, o Palmeiras (que enfrentou 
ontem à noite o Figueirense), permanece 
por mais uma rodada na liderança do Cam-
peonato Brasileiro. O Verdão viu Interna-
cional e Santos, times que poderiam o ultra-
passar na tabela de classificação, perderem, 
respectivamente, para Flamengo e Grêmio.

Esses dois últimos, inclusive, estão no 
G4 nesta 12ª rodada. Na vice-liderança está 
o Corinthians, que derrotou o América-MG 
pelo placar de 2 a 0 e começa a se firmar 
apesar da saída do técnico Tite. No clássico 
Atletiba, o Coritiba derrotou o Atlético-PR 
por 1 a 0, enquanto o São Paulo colou no 
G4 ao bater o Fluminense por 2 a 1.

Timão na vice
Em confronto longe de ter fortes emo-

ções, o Corinthians bateu o América-MG 
por 2 a 0, no Independência, na noite de 
quarta-feira em partida válida pela 12ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro. Romero e 
Marquinhos Gabriel marcaram os gols do 
Alvinegro.

Com o resultado, o América-MG segue 
na lanterna do Brasileirão, com 8 pontos. 
Já o Corinthians sobe para a vice-liderança, 
com 22 pontos marcados. Na próxima roda-
da, o Coelho visita o Atlético-PR, enquanto 
o Timão recebe o Flamengo em Itaquera.

Kardec
No duelo de Tricolores da rodada, deu 

São Paulo. Depois de três rodadas sem vi-
tória, a equipe de Edgardo Bauza venceu o 
Fluminense por 2 a 1 no Morumbi, em par-
tida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. 
Os gols foram marcados por João Schmidt e 
Alan Kardec. Cícero, de pênalti, descontou.

A vitória levou o São Paulo à sétima 
colocação, com 18 pontos, ultrapassando o 
Fluminense. O Tricolor Carioca, que tem 16 
pontos, caiu para o 11º lugar. O Fluminense 
volta a campo no próximo sábado, contra 
o Coritiba, no Raulino de Oliveira. Já o São 
Paulo viaja para o interior do estado, onde 
encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, 
no domingo.

Queda do Peixe
O Santos pagou caro pelos seus erros 

defensivos na Arena Grêmio, em Porto Ale-
gre. Se na teoria o time entrou em campo 
com a expectativa de vencer o Grêmio fora 
de casa e assumir a liderança do Campeo-
nato Brasileiro, em sua 12ª rodada, mesmo 
que provisória, após uma década, na práti-
ca começou o jogo desligado, se reorgani-
zou, buscou um empate por 2 a 2 quando 
a derrota já parecia certa, mas levou outro, 
o do 3 a 2 definitivo, a poucos minutos do 
fim da partida.

O Grêmio começou o jogo com tudo e 
fez dois gols bastante parecidos ainda no 
primeiro tempo. Giuliano marcou aos 2min, 
quando pegou rebote, após chute de Ever-
ton. Depois o jogo equilibrou, até porque 

o Grêmio recuou e deixou a bola com o 
Santos, mas aconteceu outro gol gremista 
parecido. Novamente Everton chutou, Van-
derlei também defendeu, mas Douglas pe-
gou a sobra e balançou a rede aos 44min.

Dorival Jr. fez uma substituição funda-
mental no segundo tempo: tirou Vitor Bue-
no e colocou Copete, que fez sua estreia 
com um gol aos 19min: após cobrança de 
escanteio e desvio de Gustavo Henrique, 
ele ficou sozinho na pequena área e fez o 
gol. O empate aconteceu aos 37min e nova-
mente teve participação de Copete. Ele ga-
nhou uma disputa na intermediária e dei-
xou a bola com Zeca, que chegou com tudo 
e soltou uma “bomba” direto para o gol.

Tudo se encaminhava para o empate, 
mas uma boa troca de passes decidiu a par-
tida aos 44min. Giuliano fez uma ótima en-
fiada de bola para Marcelo Hermes entrar 
na área e marcar o gol da vitória.

Vitória do Mengão
O Flamengo conquistou um ótimo re-

sultado em Cariacica (ES) ao vencer o Inter-
nacional por 1 a 0, nessa quarta-feira, no es-
tádio Kleber Andrade, que recebeu ótimo 
público. Após perder o clássico para o Flu-
minense no último fim de semana, o time 
carioca se recuperou e voltou nesta 12ª ro-
dada a brigar na partida de cima da tabela 
de classificação do Campeonato Brasileiro.

Com 20 pontos, o Flamengo possui 
a mesma pontuação dos colorados, mas 

perde no saldo de gols (4 a 2). Em busca 
de uma sequência positiva, o clube carioca 
tem novo confronto pelo G4 neste domin-
go, quando enfrenta o Corinthians, no es-
tádio Itaquerão, em São Paulo. Um pouco 
mais distante da liderança, o Internacional, 
após perder a segunda partida consecutiva, 
tenta se reabilitar no clássico contra o Grê-
mio, no mesmo dia, no estádio Beira-Rio, 
em Porto Alegre.

Leão guerreiro
Com dois a mais em campo, o Vitória 

derrotou o Sport por 3 a 2, na noite des-
sa quarta-feira, no Barradão, em Salvador, 
e se afastou da zona de rebaixamento do 
Brasileirão. Apesar da derrota, o zagueiro 
Matheus Ferraz, do Sport, foi o destaque da 
partida, com dois gols.

Em confronto direto para se afastar 
para zona da degola, Vitória e Sport entra-
ram em campo nessa quarta na 15ª e 14ª 
colocação na tabela, respectivamente. Ao 
fim do jogo, o time da casa chegou aos 16 
e descolou do grupo que estava perto de 
entrar na temida zona. O Sport manteve os 
12 pontos e agora pode finalizar a rodada 
na zona de rebaixamento.

Sorrisso
Na estreia do técnico Caio Júnior, 

a Chapecoense derrotou o Cruzeiro por 
3 a 2, na noite desta quarta-feira, na 
Arena Condá.

Derrotas de rivais deixam palmeiras cada vez mais líder
BRASILEIRO DA SÉRIE A

O Flamengo surpreendeu a todos, venceu o Internacional em Cariacica, enquanto que o time gremista desbancou o Santos, resultados estes que beneficiaram o Verdão, que entrou em campo ontem



Disputas serão em oito 
modalidades, reunindo 
atletas de todo o Estado

Começam as Paralimpíadas da PB
ABERTURA HOJE 
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Os Jogos Paralímpicos 
da Paraíba 2016 começam 
hoje. A solenidade de aber-
tura está marcada para as 
16h, no ginásio principal da 
Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, mas já a partir das 
9h, iniciam as disputas na 
modalidade de bocha, en-
quanto que às 14h haverá 
uma partida de futebol de 
sete, destinado aos que tem 
paralisia cerebral.

Os Jogos terão três dias 
de duração e são destina-
dos aos paratletas de todo 
o Estado de qualquer faixa 
etária. Ao todo, serão 320 
competidores entre homens 
e mulheres nas modalidades 
de: atletismo, judô, bocha, 
natação, goalball, futebol de 
cinco (deficiência visual), tê-
nis de mesa e futebol de sete. 
Todas as modalidades serão 
na Vila Olímpica, com exce-
ção do futebol de cinco, que 
será no Instituto dos Cegos 
de João Pessoa.

As disputas, no entanto, 
definirão a delegação brasi-
leira que no mês de novem-
bro representará a Paraíba 
nos Jogos Escolares Paralím-

picos, que ocorrerão em São 
Paulo. Os atletas paraibanos 
terão todas as suas despe-
sas custeadas pelo Governo 
do Estado, a exemplo do que 

tem ocorrido em edições an-
teriores.

O gerente executivo do 
paradesporto da Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-

porte e Lazer (Sejel), Jean 
Klaud, reforçou o convite 
para os que gostam de es-
porte assistir a abertura, 
bem como as competições. 

“Será uma bela festa a aber-
tura e não só os que militam 
diretamente com o para-
desporto, como também os 
simpatizantes, a organização 

do evento estará aberta a re-
ceber todos. O esporte para 
a pessoa com deficiência, 
acima de tudo, é inclusão so-
cial”, destacou.

Ela nasceu na cidade paraibana de 
Mulungu, tem 15 anos, e na última quar-
ta-feira, embarcou com a Seleção Brasi-
leira de luta olímpica para Lima, no Peru, 
onde neste fim de semana disputará o 
Campeonato Pan-Americano Júnior. Eli-
zabeth Moraes é uma das promessas bra-
sileiras do esporte e pela primeira vez dis-
putará uma competição internacional.  A 
vaga para representar o Brasil foi obtida 
após a conquista do título brasileiro na 
categoria Cadete, no mês de maio. 

A paraibana Beth conheceu e come-
çou a praticar a luta olímpica há quatro 
anos, no Ginásio Experimental Olímpico 
(GEO) do Caju, no Rio de Janeiro. Na-
quela época, nem imaginava que mu-

lher pudesse lutar. “Estou muito feliz por 
fazer parte da Seleção Brasileira. Na mi-
nha idade conseguir uma oportunidade 
como essa é muito difícil. Agora é foco 
total para a competição. Sei que não 
será fácil”, disse Beth, do Instituto Trevo.

A jovem atleta mudou-se para o Rio 
de Janeiro ainda bem pequena, aos seis 
anos de idade, após sua mãe, Maria das 
Dores, arrumar um trabalho na cidade. 
Na luta olímpica, tem como ídolo a ca-
rioca Joice Silva, primeira brasileira a ser 
campeã dos Jogos Pan-Americanos na 
história deste esporte. Desde que mu-
dou-se para o Rio, não teve chance de 
visitar a família que continua morando 
na Paraíba.

Atleta de Mulungu viaja para 
Campeonato Mundial no Peru

LUTA OLÍMPICA

 

 Estão abertas as inscri-
ções para o XXI Campeonato 
Paraibano Caixa de Atletismo 
Sub-18, que irá acontecer nos 
próximos dias 15 e 16, na Vila 
Olímpica Parahyba, em João 
Pessoa. Podem participar atle-
tas de clubes filiados à Fede-
ração Paraibana de Atletismo 
(FPbA) e também de ONGs e 
escolas, com idade de 15 a 17 
anos, nas categorias feminina 
e masculina. As inscrições se-
guem até o próximo dia 11.

Para participar do even-
to, cada clube pode inscrever 

quantos atletas desejarem 
por prova, porém, cada atleta 
participa de, no máximo, duas 
provas individuais e do reveza-
mento. Também poderá inscre-
ver mais de uma equipe, desde 
que as inscrições sejam entre-
gues em fichas separadas. 

A organização realizará 
o Congresso Técnico no dia 
13, dois dias antes do evento, 
quando será discutido o regula-
mento e as normas da compe-
tição. O Congresso ocorrerá na 
pista de atletismo da UFPB.

Entre as provas do cam-
peonato, há recordes que há 
muito tempo não são quebra-
dos, como a corrida de 200m, 

batido pela atleta olímpica Jail-
ma Sales de Lima em 2003 e os 
100m sobre barreira, no mes-
mo ano, além das provas de 
revezamento Medley, em 2001 
e Salto em Altura em 2002. As-
sim como suas irmãs, Jucilene 
e Jussara, na prova de Reve-
zamento 4x100m, em 2002. 
Andressa Oliveira de Morais 
bateu recorde em 2006 no Lan-
çamento de Martelo e em 2008 
no Lançamento de Disco.

