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l Prazo de desincompatibilização de servidor público termina hoje. Página 4

l Justiça eleitoral proíbe veiculação de propaganda no rádio e TV. Página 9

l 39% da população considera o governo Temer ruim ou péssimo. Página 10

l Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos por dia, diz pesquisa. Página 15

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Ortilo Antônio

A 11ª edição do 
evento vai até 4 de se-
tembro em nove cidades 
do Brejo.  PÁGINA 13

Craque brasileiro 
renovou contrato e 
multa pode chegar a 
até 250 milhões de 
euros.  PÁGINA 19

Governador par-
ticipou de solenidade 
ontem e destacou 
ações nas estradas da 
Paraíba.  PÁGINA 3

Ateliê de Jurandir Maciel, em JP, 
expõe e fabrica esculturas de perso-

nalidades, como a de Livardo 
Alves (foto).  PÁGINA 21

Rota Caminhos 
do Frio começa 
por Areia na 2a

Neymar fica no 
Barcelona até 
junho de 2021

DER comemora 
70 anos como 
patrimônio da PB
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COMPeTIções esTADuAIs Abertos oficialmente ontem, com cerimônia na Vila Olímpica, os Jogos 
Paralímpicos da Paraíba reúnem em João Pessoa 320 atletas que disputam oito modalidades.  PÁGINA 8

lITeRATuRA  O escritor 
Mario Vargas Llosa é o 
homengeado de amanhã do 
Correio das Artes.  PÁGINA 23
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Segundo levantamento divulgado ontem, 13 das 21 Áreas Integradas de Segurança Pública do Estado registraram, 
no primeiro semestre deste ano, redução no número dos crimes dolosos que resultaram em mortes.  PÁGINA 5

Paraíba reduz número 
de homicídios em 8,19%

primeiro semestre

Motoristas que descumprirem 
a norma podem pagar multa de R$ 
85,13 e perder quatro pontos na 
Carteira de Habilitação.  PÁGINA 6

Depois da alta do feijão, agora é 
a vez do aumento no preço do arroz. 
A dupla preferida dos brasileiros 
pode faltar na mesa.  PÁGINA 7

Faróis acesos de dia 
serão obrigatórios a 
partir de 8 de julho

Aumento do feijão e 
do arroz continua a
preocupar consumidor

FOTO: Edson Matos

Mudança na lei afeta todos os
veículos que trafegam pelas rodovias

“Casamento” entre o feijão e
o arroz corre sério risco

Rodovias Cesta básica
FOTO: Evandro Pereira

Artista cria esculturas de 
personalidades em bronze

Esportes
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Começa nesta segunda-feira a Caravana 
do Coração que este ano vai atingir treze mu-
nicípios do Estado. Esta é a quarta vez que o 
evento se realiza na Paraíba e segundo dados 
da Secretaria de Saúde do Estado, mais de 
quarenta mil pacientes infantis foram aten-
didos e beneficiados pelo projeto Rede de 
Cardiologia Pediátrica nos últimos dois anos. 
Executado em parceria com a Organização 
Não Governamental Círculo do Coração, se-
diada em Recife, o programa possibilita o 
acompanhamento de milhares de crianças 
portadoras de enfermidades cardíacas. Elas 
são submetidas a procedimentos cirúrgicos 
nos casos mais graves e naqueles menos ur-
gentes parte-se para o tratamento clínico. 
Em resumo, milhares de cardiopatas mirins, 
que antes deste convênio tinham de se deslo-
car para outros Estados, agora recebem as-
sistência aqui mesmo na Paraíba.

Há pouco mais de dois anos, quando do 
II Simpósio Internacional de Telecardiologia 
Pediátrica, ocorrido no auditório do Unipê, 
coube ao próprio governador Ricardo Couti-
nho ressaltar a importância do programa e 
anunciar, como boa-nova, a liberação de R$ 6 
milhões para a sua continuidade. Na ocasião, 
o chefe do Executivo lembrou que, tão logo o 
projeto lhe foi apresentado, tratou de reco-
mendar a sua implantação, “pois tinha certeza 
de que seria o primeiro passo para garantir a 
qualificação deste importante serviço”.

Vale lembrar que a Paraíba é pioneira no 
projeto do Círculo do Coração, que prioriza o 
atendimento às crianças com problemas car-
díacos e ao mesmo tempo possibilita a capa-
citação de profissionais desta área médica.
Como fato novo e alvissareiro, registre-se que 
neste ano serão prestados também serviços 
de saúde bucal. Além disso, bebês com micro-

cefalia terão assistência especial. 
Com o objetivo de expandir ainda mais as 

ações da Rede de Cardiologia Pediátrica Per-
nambuco-Paraíba, na edição do ano passado 
foi realizada a Caravana que percorreu oito ci-
dades paraibanas. Desta vez serão 13, a come-
çar pelo município de Monteiro. O público-alvo 
da campanha é formado por crianças de 0 a 12 
anos e gestantes com idade gestacional de 22 a 
28 semanas que apresentem algum tipo de car-
diopatia ou outros problemas dela decorren-
tes. Na ocasião, será disponibilizada avaliação 
cardiológica clínica e por imagem em centenas 
2 crianças e gestantes. 

A ideia de se criar a Rede de Cardiologia 
Pediátrica surgiu, em boa hora, da necessida-
de de melhorar o atendimento em cardiologia 
pediátrica no Estado, que até recentemente 
passava por problemas de diagnóstico tardio, 
falta de serviços para realização das cirur-
gias no Estado, processos judiciais, dentre ou-
tros aspectos. Nesse contexto, os gastos com 
transporte aéreo, tratamentos em outros Es-
tados, eram muito caros. Dependendo do caso, 
chegava-se a disponibilizar até um milhão de 
reais para o tratamento de uma única criança.

Como lembra a coordenadora da Rede 
de Cardiologia Pediátrica da Paraíba, dra. 
Sandra Mattos, trata-se de um trabalho cons-
tante que requer zelo e cuidado. “Elaboramos 
manuais de procedimentos para voluntários 
e coordenadores. Nossa missão é prestar ser-
viços de excelência e usar esta oportunidade 
como aprendizado para melhorar sempre o 
atendimento na prevenção e tratamento des-
sas enfermidades”. Anualmente, o Governo do 
Estado investe seis milhões de reais no pro-
jeto, mas diante da satisfação de poder estar 
recuperando saúde para os futuros cidadãos, 
esta é uma despesa que por si só se autoriza. 

Editorial

 Crônica

Caravana do Coração
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Sobre o brasileiro
Já noutro meio, sob influências mais pretensiosas, fui ver o Brasil da
biblioteca, o de Euclides da Cunha, o de Artur Ramos, o de Silvio Romero.”

 

O afastamento do prefeito 
Luciano Cartaxo do seu vice, 
Nonato Bandeira, é fato que 
potencializou as defecções 
sofridas pelo gestor na Câ-
mara Municipal. O avanço 
da oposição no Legislativo 
tem a marca do presidente 
do PPS da Paraíba, cuja ha-
bilidade como estrategista 
político conheço desde os 
tempos do movimento es-
tudantil, na UFPB.     

A propósito do vereador Chico 
do Sindicato, sua declaração a 
respeito da gestão municipal, 
ontem, quando declinou sua 
adesão à Cida Ramos, foi con-
tundente: “Prefeito maquia-
dor, promete, mas não faz”. 
Referia-se a obras que teriam 
sido prometidas para Cristo 
e Rangel, bairros nos quais o 
vereador tem atuação política. 
Garante que bancou ações do 
seu “próprio bolso”.   