No masculino, Basílio Emi-
dio de Júnior bateu recorde nas 
provas de 100m e 200m de cor-
rida rasa em 1998. Esdras Mar-
tins em 2014, na de 1500m, 
dentre outros recordes.

Federação abre as inscrições 
para Campeonato Paraibano

SUB-18

Adrizzia Silva
Especial para A União

Os atletas, alguns filiados a clubes, disputarão competição no próximo mês na Vila Olímpica

Elizabeth Moraes deixou a Paraíba aos 15 anos, treinou forte e hoje integra a seleção

Alguns atletas que representaram a Paraíba nas Paralimpíadas Escolares, em edições passadas, estão disputando o evento paraibano a partir de hoje
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Forró Caçuá vai animar 
o São João do Bar do 
baiano amanhã 
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DJ kylt lança o seu novo 
projeto “Viva o Vinil”, 
hoje em São Paulo
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Confira as principais 
atrações culturais
do final de semana
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A atração da edição deste mês 
de julho do Projeto Músi-
ca do Mundo, uma ação 
promovida pela Funesc 
(Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba), é o Quarteto 
Pequeña Venecia. O grupo - 
que foi formado pelo El Sis-

tema, composto por orquestras e que existe 
há 41 anos, na Venezuela - se apresenta 
hoje, a partir das 21h, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, instalada no próprio 
Espaço Cultural, localizado em João Pessoa, 
e vai tocar um repertório latino, que inclui 
composições de Carlos Gardel, Juan Bautista 
Plaza e Jenaro Prieto, além de Franz Joseph 
Haydn (1732 - 1809), considerado o pai da 
sinfonia. A propósito, o evento é uma opor-
tunidade de o Governo do Estado mostrar 
à comunidade o trabalho desses músicos, 
que chegaram à Paraíba no fim de maio 
com o objetivo de qualificar e compartilhar 
experiência com os alunos do Prima (Proje-
to de Inclusão Social através da Música e das 
Artes). Os ingressos para o público custam 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). 

Todos esses quatro músicos são oriun-
dos do El Sistema, que inspirou o Prima. 
Esse concerto vai servir para os alunos 
como exemplo do futuro que espera por 
eles. O Quarteto Pequeña Venecia vai apre-
sentar um repertório latino. Esse intercâm-
bio é importante porque vai possibilitar sair 
um pouco do experimento para absorver o 
conhecimento que eles podem transmitir, 
pois são oriundos do El Sistema, que é um 
sistema de orquestras, na Venezuela, com 
foco na inclusão social por meio da músi-
ca clássica, assim como o Prima, e que, ao 
longo de 41 anos, já formou milhões de 
músicos”, ressaltou para o jornal A União o 
coordenador de Comunicação do Projeto de 
Inclusão Social através da Música e das Ar-
tes da Paraíba, professor Sérgio Aires. Nesse 
sentido, ele disse que o quarteto vai iniciar, 
ainda neste mês de julho, num trabalho que, 
a princípio, se prolongará até o próximo 
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Inclusão pela arte
O Quarteto Pequeña Venecia, da Venezuela, que desenvolve um trabalho
com o Prima, se apresenta hoje pelo Projeto Música do Mundo da Funesc

EVENTO

n Evento: Projeto Música do Mundo

n Atração: Quarteto Pequeña Venecia

n Data: Hoje

n Hora: 21h

n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 

Tambauzinho

n Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

n Realização: Funesc

Serviço

Hoje - 1º de julho - é consa-
grado, na cidade de João Pessoa, 
como o Dia do Trombone, con-
forme a lei de nº 1.834, aprovada 
em 26 de abril último pela Câma-
ra Municipal. Mas também é a 
data de aniversário de morte dos 
trombonistas Radegundis Feitosa, 
Adenilton França e Roberto Ân-
gelo, que faleceram em acidente 
automobilístico em 2010. Com o 
objetivo de prestar-lhes homena-
gem póstuma, a Orquestra Sinfô-
nica da Universidade Federal da 
Paraíba realiza apresentação a 
partir das 20h, na Sala Radegun-
dis Feitosa, instalada no Campus 
da UFPB, na capital. O repertório 
do concerto - que também terá 
a participação, como convidado, 
do trombonista mineiro Marcos 
Flávio, e do grupo Paraibones 
- foi preparado especialmente 
para lembrar os saudosos músi-
cos. A entrada é gratuita para o 
público.

O concerto de hoje é consi-
derado como o ponto culminan-
te de uma vasta programação 
elaborada para comemorar o 
“Dia do Trombone”. Antes do 
início da apresentação, o que já é 
uma praxe da OSUFPB, o profes-
sor do Departamento de Música 

da UFPB, Sandoval Moreno, que 
coordena o evento, proferirá 
palestra comentando as obras a 
serem executadas. Na sequência, 
o público ouvirá um repertório 
que inclui canções dos consagra-
dos compositores brasileiros Er-
nesto Nazareth, Carlos Gomes e, 
também, do compositor italiano 
Benedetto Marcello, a qual será 
interpretada pelo trombonista 
mineiro Marcos Flávio, convidado 
especialmente para fazer o solo 
junto à Orquestra. Outra atra-
ção é a participação do grupo 
Paraibones, coral de trombones 
sob regência de Carlos Anísio e 
que é formado por estudantes e 
ex-alunos do Departamento de 
Música da Universidade Federal 
da Paraíba.

A apresentação desta noite 
em homenagem aos saudosos 
trombonistas, que tinham liga-
ção com a UFPB na condição de 
docente ou discente, é o sétimo 
concerto de um total de 20 que 
deverão ocorrer quinzenalmente, 
ao longo deste ano, as quais vão 
contemplar clássicos da música 
universal e produções de profes-
sores e alunos do Departamento 
de Música e Educação Musical da 
Universidade Federal da Paraíba.  

OSUFPB homenageia Radegundis 
Feitosa e mais dois músicos

DIA DO TROMBONE

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

mês de dezembro, visitas mensais aos 11 
Polos do Prima espalhados pelo Estado, 
com o intuito de ministrar masterclasses 
para alunos e professores, além de realizar 
apresentações em comunidades. “Isso vai 
fortalecer a parte pedagógica”, garantiu.

A propósito, integram o repertório que 
o grupo venezuelano apresenta hoje as se-
guintes composições: ‘Quarteto Emperador’ 
(Joseph Haydn), ‘Fuga Criolla’ (Juan Bautista 
Plaza), ‘Apure en un viaje’ (Jenaro Prieto, 
com arranjo de Eduard Chacón), e ‘Por una 
Cabeza (Carlos Gardel, arranjado por Irina 
Lazaryeva). Durante ensaio, o violinista do 
Quarteto Pequeña Venecia, Manuel David, 
confessou sua expectativa com relação ao 
concerto. “A música inclui inclusão, que sig-
nifica união. Então, estamos muito conten-
tes pela oportunidade que nos foi dada para 
trabalhar com esse intuito aqui na Paraíba. 
O público terá a oportunidade, na apresen-
tação, de conhecer o nosso trabalho”, disse 
ele, que forma o conjunto com o também 
violinista Manuel Alfredo Barrios, Carolina 
Quero (viola) e Radnier Vargas (violoncelo).

 
Sobre o projeto
O Música do Mundo é uma ação 

promovida pela Funesc (Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba), lançada em agosto de 
2015 com o objetivo de valorizar os artistas 
e a música contemporânea. A cada edição, 
artistas paraibanos e de outros países ocu-
pam o palco da Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira. Uma das características do 
projeto é o preço popular do ingresso, o que 
permite ao público o acesso às atrações de 
qualidade internacional.

Manuel Davis, Manuel Alfredo, Radnier Vargas e Carolina Quero formam o grupo instrumental

Radegundis Feitosa (1962-2010) foi considerado um dos maiores trombonistas do Brasil 
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N ascida Ana Monica 
Moura, mas conhecida 
popularmente como 
Dj Kylt, a artista lança 
seu mais novo projeto 
intitulado “Viva o Vinil” 
hoje em São Paulo e 
promove com ele o 

novo encontro e baile itinerante. A pa-
raibana, que é um dos grandes nomes do 
circuito cultural na capital, que celebra a 
cultura dos discos com ritmos brasileiros 
e suas afinidades com seu novo projeto. Os 
interessados em participar do lançamento 
poderão conferir tudo no bar O Sobrado, 
a partir das 18h até as 23h. A entrada é 
franca. 

Pensado pela DJ e pesquisadora mu-
sical, Kylt marca o avanço de sua carreira 
com o lançamento de seu mais novo pro-
jeto.  “O projeto marca minha residência 
em São Paulo até o final do ano e garante a 
cidade mais uma opção de bom gosto para 
os amantes do vinil”, comentou a cantora 
em entrevista ao jornal A União. 

Sendo essa a sua 1ª edição, o local 
onde irá acontecer a apresentação da ar-
tista conta com além de boa música, mais 
também algumas opções gastronômicas 
com foodtruck e outras atividades progra-
madas para a noite. 

Ainda em entrevista a cantora convida 
os paraibanos que residem em São Pau-
lo e os próprios paulistas que quiserem 
desfrutar e conhece de suas músicas com 
ritmos latinos e africanos. “Seus ouvidos 
são bem-vindos. Venha, desfrute e viva o 
vinil”, concluiu.

Embora não pareça, a trajetória da 
cantora em São Paulo vem sendo traçada. 
Marcando presença nos eventos, a artis-
ta vem promovendo a representação da 

Diversidade 
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Novo projeto desenvolvido pela Dj Kylt marca o momento da carreira da artista que é destaque na cena paraibana

Viva o Vinil

Paraíba na discotecagem. Em cima disso, 
Kylt já participou de grandes eventos como 
os circuitos realizados em algumas cida-
des, por exemplo, em Serralheria, Fatiado 
Discos, Boteco Pratododia, Casa Brasilis, 
Mundo Pensante, Jongo Reverendo, Espaço 
Urucum, Casa das Caldeiras, Matilha Cultu-
ral, Bebo Sim, Pilantragi, Samba do Sol, Ba-
tbacumba Auês, Campanha ALMA - Améri-
ca Latina Musica y Artes entre outros. 

Paraibana que tem orgulho de re-
presentar o Nordeste, Kylt, é acima de 
tudo, uma verdadeira entusiasta e agi-
tadora cultural ,   que p ercorre diversos 
horizontes com o seu som, sendo reco-
nhecida por estabelecer uma engenhosa 

técnica e primorosa pesquisa musical 
no campo das práticas musicais etno-
gráficas . 

Em seus trabalhos, a artista busca 
adapta r harmoniosamente para a pista 
de dança a riqueza da música regional  e  
brasileira, bem como dos diversos ritmos 
latinos e africanos, acarretando em um 
forte diálogo com o gingado das sonorida-
des percussivas dos trópicos, com a fusão 
híbrida dos efeitos e beats eletrônicos 
dançantes. 