É óbvio que a gestão municipal, apesar das 
defecções, mantém base confortável na Câ-
mara da capital, talvez 17 vereadores. Po-
rém, com o avizinhamento da eleição, estes 
terão mais foco em lograr êxito na reeleição 
do que, propriamente, em defender a ges-
tão. Se encontrarem grupo disposto a votar 
em outro candidato que não o prefeito, não 
rejeitarão o voto nas suas candidaturas.

CAdA um pOr si (1)

AníSiO quER intERvEnÇÃO nO Pt DE SAntA RitA

“É mAquiADOR’

uNinforme

CADA um POR Si (2)

‘O fAtO POlítiCO’

tuRBulênCiAS nO ‘CÉu DE BRigADEiRO’

Alguém poderia argumentar que o con-
trário é possível. Ou seja: vereadores que 
passaram para a oposição teriam eleito-
res tão fiéis às suas candidaturas quanto 
a do gestor de plantão. Contudo, há que 
se avaliar o cenário de modo expansivo: 
quem está no poder tem mais desgaste 
do que candidatos opositores, estilin-
gues à mão contra o telhado que toda 
gestão, querendo ou não, vê envidraçado, 
à falta de melhor cobertura.      

Além da habilidade para avan-
çar, por diálogo, nos espaços 
antes apoiadores da gestão 
municipal, Nonato Bandeira 
tem outro mérito. Jornalista de 
formação, sabe potencializar, 
no campo midiático, a reper-
cussão do fato. O anúncio da 
adesão de Chico do Sindicato 
(PT do B) à candidatura de Cida 
Ramos, numa sexta-feira, en-
cerra a semana não com ‘um’, 
mas com ‘o’ fato político.  

Em opinião enviada à coluna, o deputado Anísio Maia (PT) defende medida severa contra o diretório 
do partido em Santa Rita, cujo presidente, Robson Araújo, apoia a pré-candidatura de Netinho (PR): 
intervenção. “Não podemos mais tolerar mercenários que apenas fragilizam o PT”, atacou.  

Houve tempo em que Luciano Cartaxo 
(PSD) voava em ‘céu de brigadeiro’, para 
usar expressão desbastada pelo tem-
po, mas que ainda traduz, com eficácia, 
àquela posição confortável que o prefeito 
de João Pessoa ocupava na Câmara Muni-
cipal, com 23 vereadores em sua base de 
sustentação, de um total de 27, contra 
apenas quatro outros da oposição. Do 
ponto de vista numérico, dava um “ba-
nho” nos opositores, aprovava todas as matérias de seu interesse, e dispunha de vinte e três vozes 
a exaltar os feitos da prefeitura – ou 46 mãos a afagar o ego felpudo de sua gestão. Agora, neste 
2016, dedos e anéis estão se indo, turbulências começaram a afetar a trajetória incólume com a 
qual a sua base, até então, se projetava. O que, de fato, aconteceu para que a oposição mais que 
duplicasse em poucos meses, passando a dez o número de vereadores a lhe apontar deficiências 
administrativas? Respondo: a comunicação com os aliados foi deficiente, faltou articulação polí-
tica. Negligenciou-se aspecto que, em política, é fundamental fazê-lo: dispensar atenção à base, 
facilitando-lhe o acesso ao gestor. Tanto é assim que os vereadores que migraram para a oposição, 
desde o episódio da assinatura para encaminhar a CPI da Lagoa, elegeram um motivo particular 
para justificar o rompimento: o prefeito não os recebia há mais de um ano. Excesso de confian-
ça? Possivelmente. Com maioria tão acachapante, a gestão apostou suas fichas na manutenção 
do mesmo modelo de relação com sua base, algo como um “tô nem aí”, permitindo que a oposição 
– especialmente o PSB – pudesse girar a roleta ao seu favor. Em ano eleitoral, não chamaria isso, 
grosseiramente, de ‘burrice’. Tasco expressão mais decorosa: inabilidade política.   
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DESDE A ufPB

Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Sem nenhuma ciência, ou me-
lhor, sem os instrumentos de análise 
e avaliação importados das culturas 
centrais, imperiosos na conceitua-
ção dos valores locais, incluindo os 
autóctones, mesmo assim sempre 
me senti bem, sem qualquer comple-
xo, na condição de brasileiro. Muito 
embora, desde adolescente, tenha 
ouvido mais restrições que elogios. 
Apesar de não serem muito propícias 
as minhas primeiras impressões da 
vida e do mundo.

Entre essas impressões iniciais, 
mantêm-se vivas, bem vivas, as dos 
trabalhadores no eito, no pelo da 
cana, pés no chão, maltratados, e rin-
do ou fazendo pouco do sofrimen-
to. Li, muito depois, que eram assim 
por inconsciência ou por não terem 
a noção dos seus direitos. O que não 
ocorria com outros povos, a exemplo 
do americano de filme, que entrava 
na repartição batendo de mão fecha-
da no balcão, mandando, exigindo, 
nunca  pedindo, morrendo de espe-
rar como se via nas filas dos nossos 
serviços de saúde, de água ou de luz. 

Quando Gilberto Freyre e Darcy 
Ribeiro vieram me dizer que o bra-
sileiro não é fusão de raças tristes 
– a do índio enfurnado, a do negro 
lamentoso e a do branco do fado e 
da saudade – os tropeiros e violeiros 
que faziam o ufanismo de Campina 
já me haviam dado essa mostra, de 
permeio com os feireiros de todo o 
meu interior, mesmo o do brejeiro 

friorento e amorrinhado. 
Já noutro meio, sob influências 

mais pretensiosas, fui ver o Brasil da 
biblioteca, o de Euclides da Cunha, 
o de Artur Ramos, o de Silvio Rome-
ro. O engajamento ideológico, mais 
a prática política, haviam atrasado 
meu acesso a Gilberto Freyre, salvo 
o poeta em prosa de “Nordeste”. E fi-
quei com um pé atrás no próprio Eu-
clides, mesmo com a afirmação de o 
sertanejo antes de tudo um forte. Era 
moda pugnar-se por um brasileiro 
que não tinha nada com a sua natu-
reza, um brasileiro duro, disciplina-
do, made in.

Que natureza? A de só ter raiva 
na hora. A de não cultivar o ódio fun-
damentalista ou nazista ou de só vi-
ver “em feias guerras ocupado, / Que 
inda com cego horror se não conten-
ta”, como os alemães já aos olhos de 
Camões. O elogio ao torturador, ou-
vido por 100 milhões de eleitores, 
reduz-se à eleição de um ou dois Bol-
sonaros. Não faz nosso gênero. 

Moleza de caráter? Não sei se 
o novo livro de Eduardo Giannetti, 
“Trópicos Utópicos” toca nisso. Mas 
diz uma coisa boa pra começo de 
leitura: “A corrida armamentista do 
consumo nunca tem fim e promete 
uma felicidade que nunca acontece”. 
Outra, quando perguntado qual o so-
nho brasileiro: “É cuidar da provi-
dência sem perder a disposição tupi 
para a alegria e o folguedo”.  

Tou nessa. Sempre estive. 
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Governo do Estado vai tirar mais
11 cidades do isolamento asfáltico
Nos 70 anos do DER 
governador lembrou obras 
e destacou patrimônio

O governador Ricardo 
Coutinho participou, na manhã 
dessa sexta-feira (1), da sole-
nidade comemorativa dos 70 
anos do Departamento de Es-
tradas de Rodagem da Paraíba, 
juntamente com toda a direto-
ria do órgão, funcionários e di-
versas autoridades convidadas. 
Ricardo ressaltou as obras em 
andamento por todo o Estado, 
como os 54 acessos ligando ci-
dades às rodovias federais, dos 
quais faltam serem inaugura-
dos somente 11, atualmente em 
fase de conclusão, e que deve-
rão elevar para mais de 50 o nú-
mero de municípios retirados 
do isolamento asfáltico. 