Neste percurso, a paraibana pôde divi-
dir o mesmo palco com uma série de artis-
tas e bandas de destaque do País, a exemplo 
de Tulipa Ruiz, Céu, Otto, Siba, Banda Eddie, 
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Academia da Berlinda, Kiko Dinucci, Juçara 
Marçal, Nação Zumbi, Bixiga 70, Dusouto, 
Zeca Baleiro, Rico Dalasam, Liniker, Tássia 
Reis, Karol Conka e os seus conterrâneos 
Cátia de França, Chico César, Totonho, Es-
curinho, dentre muitos outros. 

n Projeto: Viva o Vinil
n Atração musical: DJ KYLT (Paraíba) 
n Onde: O Sobrado, São Paulo
n Horário: 18h às 23h
n Entrada: Gratuita

Serviço

A artista segue 
a sua trajetória 
musical 
conquistando 
cada vez mais a 
graça do público 
por onde passa e 
exibindo o seu 
talento como Dj

Lucas Silva
Especial para A União

Em sessão de autógrafos, o 
escritor paraibano José Leite Guerra 
lançará amanhã, a partir das 10h, na 
Livraria do Luiz, localizada em João 
Pessoa, Dança das Palavras (MVC/
Forma Editorial, 224 páginas, R$ 30). 
O livro - o quinto da carreira literária 
do autor, mas o terceiro de poemas 
- é uma coletânea que reúne textos 
antigos, já divulgados em algumas 
publicações, a exemplo do Correio 
das Artes, suplemento literário do 
jornal A União, e inéditos. Na ocasião, 
o crítico Hildeberto Barbosa Filho 
fará a apresentação da obra, ilustra-
da pelo artista visual Fred Svendsen, 
que vai realizar mostra do seu traba-
lho mais recente.     

“Poder publicar essa obra era um 
sonho meu, pois eu queria colocar os 
poemas que mais gosto e, também, 
aproveitar para publicar os poemas 
atuais”, confessou para o jornal A União 
José Leite Guerra. Para que o leitor 
tenha uma “canja”, a primeira estrofe 
do poema Bailado das árvores, que abre 
as páginas do livro Dança das Palavras, 
é a seguinte: “O parque aberto (não 
tem janelas) / a ventania / (noites e dias) 
/ entra, passeia nas alamedas”. 

José Leite Guerra resumiu que, 
no geral, os temas de Dança das 
Palavras se fixam mais no ser huma-
no e a sua relação com o mundo; as 
circunstâncias da vida e a fatalidade. 
A propósito, uma pintura, tela de 
Fred Svendsen, ornamenta a capa do 
livro, o que a deixou expressiva, pois 
oferece brilho ao volume de poemas 

Escritor José Leite Guerra lança amanhã, na Livraria do Luiz, em João 
Pessoa, novo livro de poemas que reúne textos inéditos e antigos

BAilADO DAS PAlAVrAS

e expressa a qualidade da edição, traba-
lho realizado pela Forma Editorial, em 
parceria com a MVC Editora, e cujas 224 
páginas foram impressas em papel pó-
len, com o acabamento finalizado pela 
Gráfica JB. 

No texto em que apresenta a obra 
para o leitor, o jornalista e poeta Walter 
Galvão escreve que “Dança das palavras 
é uma coreografia de verdades estáti-
cas e dinâmicas (...) Neste livro-territó-
rio livre, cheio de invenções da poesia, 

estamos perante a palavra imanada, 
transgredida, refundada e que, por ser 
tão sólida em sua intangibilidade de 
mutante relacional, nos proporciona 
beleza, tensão, emotividade, inquietude 
e reflexão. É assim a arte de José Leite 
Guerra”. 

Natural da cidade de João Pessoa, 
o poeta e prosador José Leite Guerra 
estreou na literatura em 1967, quando 
lançou em mimeógrafo, pelas Edições 
Caravela, o livro de poemas intitulado O 

Circo. Posteriormente, em 1999, ele 
complementou essa obra com a pu-
blicação de O Circo, o Bicho e a Festa, 
fechando em definitivo a trilogia. 
Em 1978, fez o lançamento de Boi 
de Fogo e Proezas com Geringonça 
(contos), cuja fonte foi o folclore bra-
sileiro, que reeditou em 2008, com o 
intuito de comemorar as três décadas 
do livro. Mas antes, em 2004, publi-
cou Pátio Sem Sombras, novela de 
conteúdo intimista, na qual o autor 
retrata sua própria infância. 

O escritor José Leite Guerra, que 
é membro da Academia Virtual de Le-
tras (AVL) online, tendo como patro-
no o poeta Manoel de Barros (Cadeira 
nº 5), antecipou para A União que seu 
próximo projeto já está pronto e revi-
sado. Trata-se do livro Beco dos Mila-
gres, que é a continuação da história 
biográfico-ficcional da obra Pátio Sem 
Sombras. “Os originais estão arquiva-
dos no computador”, disse o autor, 
que ainda não tem previsão para o 
lançamento. Ele também pretende 
ingressar no gênero de ficção infantil, 
tendo já concluído Florinha (prosa) e 
Sinfonia do Jardim (poemas).  

 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTO: Evandro Pereira

n Evento: Lançamento de livro
Título: Dança das Palavras
Autor: José Leite Guerra
Data: Amanhã
Hora: 10h
Local: Livraria do Luiz, em João Pessoa
Endereço: Galeria Augusto dos Anjos, Praça 1817, Centro  
Editora: MVC/Forma Editorial
Nº de páginas: 224
Preço: R$ 30

Serviço

O autor do livro “Dança das palavras” revelou para A União que já está com um novo trabalho pronto
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Em cartaz

Música
Livros em destaque

    Humor 

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

FM
0h -  Madrugada na Tabajara

4h - Aquarela Nordestina

6h - Jornal Estadual

7h - Reserva Especial MPB

8h - Programação Musical

12h - Fala, Paraíba!

14h - Programação Musical

16h - Menu 105

18h - Tabajara Esporte

19h - Voz do Brasil

20h - Transa Reggae

Edição do “Forró Atiçando Brasas” será 
amanhã no Bar do Baiano, nos Bancários

Rádio Tabajara

BaRTolo Cristovam Tadeu

Ainda no clima de São João, os 
artistas Zé Preto e Forró Caçuá se apre-
sentam em mais uma edição do projeto 
cultural “Forró Atiçando as Brasas”, que 
acontece amanhã no Bar do Baiano. A 
apresentação tem início às 18h, mas 
segue até meia-noite. Além das apre-
sentações o evento contará ainda com 
sorteios e brincadeiras programadas. 
Os interessados em participar podem 
adquirir seus ingressos no valor de R$ 5.

“É um encontro de amigos e pes-
soas locais que moram na rua do bar. 
Mas, uma coisa que venho 
notando é que, além da 
aceitação publica ao 
longo desses 15 anos 
de evento é a adesão de 
pessoas mais novas. Os 
jovens estão cada vez 
mais presentes nas edi-
ções”, comentou a 

coordenadora do projeto Suelene Sousa. 
Ainda em entrevista, a coordena-

dora Suelene completou dizendo que a 
atividade que é realizada anualmente foi 
criada no bairro dos bancários e é algo 
saudável.  “A ideia inicial veio da forma-
ção do nosso bloco carnavalesco cha-
mado “Violão da Madrugada”, ressaltou 
Suelene ao perguntada sobre a formação 
inicial do Forró Atiçando Brasas. 

Durante o evento, o público que 
participar verá que a atividade terá 
dois momentos. No primeiro, o grupo 
Zé Preto se apresenta trazendo toda 
sua sonoridade do forró de fole. 
Logo após é dada uma 
pausa realização de 
um sorteio e no 

segundo momento 
é a vez do trio pa-
raibano Forró Caçuá 
tomar conta do palco 

e colocar todos para dançar com 
suas composições.

Na apresentação, os artistas trarão 
músicas como Batista Morena, Dona do 
meu Coração e Rela Rela. Uma novida-
de é que, além das apresentações cultu-
rais, haverá presença de um chargista 
surpresa  no evento que fará algumas 
observações e desenhos para colaborar 
com a galeria do Bar do Baiano. 

 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

Obra resgata processo 
criativo de Glauber Rocha

O que, realmente, 
se passava na cabeça 
do saudoso diretor, 
roteirista e ator  baia-
no Glauber Rocha 
(1939 - 1981)? Em 
outras palavras, indo 
mais profundamen-
te na questão, como 
funcionava o processo 
criativo do cineasta 
brasileiro mais conhe-
cido internacional-
mente? A busca das 
respostas para tais indagações instigou o autor da 
obra, Humberto Pereira da Silva, professor univer-
sitário em São Paulo, a escrever o livro intitulado 
Glauber Rocha: Cinema, Estética e Revolução (Paco 
Editorial, 176 páginas, R$ 28,90), já disponível 
nas livrarias do País. Ele também foi movido pelo 
propósito de apresentar essa trajetória de um dos 
ícones do Cinema Novo principalmente para as 
novas gerações. 

No livro, que não considera uma biografia, mas 
uma obra introdutória, o professor Humberto Pe-
reira da Silva - que leciona Ética e Filosofia (gradua-
ção) e Estética na pós de Fotografia da FAAP (Fun-
dação Armando Álvares Penteado) - enfoca, com 
uma linguagem direta, a trajetória artística e de 
ativista cultural de Glauber Rocha, dando elemen-
tos para que se conheça seu processo criativo em 
conjunto com suas posições políticas. O autor ainda 
trata a recepção dos filmes do cineasta baiano, que 
cunhou a famosa frase “Uma ideia na cabeça e uma 
câmera na mão”, percorrendo desde a época do Ci-
nema Novo até a derradeira obra cinematográfica, 
intitulada A Idade da Terra, drama de 1980 e que 
gerou enorme polêmica no Festival de Veneza. 

Por meio do release de divulgação da Paco 
Editorial, o professor Humberto Pereira da Silva 
confessou que aposta nesse conjunto como o di-
ferencial de seu livro em relação a várias outras 
obras já lançadas sobre Glauber Rocha. Para tanto, 
ele - que é formado em Matemática e Física pela 
Pontifícia Universidade Católica (SP) e Filosofia 
pela Universidade de São Paulo e crítico há quase 
duas décadas, dedicou sete meses à memória e 
legado de Glauber, perpetuados por sua mãe, dona 
Lucia, falecida em 2014, aos 94 anos de idade, e 
filha, Paloma Rocha, fontes diretas na produção. 
“Por elas, pude colher informações importantes 
sobre pontos obscuros da vida de Glauber, princi-
palmente do período em que ele esteve no exílio, 
durante a Ditadura Militar”, disse o autor da obra, 
cuja orelha é assinada por outro criador do Cine-
ma Novo, o cineasta alagoano Cacá Diegues.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, 
Jeff Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: 
O planeta Terra volta a ser objeto de um 
ataque alienígena aproximadamente de 
20 anos após o retratado em Indepen-
dence Day (1996). Na verdade, do ponto 
de vista dos aliens, são passadas poucas 
semanas, mas o que para eles são dias de 
viagem no espaço, para a Terra são muitos 
anos. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h45, 15h30, 
21h (DUB) e 18h15 (LEG). Manaíra9/3D: 
13h45, 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra11/3D: 14h20, 17h15, 20h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h (DUB). Mangabeira5/3D: 18h45 (DUB) 
e 21h30 (LEG). Tambiá1: 14h e 18h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 
e 20h40 (DUB). 