Após receber uma placa 
alusiva à data – entregue pelo 
presidente da Associação dos 
Servidores, Paulo Soares – Ri-
cardo Coutinho destacou o 
trabalho do DER e sua equipe, 
tendo à frente o superinten-
dente Carlos Pereira de Carva-
lho e Silva.

O governador lembrou 
ainda que em cinco anos e 
meio de sua administração, já 
foram pavimentadas e restau-
radas mais de 100 rodovias – 
com uma média de 20 estradas 
entregues por ano – com inves-
timento de mais de R$ 1 bilhão, 
além de muitas que serão en-
tregues ao longo do ano já em 
fase de conclusão. 

“Hoje meu sentimento 
em relação ao Departamento 
de Estradas de Rodagem é de 
gratidão. Órgão nenhum faz 70 
anos com a capacidade de estar 
tão presente e ser tão essencial 
como o DER. O ciclo deste órgão 
é diferenciado, sempre se reci-
clando e buscando novas ações 
para beneficiar a Paraíba. No 
momento em que o País vive 
sua mais profunda crise, o DER 
continua fazendo estradas pelo 
Estado inteiro. Até o final do 
ano, não teremos mais nenhu-
ma cidade isolada. O órgão fun-
ciona e dá respostas rápidas ao 
que a população paraibana pre-
cisa. Temos hoje a quarta me-
lhor malha rodoviária do Brasil 
e vamos avançar ainda mais”, 
enfatizou Ricardo Coutinho.

O superintendente do 
DER, Carlos Pereira, depois de 
fazer um histórico de toda sua 
vida no órgão, onde começou 
aos 14 anos de idade, desta-

FOTOS: Alberi Pontes/Secom-PB

cou o empenho e o esforço do 
governador Ricardo Coutinho, 
em dotar todo o Estado da Pa-
raíba de melhores rodovias, 
contemplando todos municí-
pios, inclusive tirando do iso-
lamento, por meio de estradas 
asfaltadas, 54 sedes munici-
pais. Ele acrescentou que com 
o apoio da Secretaria de Infra-
estrutura, Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e da Ciência 
e Tecnologia, o DER realiza o 
Programa Caminhos da Para-
íba, considerado o maior pro-
grama rodoviário já posto em 
prática no Estado, com investi-
mento de R$ 1.211.451.575,65 
com obras realizadas, em exe-
cução e licitadas, com um total 
de 2.399,4km.

Em nome da Associação 
dos Servidores do DER, Fran-
cisco de Assis Almeida agrade-
ceu o empenho do governador 
Ricardo Coutinho ao oferecer 
ao órgão rodoviário todo apoio 
para o bom desenvolvimento 
de suas atividades, prestigian-
do sua diretoria e seus funcio-
nários com suas reivindica-
ções.

Criado no dia 26 de junho 
de 1946 no governo do inter-
ventor Odon Bezerra Caval-
canti, tendo como fundador o 
engenheiro Serafim Rodriguez 
Martinez, que foi também o 
seu primeiro diretor-geral, o 
DER, ao longo dos anos, am-
pliou e construiu estradas, 
pontes e passarelas que têm 
impulsionado o desenvolvi-
mento econômico, social e tu-
rístico da Paraíba. Juntamente 
com a criação do DER-PB, foi 
instituído o primeiro Plano Ro-
doviário Estadual, constituído 
por 969km de estradas tronco 
e 385km de estradas alimen-
tadoras interligando todas as 
regiões do Estado. No plano se 
destacava a Estrada Central da 
Paraíba ligando Cabedelo a Ca-
jazeiras, a atual BR-230.