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS 
(EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Dave 
Green. Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel 
Fisher. Sinopse: Após os acontecimentos do 
primeiro filme, as Tartarugas Ninja Michelan-

gelo, Rafael, Donatello e Leonardo e sua amiga 
humana April O’Neil chamaram a atenção 
de vários vilões que estavam entocados na 
cidade. Velhos inimigos como o Destruidor se 
unirão a novos malvados que não estão satis-
feitos com as ações dos justiceiros, como o 
cientista Dr. Baxter Stockman e o famigerado 
grupo de malvados conhecido como o Clã do 
Pé. Além disso, a turma ainda enfrentará uma 
ameaça alienígena chamada Krang, um ser da 
Dimensão X que deseja dominar a cidade de 
Nova York. CinEspaço4: 14h e 16h10 (DUB). 
Manaíra6/3D: 13h, 15h45, 18h30 (DUB) e 
21h10 (LEG).  Mangabeira5/3D: 13h e 15h45 
(DUB). Tambiá3: 14h, 16h10 e 18h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10 e 18h40 (DUB).

MARGUERITE (EUA 2016). Gênero: Comédia 
dramática. Duração: 133 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Xavier Giannoli. Com Catherine 
Frot, André Marcon, Michel Fau. Sinopse: Nos 
anos 1920, em Paris, Marguerite Dumont é uma 
mulher rica, apaixonada por música e ópera. Há 
anos canta regularmente para seu círculo de 
conhecidos. Marguerite é muito desafinada, 
mas isso nunca ninguém lhe disse. Seu marido e 
seus amigos mais próximos sempre mantiveram 
suas ilusões. Tudo se complica no dia em que 
Marguerite põe na cabeça que vai cantar diante 
de um público de verdade na Ópera Nacional 

de Paris. CinEspaço2:  13h50, 16h20, 18h50 e 
21h20 (LEG).

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gênero: 
Romance. Duração: 109 min. Classificção: 12 anos. 
Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia Clarke, Sam 
Claflin, Janet McTeer. Sinopse: Will é um garoto 
rico e bem-sucedido, até sofrer um grave acidente 
que o deixa preso a uma cadeira de rodas. Ele está 
profundamente depressivo e contrata uma garota 
do campo para cuidar dele. Ela sempre levou uma 
vida modesta, com dificuldades financeiras e 
problemas no trabalho, mas está disposta a provar 
para Will que ainda existem razões para viver. 
CinEspaço1: 14h30,19h10 (DUB) e 16h50, 21h30 
(LEG). Manaíra1: 14h, 16h40 (DUB) e 19h30, 
21h55 (LEG). Manaíra7: 14h30, 19h30 (DUB) e 
17h, 22h10 (LEG). Manaíra11: 13h30, 16h, 18h45 
e 21h15 (LEG). Mangabeira4: 14h, 16h45, 22h15 
(DUB e LEG). Tambiá4: 14h50, 16h50, 18h50 e 
20h50 (DUB). 

CINE BANGUÊ - OS DESAJUSTADOS. Gênero: Dra-
ma. Duração: 96 min. Classificação: 14 anos.  
Direção: Dagur Kari. Sinopse: Fusi é um homem 
de 43 anos que ainda mora com sua mãe. Seu 
dia-a-dia é uma rotina monótona, até o apa-
recimento da vibrante Alma e da jovem Hera, 
que o farão mudar sua vida e seus hábitos 
de solteirão. Horário das sessões: 18h, 18h30, 
20h30 e 17h30.  

n Evento: Forró Atiçando Brasas
n Quando: Amanhã

n onde: Bar do Baiano
n Horário: 18h

n Entrada: R$ 5,00

Serviço

 

Interatos apresenta espetáculos 
para crianças e oficina de dança

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) realiza, de 2 a 4 
de julho, mais uma edição do projeto “Interatos – mostra e formação 
permanente de teatro, dança e circo”. A ação do mês recebe grupos 
da Paraíba e de Pernambuco, além de uma atração internacional, o 
dançarino e pesquisador argentino Leo Serrano. Para as crianças há 
duas opções de espetáculos. No sábado, a atração é a peça “Troca-se 
Histórias por Brincadeiras”, do grupo Arretado Produções (PB). No 
domingo, “Sonho do Circo”, com a Escola Pernambucana de Circo. 

Evento
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O Forró Caçuá é 
comandado pelo 

multi-instrumentista 
Damião Moreno 

(centro), que já é 
bastante conhecido 

do público



Sábado

Sábado

Sábado

n Convidado: A Nata da Gafieira 
(dança de salão)
n Quando: Amanhã
n Onde: Ateliê Multicultural Elionai Gomes 
n Horário: 17h
n Entrada: R$ 10

Jorge Riba 
apresenta 
o show 
Gafieira 
é Samba

Músico, cantor e compositor, 
o sambista Jorge Riba chega 
à capital paraibana amanhã 
para mais uma apresentação 
com o show “Gafieira é Sam-
ba”. O baile tem como convida-
do o grupo A Nata da Gafieira 
e a apresentação acontece no Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, a partir das 17h. A entrada custa R$ 10.

n Quando: Hoje
n Onde: Mofado Estúdio Bar, 
n localizado na Rua Duque de Caxias
n Horário: 21h
n Entrada: Gratuita

n Atração: Convidados: Valmer e 
Banda-Fôrra
n Quando: Amanhã
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 20h
n Entrada: R$15

MiltOn DORnEllAS 
E AnDRé nObREGA

SHOw DA bAnDA HAzAMAt 

Hoje

Hoje
Hoje

n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Ednaldo do 
Egypto 
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 
10 meia-entrada

ESpEtáCulO 
tEAtRAl O SuRtO 

Fim de semana

n Quando: Domingo
n Onde: Estação Cabo Branco
n Horário: 17h
n Entrada: Gratuita

SHOw DA pink FlOyD pARAíbA

FEStA FuEGO!

n Djs: Domênica, Dudupinto, 
Kaya Conky (RN) e Rafa Cavalcanti
Quando: Hoje
Onde: Vila do Porto
Horário: 22h
Entrada: Valores variam 
de R$ 15 a R$ 25

ESpEtáCulO 
tEAtRAl: Fuzuê

n Filme: Cia de Teatro Encena (PB)
n Quando: Domingo
n Onde: Praça da Paz - Bancários
n Horário: 18h
n Entrada: Franca

Domingo

Domingo

O CAbARé DO 
pAStORil pROFAnO

n Quando: Amanhã
n Onde: Ginásio do Prosind
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 10
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AtRAÇÕES DiVERSAS

FOtOS: Divulgação
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Mais de 70% dos trabalhadores não se exercitam regularmente

Atividade física 
Somente um quarto da 

população brasileira que tra-
balha com carteira assinada 
pratica atividade física. A 
constatação é do recorte “In-
dicadores de Saúde e Mer-
cado de Trabalho” da mais 
recente Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS 2013), divulgado 
ontem pelo IBGE e Ministé-
rio da Saúde, parceiros no 
estudo. São 25,2% dos tra-
balhadores brasileiros - con-
siderando somente o mer-
cado formal -, a parcela que 
pratica o nível recomendado 
de exercícios físicos, que é 
de, pelo menos, 150 minutos 
semanais de intensidade leve 
ou moderada ou de, pelo me-
nos, 75 minutos de atividade 
física de intensidade vigo-
rosa. Isso significa que uma 
parcela majoritária – 74,8% 
-, não se exercita em ritmo 
satisfatório.

“A atividade física tem 
reflexos importantes para 
a saúde”, frisa a diretora do 
Departamento de Vigilância 
de Doenças e Agravos Não-
Transmissíveis e Promoção 
da Saúde do Ministério da 
Saúde (CGDANT), Fátima Ma-
rinho. “Ela melhora a capaci-
dade cardiovascular, reduz a 
pressão arterial e o diabetes. 
Temos sempre que lembrar 
que as doenças cardiovas-
culares são a primeira causa 
de mortalidade no Brasil, e 
uma das principais causas 
de internações hospitalares”, 
acrescentou.

Ainda no aspecto “estilo 
de vida”, a pesquisa consta-
tou que 15,2% da população 
do mercado formal de traba-
lho fumam e 30% consomem 
bebida alcoólica uma ou mais 
vezes por semana – propor-
ção de consumo de álcool 
maior que a média nacional 
se considerados todos os 
brasileiros com mais de 18 

anos, que é de 24%, segundo 
a PNS. No quesito doenças 
crônicas, o estudo detectou 
que 6,2% dos trabalhadores 
com carteira assinada so-
frem de depressão, enquan-
to entre os desempregados 
essa proporção é de 7,5%.

Acidentes de trabalho
O recorte “Indicadores 

de Saúde e Mercado de Tra-
balho” da PNS 2013 também 
constatou que 3,4% dos em-
pregados com carteira as-
sinada no Brasil sofreram 
acidente de trabalho nos 12 
meses anteriores à data da 
entrevista, sendo que a pro-
porção é maior entre os ho-
mens (5,1%) que entre as 
mulheres (1,9%). Devido ao 
acidente, 32,9% dessas pes-
soas deixaram de realizar 
suas atividades habituais, e 
12,4% ficaram com sequela 
ou incapacidade decorrente 
do acidente.

Necessidades especiais
De acordo com o estudo, 

7,2% da população brasileira 
com mais de 14 anos têm al-
gum tipo de necessidade es-
pecial – intelectual, física, au-
ditiva ou visual. No mercado 
de trabalho formal, 0,8% dos 
trabalhadores são pessoas 
com incapacidades físicas, 
0,6% têm deficiências auditi-
vas e 3,1%, visuais.

Plano de saúde
A PNS 2013 constatou 

que 28,9% da população 
com mais de 14 anos têm 
plano de Saúde; no mercado 
de trabalho formal, esta pro-
porção é de 32,5%. Entre os 
titulares de planos de Saúde, 
67,2% são empregados com 
carteira assinada – destes, 
41,2% têm seus planos pa-
gos por meio do trabalho 
atual ou anterior.

O sedentarismo, ao lado 
da obesidade e da má alimen-
tação, é fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças 
crônicas. Um dos objetivos 
do Plano de Ações Estratégi-
cas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas não Trans-
missíveis (DCNT), lançado 
em 2011 pelo Ministério da 
Saúde, é deter o crescimento 
da proporção de adultos bra-
sileiros com excesso de peso 
ou com obesidade: segundo 
a Pesquisa Nacional de Saú-
de de 2013, a prevalência de 
obesidade entre os homens é 
de 16,8% - chegando a 23% 
nos homens entre 55 e 64 
anos -, e a de excesso de peso 
(sobrepeso e obesidade) é de 
55,6%, chegando a 64,5% nos 
homens entre 55 e 64 anos.

Em março, o Ministério 
da Saúde criou a Linha de 
Cuidados da Atenção Básica 
para excesso de peso e ou-
tros fatores de risco associa-
dos ao sobrepeso e à obesi-
dade até o atendimento em 
serviços especializados. A 
Atenção Básica proporciona 
diferentes tipos de tratamen-
tos e acompanhamentos ao 
usuário, o que inclui também 
atendimento psicológico.

A pessoa com sobrepe-
so (IMC igual ou superior a 

25) poderá ser encaminhada 
a um polo da Academia da 
Saúde para realização de ati-
vidades físicas e a um Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) para receber orien-
tações para uma alimenta-
ção saudável e balanceada. 
Atualmente, 77% dos 2.040 
NASFs contam com nutricio-
nistas; 88,6% com psicólogos 
e 50,4% com professores de 
Educação Física. A evolução 
do tratamento deve ser acom-
panhada por uma das 39,2 
mil Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), presentes em todos 
os municípios brasileiros.