O Programa Caminhos da 
Paraíba foi criado pelo gover-
nador Ricardo Coutinho ao as-
sumir o seu primeiro mandato 
em janeiro de 2011, e para sua 
execução convocou uma equi-
pe de experientes engenheiros 
tendo à frente o diretor supe-
rintendente Carlos Pereira de 
Carvalho e Silva, o diretor de 
Operações, Hélio Cunha Lima, 
o diretor de Planejamento, José 
Arnaldo Souza Lima, e o dire-
tor de Administração, Filipe 
Braga de Brito Maia.

Do portal ParaibaJa

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) resolveu 
fazer novas adequações na 
sua equipe de auxiliares. A 
edição dessa sexta-feira (1º) 
do Diário Oficial do Estado 
traz mudança em três seto-
res da Administração Esta-
dual. Os atos datam do dia 
30 de junho.

De acordo com o Diário 
Oficial, Luciane Alves Cou-
tinho deixa a Secretaria 
Executiva de Administra-
ção e Logística da Educa-
ção para assumir a Escola 
do Servidor Público do Es-

tado da Paraíba.
José Arthur Viana deixa 

o cargo de secretário chefe 
do Cerimonial do Governo 
para assumir a vaga de Lu-
ciane Coutinho na Secretaria 
de Educação.

Já Gabrielly Barbossa 
Teixeira foi designada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho para assumir a vaga de 
Arthur Viana no Cerimonial 
do Governo.

No último dia 29, o Diá-
rio Oficial trouxe uma série 
de modificações na equipe 
de auxiliares do governa-
dor. Foram dezenas de no-
meações, exonerações e re-

manejamentos.
O deputado estadual Ri-

cardo Barbosa (PSB) foi no-
meado para a Secretaria de 
Representação Institucional 
do Estado, com sede em Bra-
sília. Com a ida do parlamen-
tar socialista para o Poder 
Executivo, o vereador Raoni 
Mendes (DEM), suplente de 
deputado, ganhou a titulari-
dade do mandato na Assem-
bleia Legislativa.

Já o deputado estadual 
licenciado Lindolfo Pires 
(PROS) foi remanejado da 
Secretaria de Representação 
Institucional do Estado para 
a Secretaria de Turismo e 

do Desenvolvimento Econô-
mico, até então ocupada por 
Laplace Guedes, que foi de-
signado para ocupar a Secre-
taria Executiva de Energia e 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC).

O Diário Oficial do dia 
29 trouxe, ainda, a nome-
ação de Bruno Roberto, 
filho do deputado federal 
Wellington Roberto (PR), 
para a Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer. O medalhista olímpico 
Zé Marco, que vinha respon-
dendo interinamente pela 
Sejel, voltou à condição de 
secretário executivo.

Governador promove mudanças 
em cargos de auxiliares do governo

DIÁRIO OFICIAL

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, em sessão realizada 
na tarde dessa quinta-feira 
(30), manteve sentença que 
condenou o ex-prefeito do 
município de Tenório, Denil-
ton Guedes Alves, pela práti-
ca do crime de responsabi-
lidade, a 1 ano e 8 meses de 
detenção em regime aberto, 
além de ficar inabilitado para 
o exercício de cargo ou função 
pública, eletivo ou nomea-
do, por um prazo de 5 anos. 
O relator do processo de nº 
0003526-77.2013.815.0631 
foi o desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.

De acordo com os au-
tos, o ex-prefeito realizou 
26 contratações irregulares 
de pessoas sem concurso 
público alegando haver ex-

cepcional interesse público, 
e, ainda, promoveu a pror-
rogação de vários contratos. 
No entender do relator, hou-
ve reiteração deliberada do 
gestor público em violar dis-
positivos legais, de maneira 
intencional e clara, ficando 
demonstrado o dolo no caso 
em questão.

O apelante, em em suas 
razões recursais, alegou ter 
havido cerceamento de de-
fesa, dada em virtude de 
requerimento realizado ao 
termo final da instrução 
processual, para que o juízo 
expedisse oficio à prefeitu-
ra, a fim de que colacionasse 
aos autos cópias da lei muni-
cipal que autoriza contração 
direta e excepcional de pes-
soal e a juntada de todos os 
contratos.