O Programa Academia da 
Saúde é a principal estratégia 
para induzir o aumento da 
prática da atividade física na 
população. Até agora, já foram 
repassados R$ 175 milhões, 
de um total de investimento 
previsto de R$ 390 milhões. A 
iniciativa prevê a implantação 
de polos com infraestrutura, 
equipamentos e profissionais 
qualificados para a orientação 
de práticas corporais, ativida-
des físicas e lazer. Atualmente, 
há mais de 2,8 mil polos ha-
bilitados para construção em 
todo o País e outros 155 pro-
jetos pré-existentes que foram 
adaptados e custeados pelo 
Ministério da Saúde.

Doenças crônicas

O ministro da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços, Mar-
cos Pereira, defendeu ontem 
uma revisão da Norma Regula-
dora 12 (NR-12), que trata de 
medidas de proteção à saúde e 
integridade física dos trabalha-
dores e estabelece requisitos 
mínimos para prevenção de aci-
dentes e doenças de trabalho.

“Estamos unidos no propó-
sito de o Brasil sair rapidamen-
te da crise econômica e voltar 
a crescer”, disse o ministro du-
rante encontro, no Palácio do 
Planalto, entre autoridades go-
vernamentais e cerca de 500 em-
presários ligados à Confedera-
ção das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil (CACB).

Pereira afirmou que algumas 
das mudanças estruturais possí-
veis dependem exclusivamente 
da boa vontade do Poder Execu-
tivo e que rever certas obrigações 
acessórias é o caminho mais rápi-
do para que os resultados sejam 
sentidos pelos brasileiros. Outras 
mudanças, no entanto, disse ele, 
precisam passar pelo Congresso 
Nacional, como a flexibilização 
dos meios de pagamentos e a 
alteração do Simples Nacional. 
“Mas, de qualquer forma, vamos 
dialogar e construir um consenso 
a quantas mãos forem necessá-
rias”, acrescentou o ministro.

Uma das mudanças defendi-
das pelo ministro é a revisão da 
NR-12, que define referências 
técnicas, princípios fundamen-
tais e medidas de proteção à 
saúde e à integridade física dos 
trabalhadores e  estabelece re-
quisitos mínimos para prevenir 
acidentes e doenças do traba-
lho, o que inclui a operação má-
quinas e equipamentos. “Vamos 
rediscutir a NR -12, a real apli-
cabilidade dessa norma, que é 
uma anomalia que só existe no 
Brasil”, enfatizou Pereira.

Para o ministro, o atual go-
verno já está tendo sucesso no 
desafio de conquistar a confian-

Ministro defende revisão de norma
PROTEÇÃO E SAÚDE DO TRABALHADOR

Ministro  da  Indústria,  Comércio  Exterior  e  Serviços,  Marcos  Pereira

ça dos empresários. “A equipe 
econômica escolhida tem de-
monstrado que os empresários 
brasileiros podem voltar a con-
fiar no País”, disse Pereira. “Já 
sentimos a confiança brotar no 
setor produtivo e na sociedade 
como um todo, em cada ponto 
deste País. Estamos trabalhan-
do para, em um curto espaço de 
tempo, fazer o que não foi feito 
nos últimos anos. Nesse aspecto, 
a participação dos empresários é 
essencial”, afirmou.

Trabalhadores afastados
Na cerimônia, o ministro in-

terino do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, Dyogo Oliveira, 
falou sobre a situação dos servi-
dores afastados pelo INSS, que 
representam um gasto de R$ 23 
bilhões a cada ano com auxílio-
doença, sendo R$13 bilhões só 
com pessoas que estão fora do 
trabalho há mais de dois  anos.

“O que faremos é organi-

zar o sistema de perícias médi-
cas para ver se as pessoas devem 
continuar recebendo o benefi-
cio. Isso porque [no nosso enten-
der] há falta de averiguação de 
sua condição. Não é tirar direi-
to, mas verificar se essa despe-
sa está efetivamente adequada 
à legislação e se está alinhada 
com a redução de gastos. Esta-
mos analisando profunda e de-
talhadamente [a questão] para 
verificar a adequação dos volu-
mes empreendidos e a adequada 
aplicação de recursos. O auxílio-
doença é o primeiro produto”, 
disse Dyogo Oliveira.

Segundo o ministro, não há 
necessidade de as pessoas pro-
curarem agora o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). “As 
pessoas serão comunicadas ade-
quadamente para agendar as 
perícias. É um projeto que está 
sendo preparado e que, oportu-
namente, será comunicado à po-
pulação”, acrescentou.

A Secretaria de Estado 
de Assistência Social e Direi-
tos Humanos do Rio de Janei-
ro não confirma o fechamen-
to de restaurantes populares 
e o encerramento do café da 
manhã popular oferecido em 
estações de trem, anunciado 
pela empresa Home Bread, 
que administra o serviço em 
algumas unidades.

A Home Bread opera os 
serviços de restaurante na 
Central do Brasil, no Centro 
do Rio, no Méier, na Zona 
Norte; e na Cidade de Deus, 
Zona Oeste; além do café da 
manhã nas estações de trem 

de Santíssimo, Japeri, Campo 
Grande, Belford Roxo e Du-
que de Caxias, e disse que o 
fechamento se deve ao não 
pagamento por parte do Go-
verno do Estado.

A secretaria disse que 
não vai se pronunciar sobre 
a questão porque não foi 
notificada oficialmente, mas 
admitiu que está há 14 me-
ses sem fazer o repasse dos 
recursos. A dívida já soma R$ 
24 milhões.

Ontem o Restaurante 
Cidadão da Central do Bra-
sil abriu com cerca de 20 
minutos de atraso e houve 
um princípio de tumulto, 
com clientes batendo nos 
portões.

Clientes lamentam
Os frequentadores do 

restaurante lamentam o fe-
chamento do local. Desem-
pregado, Élcio Fernandes 
disse que é uma covardia 
fechar o serviço que o ajuda 
a ter uma alimentação ade-
quada e acessível. “É uma 
covardia, porque o proble-
ma é dessa crise aí. Atingir 
uma comida que é pra pes-
soa que não tem um empre-
go e arruma dois contos pra 
almoçar, e eles fazem essa 
covardia. Deveriam pen-
sar duas vezes, eu almoço 
aqui quase todo dia, então 
é entregar na mão de Deus 
e arrumar outro lugar pra 
almoçar.”

O servente de obra Antô-
nio Teloni disse que terá difi-
culdades para pagar almoço 
em outro lugar. “Utilizo o res-
taurante popular pra poder 
almoçar, porque eu ganho um 
salário, é pouco, o restaurante 
popular é que nos ajuda, a mim 
e a milhões de brasileiros. Aqui 
sai mais barato, R$ 2, tenho que 
pagar R$ 10 lá fora. Às vezes só 
tenho R$ 2 pra almoçar, se tiver 
que pagar R$ 10, quanto é que 
fica no fim do mês”, criticou.

O Estado do Rio de Ja-
neiro tem 16 Restaurantes 
Cidadão, em oito municípios, 
que oferecem almoço a R$ 
2. Ao todo, os equipamentos 
atendem a cerca de um mi-
lhão de pessoas por mês.

Secretaria não confirma fechamento
RESTAURANTES POPULARES NO RIO

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

FOTO: José Cruz/Agência  Brasil

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N105/2016
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 14/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado á Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/NAF, 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 - 16-00510-6
João Pessoa, 30 de junho 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 N125/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de 
serviços  de encarregado diurno e noturno, destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem 
- DER/Para Atendimentos terminais Rodoviários de Guarabira/PB e Cajazeiras/PB, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00521-3
João Pessoa, 30 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

CPF/CNPJ: 000558370/0001-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.239,46
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036227
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: CHEQUER$2.520,26
Apresentante: TELEVISAO CABO BRANCO LTDA
Protocolo: 2016 - 035476
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.017,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035765
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$970,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035537
Responsavel.: RENALLE MENESES BARROS ME
CPF/CNPJ: 024474509/0001-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.926,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036212
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$695,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033752
Responsavel.: RODRIGO FERRAZ COCA
CPF/CNPJ: 020493039/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.688,21
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035453
Responsavel.: SANDRO FREIRE DA CUNHA
CPF/CNPJ: 645915904-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.807,89
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035323
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO 
BRASIL E
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.317,36
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035467
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO 
BRASIL E
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.317,36
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035468
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO 
BRASIL E
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.051,40
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035466
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO 
BRASIL E
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$721,78
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035469
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO 
BRASIL E
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.254,06
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035470

Em razao de que os supracitados devedores nao 
foram 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, neste1o. 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,01/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALCIONE DA MATA OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ: 018835503/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$853,80
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035844
Responsavel.: ANTONIO GONCALVES RAMOS 
MINIMERCADO
CPF/CNPJ: 008100660/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$336,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036150
Responsavel.: CAMAROTE COMERCIO DE ROUPAS 
E ACESS
CPF/CNPJ: 023623578/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036221
Responsavel.: CLAUDIANA SANTOS SOUSA GUI-
MARAES
CPF/CNPJ: 065165864-03
Titulo: CED CRE BAN INDR$42.431,30
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 036126
Responsavel.: CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA
CPF/CNPJ: 009427668/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.072,78
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035850
Responsavel.: CRISTAL CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 008963284/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$211,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036637
Responsavel.: FABIOLA DOS SANTOS SILVA AMARAL
CPF/CNPJ: 065735904-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$504,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034962
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA E
CPF/CNPJ: 023401837/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$843,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035859
Responsavel.: HOTEL CORAIS DE MANAIRA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 020893037/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.266,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036338
Responsavel.: JOSE ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 840572974-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$260,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 035665
Responsavel.: LUCINALDO FERREIRA LEITE
CPF/CNPJ: 008925534-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$329,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035607
Responsavel.: MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 067540074-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035351
Responsavel.: MIGUEL ERNESTO SILVA
CPF/CNPJ: 012306386/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$780,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035028
Responsavel.: NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030313
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$552,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036658
Responsavel.: W E F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 013358741/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$230,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036872

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,01/07/2016
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.: ANTONIO PEDRO DE SOUZA ME
CPF/CNPJ: 019108368/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$777,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031863
Responsavel.: INDUSTRIA MECANICA MARIA DAS N
CPF/CNPJ: 010297931/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.997,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037129
Responsavel.: OPERA BUFFET E RECEPCOES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020118537/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$713,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

COMUNICADO
Os representantes da Sociedade Civil Organizada (trabalhadores, movimentos sociais, ONG’s,  

entidades de classe e conselho) que compõem a comissão preparatória organizadora da Conferên-
cia Municipal das Cidades de João Pessoa, informa que a realização da 6ª Conferência Municipal 
das Cidades de João Pessoa acontecerá nos dias 04 e 05 de julho de 2016. A abertura ocorrerá 
às 18 horas do dia 04 e o encerramento às 19 horas do dia 05 de julho a realizar-se no SENGE 
(Sindicato dos Engenheiros da Paraíba) localizado na Avenida Monsenhor Walfredo Leal, 607. 
Tambiá, João Pessoa.

Comissão Preparatória da 6ª Conferência Municipal das Cidades/Sociedade Civil

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00530-4 de  29/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
012/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 13 de julho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2009 nº 10200.09/0271-5, 
vigente até 31/12/2016.

Classificação Programática:32.202.20.601.5002.4545.0287.4490.52.283 –  Reserva orçamentária 
nº 00111, datada de  13/06/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (sede da EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de 
Cabedelo. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 30 de junho  de 2016.
Publicado no DOE de 30.06.2016
Republicado por incorreção

MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA
Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00532-0 de  27/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 14 de julho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, 
vigente até 31/12/2016.

Classificação Programática:32.202.20.573.5002.4294.0274.4490.52.283 –Reserva Orçamentária 
nº 00110 de  09/06/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (sede da EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de 
Cabedelo. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 30 de junho  de 2016.
Publicado no DOE de 30.06.2016
Republicado por incorreção

MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA
Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00532-0 de  29/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente destinado a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 15 de julho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10, vigente 
até 31/12/2016.

Classificações Programáticas nº:32.202.20.573.5002.4294.0272.4490.52.283/32.202.20.
573.5002.4294.0278.4490.52.283/32.202.20.573.5002.4294.0284.4490.52.283 –Reservas 

Orçamentárias nºs  00112 /00113/00114, datadas  de 13/06/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (sede da EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de 
Cabedelo. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 30 de junho  de 2016.
Publicado no DOE de 30.06.2016
Republicado por incorreção

MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA
Pregoeira

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 108
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
Maria da Guia Cavalcante, matrícula141.146-2, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO - 
2014, referente à EEEF Reitor Edvaldo do Ó conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 109
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)Maria 
das Merces Santos Silva, matrícula141.225-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO - 2013, referente à EEEF 
Reitor Edvaldo do Ó conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 110
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Maria do Carmo Moreira Cavalcanti, matrícula 66.056-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO- 2013 E PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO-2014 referente à EEEF  VIRGINIUS 
DA GAMA E MELO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 111
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
ELIANE DE ARAÚJO LIMA, matrícula 84.319-9, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO-2013 E 2014 referente à EEEF  
JOSÉ MIGUEL LEÃO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 112
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MÔNICA CRSITINA DA CUNHA SANTOS, matrícula 170.327-7 para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO-2013 E 2014 referente à EEEF  POETACARLOS DRUMOND DE ANDRADE  conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 113
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
NORMA CAVALCANTI LEAL, matrícula 169.459-6 para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014 referente à EEEF  
AFONSO CAMPOS  conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 114
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula 146.510-4 para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014 
referente à EEEF  JOSÉ DOROTEIA DUTRA  conforme consta no Processo Administrativo Disci-
plinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 115
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
ITANIA MARIA DA COSTA SILVA, matrícula 171.677-8 para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 E 
2014 referente à EEEF  ANA FERREIRA DA COSTA conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 116
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA, matrícula 154.447-2 para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 
referente à EEEF  PROF. ELZIRA GOMES conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 117
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
DANIEL MARCIO MOLINA, matrícula 181.454-1 para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO -2013 PDDE BÁSICO 
E MAIS EDUCAÇÃO -2014referente à EEEF  SEVERINO PEDRO NASCIMENTO conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 18 de julho de 2016, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Onde serão tratados os seguintes assuntos: 
I – Destituição do presidente do Conselho de Administração; II - Eleição e Posse do novo membro 
titular do Conselho de Administração da CINEP para o cumprimento do restante do mandato; III - 
Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 29 de junho de 2016.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente da CINEP

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.11.14.537 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
DATA DE ABERTURA: 15/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00534-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL 

SOBRE PARTO HUMANIZADO E DA CAPACITAÇÃO PARA PARTEIRAS TRADICIONAIS, IN-
CLUINDO LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE 
SIMPLES E HOSPEDAGEM, ATRAVÉS DO CONVÊNIO MS SICONV Nº 731507.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 157 (Convênio SICONV MS 731507). 
Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 
16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 30 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 08.03.16.566 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
DATA DE ABERTURA: 14/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00537-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BANNERS E FAIXAS 

EM LONA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio - PFVS. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 30 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimen-

to dos interessados, que realizará procedimento licitatório na citada licitação, no dia 14 de julho de 
2016 às 14:00 horas (Horário local), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, através 
do Registro de Preços, em serviços de lanches, coquetéis, almoços e jantares para atendimento de 
eventos solenes oficiais, institucionais, inaugurações, aberturas e/ou encerramentos de eventos e/
ou encontros, treinamentos, reuniões, cursos, seminários e visitas (a exemplo do Conhecendo o 
Judiciário) promovidos e/ou apoiados pelo Tribunal de Justiça e unidades da grande João Pessoa, 
conforme as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência  anexo I do Edital. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do 
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro 
– João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sextas-feiras das 08h00 
às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail pregao@tjpb.jus.br. A obtenção 
do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 30 de junho de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2016/SEDE/PMCG. OBJETO:REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO RECICLA SÃO JOÃO 2016, NO ESPAÇO 
PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO “O 
MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO”, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/
PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E CATAMAIS 
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAMPINA GRANDE. VALOR 
GLOBAL: R$ 25.080,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 3350-41; 000. VIGÊNCIA: 
60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E MARIA DE LOURDES BEZERRA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social. Conforme descrito na proposta.. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da Sttp. 985 3390 35 99 000 Serviços 
de Consultoria. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00051/2016 - 
13.06.16 - NVG Consultoria e Auditoria Publica Eirelli - R$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E 
S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso 
VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA a Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00008/2016, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social. 
Conforme descrito na proposta.; com base nos elementos constantes do processo correspondente 
a: NVG Consultoria e Auditoria Publica Eirelli - R$ 30.000,00.Campina Grande - PB, 13 de Junho de 
2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
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 
IN00008/2016, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
especializados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social. Conforme descrito na 
proposta.; RATIFICO o correspondente procedimento do seu objeto a: NVG Consultoria e Auditoria 
Publica Eirelli - R$ 30.000,00.Campina Grande - PB, 13 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO 
- Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 2.05.038/2015/SEMAS/

PMCG. PARTES: SEMAS/FMAS/PMCG E MÁRCIA MOURA RAMADAN. OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO 
DE VALOR R$ 23.616,00 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS). FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205 E OUTRAS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE 
RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E .MÁRCIA MOURA RAMADAN DATA DE ASSINATURA: 28 DE 
JUNHO  DE 2016. 

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 1 de julho de 2016Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 168/2014 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de 
Bayeux e Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME. Objeto:Contratação de empresa 
especializada em construção civil para construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula. 
Aditivo: Prorrogação por mais 240 dias, perfazendo o prazo total de 960 dias, passando a vigorar 
até 05/03/2017. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Décima 
Terceira do Contrato daTOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014. Assinatura: 27/06/2016.

Bayeux/PB, 27 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  nº    05/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 

copa e cozinha, com fornecimento parcelado, destinados a Câmara Municipal de Cajazeiras. Abertura 
das Propostas: às 10:00 horas do dia 14/07/2016. A entrega do edital e maiores informações na rua 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 30 de junho de 2016.
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de desertificação 

Pregão Presencial  nº    04/2016
A Pregoeira da Câmara Municipal de Cajazeiras declara deserta a licitação pregão 04/2016, por 

manifesto desinteresse dos participantes.
Cajazeiras, 30 de junho de 2016.

FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Foram classificadas as propostas das empresas: 
CONSTRUTORA SOARES LTDA, AQ CONSTRUTORA LTDA ME. Foram desclassificas as 

propostas das empresas: DEL ENGENHARIA LTDA, JMR CONTRUÇOES LTDA EPP. Sendo 
considerada vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA SOARES LTDA, com a proposta 
no valor de R$ 291.767,09 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
nove centavos). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da 
decisão da comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 30 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Foram classificadas as propostas das empresas: 
CONSTRUTORA SOARES LTDA, DEL ENGENHARIA LTDA, JMR CONSTRUÇÕES LTDA 

EPP e LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI ME. Foram desclassificas as 
propostas das empresas: CONSTRUTORA DAKI LTDA e a empresa AQ CONSTRUTORA LTDA 
ME. Sendo considerada vencedora do certame a empresa LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE 
MÁQUINAS EIRELI ME, com a proposta no valor de R$ 358.546,48 (trezentos e cinquenta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Abre-se vista do processo aos 
interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 28 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Julho de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 
RUAS NO DISTRITO DE VÁRZEA DA EMA, MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 30 de Junho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de refeições, de acordo com o Pregão Presencial 

nº 00027/2016. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA - CPF 718.959.494-91
OBJETO: Fornecimento de lanches e refeições, com a entrega/confecção na cidade de Ibiara, ou 

seja, será feita a refeição ou lanche no órgão/evento que solicitou a referida alimentação, destinado 
a diversas secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência Social.     

VALOR GLOBAL DE: R$ 86.450,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de junho de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de lanches, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00027/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MARIA ALVES RAMALHO, CPF Nº 586.083.114-53 
OBJETO: Fornecimento de lanches e refeições, com a entrega/confecção na cidade de Ibiara, ou 

seja, será feita a refeição ou lanche no órgão/evento que solicitou a referida alimentação, destinado 
a diversas secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência Social.   

VALOR GLOBAL DE: R$ 81.425,00 (oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de junho de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o Processo de 
Tomada de Preçosnº  00004/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ITAPORANGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, CNPJ de nº 

41.197.559/0001-30
OBJETO: Credenciamento de farmácia para o fornecimento de medicamentos emergenciais (alto 

custo) que não constam no rol da farmácia básica do município de Ibiara, sob o critério de maior 
percentual de desconto, com base no livra ABC Farma.    

Percentual de desconto: 3% (três por cento) 
Valor estimado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 30 de junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços de transporte do Lixo urbano.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.36.00, 33.90.39.00 - 

26.782.0060.2047
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00040/2016 - 30.06.16 - Oscar José dos Santos - R$ 23.700,00 
 

Prefeitura Municipal de Alagoa Grande
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de telefonia móvel, para atender 
as necessidades de diversas Secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 14/07/2016 às 
8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/07/2016.

Alagoa Grande(PB), 30 de julho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO RATIFICAÇÃO DISPENSA N.º 083/2016

OBJETO: Seleção de instituição financeira para ocupar e explorar, a título precário, através de 
concessão onerosa de uso de pagamento dos servidores, da folha de fornecedores, da arrecadação 
secundária e centralização de tributos e preços públicos municipal e empréstimos consignados.

FAVORECIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundamento Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 3.500.000,00 (sete mil e oitocentos reais).  
Período da execução: 60 (SESSENTA) MESSES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Ratifico, com base no parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, o referido processo de dispensa.

Patos – PB, 28 de junho de 2016.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

PREFEITA CONSTITUCIONAL 

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 083/2016

Nº DO CONTRATO: 396/2016
OBJETO: Contratação de instituição financeira para ocupar e explorar, a título precário, através de 

concessão onerosa de uso de pagamento dos servidores, da folha de fornecedores, da arrecadação 
secundária e centralização de tributos e preços públicos municipal e empréstimos consignados.

FAVORECIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundamento Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 3.500.000,00 (sete mil e oitocentos reais).
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/07/2016 a 30/06/2021
ASSINADO: 30 de junho de 2016.

FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA
Prefeita Constitucional de Patos – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
REPUBLICAÇAO POR DESERÇAO

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de internet, que foi considerada deserta 
pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para: 14/07/2016 
às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 30 de Junho 
de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis, lubrificantes e gás de cozinha. 
Data de abertura: 14/07/2016 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. 
Barra de Santana, 30 de Junho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 020/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de materiais de construção e elétricos. Data de aber-
tura: 14/07/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 
45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de 
Santana, 30 de Junho de 2016. José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº. 
040/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é contratação de serviços mecânicos. Data de abertura: 
14/07/2016 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 30 de junho 
de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 035/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de lubrificantes e filtros, 
que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada 
com abertura para:. 14/07/2016 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 
Boqueirão, 30 de junho de 2016.

Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 041/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de equipamentos médicos. Data de 
abertura: 14/07/2016 às 12h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, 
centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 30 
de junho de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na área de assessoria e consultoria de 

engenharia civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, 
fiscalização nas obras deste município

A Pregoeira Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: DIÂMETRO ENGENHA-
RIA E SERVIÇOS LTDA e VERTBRUS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, para a fase de 
Habilitação, que será realizado no dia 05 de Julho de 2016 as 10:00horas no prédio da prefeitura. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1880.
Jacaraú - PB, 30 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS 
DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 30 de Junho  de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de pães, bolos e 
bolachas destinados aos Programas da Sec. de Ação e Inclusão Social. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de implantação de 3 sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para con-
sumo humano, em comunidades rurais de Boa Vista, Maracujá e Piabuçu, localizada neste município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - Valor: R$ 253.167,98.
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 Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com.

Rio Tinto - PB, 27 de Junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de implantação de um sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para 
consumo humano, na comunidade rural de Salema na rua do Ouro, localizada neste município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - Valor: R$ 88.151,75.
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 Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com.

Rio Tinto - PB, 27 de Junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDUC.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 14 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de EPI’s e 
Ferramentas destinados as Sec. de Infraestrutura, Sec. de Educação e Sec. de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARA ÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.005/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1389/2016/SEINFRA
DATA DE ABERTURA: 14/07/2016 –ÀS 08:00h – Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

CABOS ELÉTRICOS COM ISOLAMENTO 1KV EM TERMOPLÁSTICO, CAPA INTERNA À BASE  
DE CLORETO DE POLIVINIL PARA USO SUBAQUÁTICO, QUE SERÃO APLICADOS NA FONTE 
LUMINOSA DA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da 
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 368, torna público  que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote fechado. O 
Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 635914. SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar 
nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consulta com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no endereço: Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, no 
Fone: 83. 3214-7218 ou pelo e-mail: csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 30 de junho de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em Assessoria Pedagógica, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA 
LTDA - EPP - R$ 14.000,00.

Pirpirituba - PB, 06 de junho de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Assessoria Pedagógica, junto a Secretaria 

Municipal de Educação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE e FUNDEB: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 7 (sete) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00063/2016 - 07.06.16 - FOCO CONSULTORIA LTDA - EPP - R$ 
14.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABC Farma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDMY GOMES DE LUNA - ME - R$ 85.000,00.

Pirpirituba - PB, 22 de junho de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 

de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 
3.3.90.30.02 - Medicamentos 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: 
CT Nº 00064/2016 - 23.06.16 - EDMY GOMES DE LUNA - ME - R$ 85.000,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
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 14 de julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Laboratório para prestar 
serviços de Confecção de Próteses Dentárias para o Fundo Municipal de Saúde 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, 28 de junho de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E DRENAGEM 
DA LAGOA PARQUE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP - R$ 822.413,18.

Remigio - PB, 22 de Junho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E 
DRENAGEM DA LAGOA PARQUE.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.120-SE-

CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 02120.15.813.2020.1040 - CONST.REFORMA E AMPL.
DE PRACAS E AREAS DE LAZER FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
052 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - FEDERAL

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00116/2016 - 22.06.16 - CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP - R$ 822.413,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00031/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de procedimento de endodontia para atender 
as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no município de Aparecida. Data 
e Local: 13 de Julho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 30 de Junho de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa ou 
Pessoa Física para prestar Serviços de Fornecimento de Refeições para Atendimento da Demanda 
da Administração Direta do Município de Riachão/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 30 de Junho de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
prestação de serviços na Locação, Montagem, Desmontagem e Remoção da Estrutura Física para a 
realização da Festividade de Santana, na localidade denominada Sítio Salgadinho no município de 
Riachão/PB, no dia 30 de Julho de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: 
licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 30 de Junho de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Execução de serviços 
de transporte do Lixo urbano; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Oscar José dos Santos - R$ 23.700,00.

Duas Estradas - PB, 30 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Execução de serviços 
de transportes de estudantes com rotas diversas, serviços custeados pela Secretaria de Educação 
e/ou pela Secretaria do Estado da Educação, através do Termo de Convênio celebrado entre as 
parte envolvidas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Edinalvo 
Cardoso de Sousa - R$ 15.300,00.

Duas Estradas - PB, 27 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: Obra de execução da ação de saneamento básico no município de Uiraúna, na mo-
dalidade Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas.

LICITANTES HABILITADOS:
- MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.
- NSEG CONSTRUCOES EIRELI.
LICITANTE INABILITADO:
- AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LTDA. Item 8.3.3 comprovação de 

capacidade técnica insuficiente “não apresentou Demolição de Alvenaria”, em seu acervo item 6.7.3.
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 
11/07/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Major José Fernandes, 146 - Centro 
- Uiraúna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedos 

na Rua José Joaquim Duarte no Município de Uiraúna/PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
- NSEG CONSTRUCOES EIRELI.
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 
11/07/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Major José Fernandes, 146 - Centro 
- Uiraúna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016
OBJETO: Execução de serviços remanescentes de terraplanagem e pavimentação de diversas 

ruas do município de São Francisco. Data e Local, às 08:30 horas do dia 20/07/2016, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da 
Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco, PB, 30 de Junho de 2016.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Presidente de CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio Ambiente, Licença 

Prévia para Implantação de ciclovia, recuperação e padronização de calçadas da Avenida Ministro 
José Américo de Almeida (Beira Rio), no Município de  João Pessoa - PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de Show Festivo com a Atração Artística “BANDA FORRÓ NADELA”, no 
dia 02.07.2016, por ocasião dos tradicionais Festejos de São Pedro, promovidos anualmente pela 
Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB. LOCAL: Sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexi-
gibilidade de Licitação nº IN 05.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoinha: 
02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e JEILSON FELIX MARINHO, CNPJ: 
10.578.265/0001-25 - CT Nº 144/2016 – 27.06.2016 - R$ 10.000,00 – Dez Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

27A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   público que 

a  SUDEMA  –   Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia N° 
1551/2016 em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PROJETO 
DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA EROSÃO NAS ÁREAS DAS PRAIAS DO 
SEIXAS E CABO BRANCO (RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS) Na (o) – TOPO DA 
FALÉSIA DO CABO BRANCO E PRAIA DO SEIXAS. Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 
2015-001599/TEC/LP-3919.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
Fabricação e conserto de portões, Varões, Traves, Telha de alumínio, Perfil ‘U’, Portão Búzio, Corri-
mão e Poste Galvanizado destinado às diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 30 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 14 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de 
serviços de remanufatura de cartuchos, tones e copias de material (xerox) junto a este município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 30 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016

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 
IN00003/2016, que objetiva: Contratação de Show Artístico da Banda FORRO DOS 3, com duração 
de 02:00 horas, que acontecera no dia 23 de junho de 2016, por ocasião das Festividades de São 
João de Araruna/2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME - R$ 8.000,00.

Araruna - PB, 09 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
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 
IN00004/2016, que objetiva: Contratação de show Artistico das seguintes atrações: CIRCUITO 
MUSICAL, RAINHAS DA BALADA, FORROZÃO DO BRIOLA E HÉLIO DOS TECLADOS, nos dias 
23, 24 e 25 de Junho de 2016, que sem apresentam nas Festividades de São João de Araruna/2016; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA 
BARBOSA - ME - R$ 69.300,00.

Araruna - PB, 13 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.005/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
22/06/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.005/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo o 
objeto Aquisição de Computadores, Estabilizadores, Impressoras Multifuncional, Tanque de Tinta, 
Notebook, Scanner de Mesa, Nobreaks, Tablets, Projetores, Mini Projetor, Microfone, Caixa de 
Som, Telefone e Máquina de Plastificar Documentos, para atender as necessidades do Centro 
Público de Emprego, Trabalho e Renda, conforme CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 
- CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012.Teve como vencedores do Procedimento Licitatório as 
empresas  FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP; CNPJ: Nº10.140.642/0001-40, ITENS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13, totalizando um valor Global R$ 34.625,00 (Trinta e quatro mil 
seiscentos e vinte cinco reais),Campina Grande 22/06/2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial - SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.007/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
22/06/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.007/2016, Tipo Menor Preço por Lote, cujo o objeto 
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Teve como vencedores do Procedimento Licitatório a  empresa 
FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR-ME; CNPJ: Nº 20.381.795/0001-32, LOTES: 1,2 E 3 totalizando 
um valor Global R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais),Campina Grande 22/06/2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial - SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.008/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
22/06/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.008/2016, Tipo Menor Preço por Lote, cujo o 
Aquisição hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Teve como vencedores do Procedimento Licitatório a  empresa EWERTON 
OLIVEIRA DE SOUZA-ME; CNPJ: Nº 23.659.579/0001-02, LOTE  ÚNICO totalizando um valor Global 
R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais),Campina Grande 22/06/2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial - SEMAS 

A HABITAT CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, torna-se público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a licença PRÉVIA e de INSTALAÇÃO para o EDIFICIO RESIDENCIAL 
MONTE HERMOM, situado a AV. MARIA ROSA, 1316, Manaíra, João Pessoa/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação N° 3323/2014 - PROC. Nº 13-5496 – Operação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário = AC: 12.000,0m² = NE: 04 – Município: MONTEIRO - UF: 
PB - Processo: 2016-004171/TEC/LO-2502.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação N° 1178/2014 - PROC. Nº 13-7659 – Operação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário = IT: 509.104,93 = AC: 0,25Ha = NE: 03 – Município: LAGOA 
SECA - UF: PB - Processo: 2016-004172/TEC/LO-2503.

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA- EMEPA- CNJ/CPF Nº 
09.295.684/0001-70 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu Licença de Instalação nº 1436/2016 em João Pessoa, 21 de junho de 2016 – Prazo: 
319 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE LEITE E CONSTRUÇÃO UMA UNIDA-
DE DE GASTRONOMIA-EST.EXPERIMENTAL PENDÊNCIA, SOLEDADE-PB Município:-UF:PB.
Processo: 2016-003767/TEC/LI-4902  

Eu , D.O.MORAIS  , 08.912.801 / 0001-35 , torno público que recebi da  SEMAPA-  (Secretaria de 
Meio  Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo) a  Licença de Operação de Nº 0210/2016  para o 
Comercio Varejista de Calçados , Situado à Av. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO , Nº220 – LOJA S. 432 
– MANAIRA SHOPPING – PARQUE VERDE- CABEDELO-PB. Conforme processo Nº 2016.00905.
(CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA 006 DE  24/01/1986 )

VARZEA NOVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 21.309.859/0001-57. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1499/2016 em João Pessoa, 27 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), lubrificante e loja de 
conveniência. Na(o) RUA JUAREZ TAVORA – S/N  Município:  SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 
2016-002991/TEC/LO-2143.

TIBIRI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 23.177.545/0001-73. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1490/2016 em João Pessoa, 27 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E CONVENIÊN-
CIAS Na(o) RUA HERMENEGILDO GOMES – QD. 08, LT-43. Município: SANTA RITA – UF: PB.  
Processo: 2016-003141/TEC/LO-2190.

MIDSTAR CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.323.478/0001-02. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1339/2016 em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 
208,49 M² Na(o) -  RUA JULIETA CORDEIRO DE MEDEIROS, S/N, Q. D94, L.T50, PARATIBE.  
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002833/TEC/LO-2103.

DESIGN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.237.754/0001-49. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1521/2016 em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 03 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 609,35 M² Na(o) – RUA PEDRO JUCELINO DE AQUINO, S/N – JARD. CIDADE 
UNIVERSITÁRIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-003607/TEC/LO-2343.

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro nesta cidade na Avenida Getúlio Vargas – centro, inscrita no CGCMF sob o Nº 09.323.098/0001-
92, vem torna publico a solicitação, junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, no setor da Coordenadoria de Meio Ambiente, 
da Licença Previa/COMEA da implantação de um condomínio residencial, denominado Jardins da 
Serra, conforme processo nº 780/15 em 21.03.2016.

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro nesta cidade na Avenida Getúlio Vargas – centro, inscrita no CGCMF sob o Nº 09.323.098/0001-
92, vem torna publico a solicitação, junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, no setor da Coordenadoria de Meio Ambiente, 
da Licença para supressão de vegetação e de uma área para implantação do Loteamento Mirante 
dos Lagos, localizado à BR 230KM 146- Serrotão -Campina Grande/ conforme processo nº 719/15 
em 06.11.2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR – PB CNPJ: 08.867780/0001-83 Torna Público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1431/2016 em João Pessoa, 20 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma 
e Adequação do Hospital Maria Carmo Borges /UBS Tipo I Na(o) – AV ANÍSIO PEREIRA BORGES, 
S/N CENTRO Município: Pilar – UF: PB Processo 2016-002855/TEC/LI-4819

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00047/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio ad-

ministrativo - Apoio Administrativo, Assessoria e Acompanhamento de projetos, preenchimento e 
acompanhamento de planos de trabalhos e programas governamentais.

ABERTURA: 16/06/2016 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 23/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA SUPRIR NECESSIDA-

DES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016.
DOTAÇÃO: 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA¬ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MA-

NUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00057/2016 - 23.06.16 - CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PREMOL-

DADOS EIRELI - ME - R$ 177.495,00
CT Nº 00058/2016 - 23.06.16 - VITAL E SOARES LTDA ME - ME - R$ 50.445,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DES-

TINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato- CT Nº 00055/2016 - 20.06.16
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00055/2016 - 20.06.16 - KIBRITA - R$ 2.198.950,00 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas, neste 

Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.451.2003.1037 - Pavimentação em Paralelepípedo, Asfalto, Drenagem e Urbanizar. 
4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00052/2016 - 20.06.16 - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 

72.165,87
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Médicos Especializados destinados a Policlínica Municipal 

de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10013/2016. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS): 
02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE - 10.301.0918.2214/10.302.0918.2057 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039.0000 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10034/2016 - 30.06.16 
- DERMOESTETICA - CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA - EIRELI - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Mu-

nicipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10014/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS 
PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS): 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214/10.301.
0918.2224/10.301.0918.2225 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10035/2016 - 30.06.16 - ANTONIO PAULO 
FERREIRA - R$ 15.120,00; CT Nº 10036/2016 - 30.06.16 - IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO - R$ 
21.000,00; CT Nº 10037/2016 - 30.06.16 - JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO - R$ 15.300,00 
e CT Nº 10038/2016 - 30.06.16 - SERGIO PAULO FERREIRA - R$ 15.360,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS - ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DE LIMA ALMEIDA - R$ 21.900,00.

 Araruna - PB, 16 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: KIBRITA - R$ 2.198.950,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio administrativo - Apoio Administrativo, 
Assessoria e Acompanhamento de projetos, preenchimento e acompanhamento de planos de 
trabalhos e programas governamentais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Cajazeiras - PB, 23 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI - ME - R$ 
177.495,00; VITAL E SOARES LTDA ME - ME - R$ 50.445,00.

Cajazeiras - PB, 23 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ADRIANO DA SILVA SOARES - R$ 9.900,00; ANTONIO MIGUEL BEZERRA - R$ 8.100,00; ARIO-
SMAR DA LUZ FERNANDES - R$ 24.600,00; BENEDITO DA SILVA LIMA - R$ 8.100,00; CARLOS 
ANTONIO SOARES - R$ 8.100,00; EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES - R$ 15.900,00; 
FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES - R$ 31.500,00; FRANCISCO DA SILVA SOA-
RES - R$ 8.100,00; FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO - R$ 8.100,00; GERUSA DE MOURA 
SANTOS - R$ 12.900,00; HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - R$ 30.000,00; HERIBERTO 
TARGINO DE OLIVEIRA - R$ 8.100,00; JOSÉ ERIVALDO DELFINO DO NASCIMENTO - R$ 
10.500,00; JULIHERMES AVELAR DE MACEDO - R$ 10.800,00.

Araruna - PB, 16 de Junho de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

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: Execução 
dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas, neste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HUMBERTO RAMALHO 
TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 72.165,87.

Sapé - PB, 20 de Junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE PARALELEPÍ-
PEDOS E MEIOS FIOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, 
TOTALIZANDO 6450 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MEN-
DES - Valor: R$ 306.420,24.

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 Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.
com. Itapororoca - PB, 30 de Junho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLAN-

TAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENA.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
RESULTADO FASE PROPOSTA APÓS CORREÇÃO
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - Valor: R$ 189.189,95 - LICITANTE DECLARADO 

VENCEDOR.
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP - Valor: R$ 257.861,37 

- LICITANTE DECLARADO PERDEDOR
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP - Valor: R$ 265.489,27 - LICITANTE 

DECLARADO PERDEDOR
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 Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.
com. Itapororoca - PB, 30 de Maio de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA SIMPLES LTDA - CNPJ/CPF: Nº 
70.118.716/0002-54. Torna público que a SUDENA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1323/2016 em João Pessoa, 7 de junho de 2016 - Prazo 
de 248 dias. Para a atividade de: Estabelecimento de Enino Superior - IESP - DOTADO DE FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO Na(o) BR 230 LOTEAMENTO BOI SÓ - KM 14 - DISTRITO INDUSTRIAL 
Município: CABEDELO - UF: PB Processo: 2016-000916/TEC/LO-1630

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00019/2016, 

onde se lê: “item 22 - Hidrogel com alginato 10x10; e item 24 - Alginato com prata”; leia-se: “item 
22 - Hidrogel com alginato 10x10 85g; e item 24 - Alginato com prata 10x20”. Em decorrência da 
incorreção, o certame fica adiado para o dia 14 de Julho de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima indicado, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 8146-1430. Email: cplsape1@gmail.com
Sapé - PB, 30 de Junho de 2016

MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Show Artistico da Banda FORRO DOS 3, com duração de 02:00 

horas, que acontecera no dia 23 de junho de 2016, por ocasião das Festividades de São João de 
Araruna/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Araruna (Recursos Ordinários) - 02.090 
- SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL - 27.695.0038.2057 - 
Elemento de Despesa: 3390.39.61 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00041/2016 - 09.06.16 - JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME - R$ 8.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de show Artistico das seguintes atrações: CIRCUITO MUSICAL, RAINHAS 

DA BALADA, FORROZÃO DO BRIOLA E HÉLIO DOS TECLADOS, nos dias 23, 24 e 25 de Junho 
de 2016, que sem apresentam nas Festividades de São João de Araruna/2016. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos 
Próprios do Município de Araruna (Recursos Ordinários) - 02.090 - SECRETARIA DE TURISMO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL - 27.695.0038.2057 - Elemento de Despesa: 
3390.39.61 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00042/2016 
- 13.06.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 69.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa(s) para a prestação de Serviços de Locação, Instalação, 

Remoção e Elaboração de Projeto de Ornamentação e Decoração - (PALCO, ILUMINAÇÃO 
CÊNICA, TENDA, BANHEIRO QUÍMICO, GRUPO GERADOR DE 180KVA, SONORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL, GRADE DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO) - São João na Serra/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00016/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de 
Araruna (Recursos Ordinários) - 02.090 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO RURAL - 23.695.0038.2055 - Elemento de Despesa: 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 Araruna e: CT Nº 00044/2016 - 17.06.16 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 10.140,00 E CT Nº 00045/2016 - 17.06.16 - EDUARDO DA 
SILVA BARBOSA - ME - R$ 50.450,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO: (RECURSOS ORDINARIOS/RECURSOS DA CIDE) - 02.080: SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:15.452.0022.2044/15.605.0023.2045 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: 
6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00043/2016 
- 17.06.16 - MARIA DE LIMA ALMEIDA - R$ 21.900,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA SEGUINTE BANDA: BRASAS DO 
FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 01 DE JULHO DE 
2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.3013.2018 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final da apresentação do show
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00043/2016 - 30.06.16 – BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL 

LTDA - ME - R$ 20.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA SEGUINTE BANDA: BANDA FERAS, 

DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, EM 
PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.3013.2018 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final da apresentação do show
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00045/2016 - 30.06.16 – ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME - R$ 12.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTA: JORGE DE 

ALTINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 02 DE JULHO DE 
2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.3013.2018 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final da apresentação do show
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00044/2016 - 30.06.16 – P L ENTRETENIMENTOS LTDA - ME - R$ 23.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTA: PINTO DO 

ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NOS DIA 02 DE JULHO 
DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.3013.2018 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final da apresentação do show
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00042/2016 - 30.06.16 – MARIA MADALENA ALVES FEGUEREDO - R$ 7.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS 

JUNINOS DE SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE 
JULHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: 005.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.3013.2018 - MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00037/2016 - 30.06.16 - GILTON P. DE CASTRO - R$ 35.130,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO 
DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA 
PÚBLICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GILTON P. DE 
CASTRO - R$ 35.130,00.

São José do Sabugí - PB, 30 de Junho de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA SEGUINTE BANDA: BANDA FERAS, 
DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, EM 
PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLAN 
WAGNER LOPES CHIANCA - ME - R$ 12.000,00.

São José do Sabugí - PB, 30 de Junho de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTA: 
JORGE DE ALTINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 02 DE 
JULHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: P L ENTRETENIMENTOS LTDA - ME - R$ 23.000,00.

São José do Sabugí - PB, 30 de Junho de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO SEGUINTE ARTISTA: 
PINTO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NOS DIA 02 
DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MARIA MADALENA ALVES FEGUEREDO - R$ 7.500,00.

São José do Sabugí - PB, 30 de Junho de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA SEGUINTE BANDA: BRASAS DO FORRO, 
DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, EM 
PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BRASAS 
DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA - ME - R$ 20.000,00.

São José do Sabugí - PB, 30 de Junho de 2016
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS

Prefeita
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