TJ mantém condenação 
de ex-prefeito de Tenório

“No momento em que o País vive sua mais profunda crise, o DER continua fazendo estradas pelo Estado inteiro”, disse Ricardo

Governador lembrou que mais de 100 rodovias estaduais já foram pavimentadas e restauradas em cinco anos e meio de gestão

Com mais de R$ 1 bilhão de investimentos na área, governador Ricardo Coutinho mantém uma média de 20 estradas entregues por ano
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Políticas

Prazo de desincompatibilização de 
servidores públicos termina hoje

FOTO: Evandro Pereira

Calendário das Eleições 2016, divulgado pela Justiça Eleitoral, define previsão dos prazos

Os pré-candidatos às 
eleições municipais de 2016 
que desejam concorrer aos 
cargos de prefeito, vice-pre-
feito e vereador e que já são 
ocupantes de cargos públi-
cos, devem se desincompati-
bilizar de suas funções. Neste 
ano, as eleições acontecem no 
dia 2 de outubro, e para aque-
les que devem realizar a de-
sincompatibilização, o prazo 
para a realização do procedi-
mento vai até hoje.

A necessidade de afasta-
mento dos cargos até 3 meses 
antes do pleito para concorrer 
às funções citadas vale para os 
servidores públicos em geral, 
sejam eles estatutários ou não, 
e pertencentes aos órgãos da 
administração direta ou indi-
reta da União, ou dos estados 
e municípios. Entre os que 
devem se desincompatibilizar 
estão inclusos também os de-
tentores de cargos comissio-
nados de menor expressão. 

É importante ressaltar 
que os servidores efetivos 
dentro do prazo obrigatório 
da desincompatibilização têm 
direito à percepção de seus sa-
lários, como se em estivessem 
em exercício normal. Os servi-
dores denominados de comis-

sionados, de livre nomeação 
e exoneração, não fazem jus à 
remuneração, uma vez que se-
rão exonerados.

O objetivo da desincom-
patibilização é impedir que 
alguém que deseje se can-
didatar a cargo eletivo faça 
proveito do cargo público, da 
função pública ou da ativida-
de profissional que exerce em 
benefício de sua campanha 
eleitoral, contrariando assim 
a isonomia que deve existir 
entre os candidatos. 

A desincompatibiliza-
ção é o abandono definitivo 
do cargo ou o afastamento 
temporário do exercício do 
cargo ou da função, median-
te renúncia, exoneração ou 
licenciamento.

Jadson Falcão
Especial para A União

Nos dias 18 e 19 de 
julho, o Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB) vai 
participar da próxima 
etapa do ‘Ciclo de Deba-
tes da Escola Cidadã In-
tegral da Rede Estadual 
de Ensino’, promovido 
pelo Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educa-
ção (SEE), com palestras 
sobre dois temas de re-
levância na atualidade: 
o combate à corrupção 
e o combate ao bullyng.

A parceria para o 
evento foi apresenta-
da ao procurador-ge-
ral de Justiça, Bertrand 
de Araújo Asfora, na 
tarde dessa quinta-fei-
ra (30), pelo secretário 
estadual da Educação, 
professor Aléssio Trin-
dade de Barros. “São 
dois ambientes de dis-
cussão importantíssi-
mos na atualidade, o 
bullyng e a corrupção. 
O Ministério Público 
agradece a parceria e a 
Secretaria da Educação 
pode contar conosco, 
não só nesta etapa do 
mês de julho, mas tam-
bém nas demais pro-
gramadas”, ressaltou o 
procurador-geral.

A Secretaria de Edu-
cação deu início aos ci-

clos de debates no mês 
de maio, com temas de 
interesse dos alunos, 
professores, funcioná-
rios e comunidade em 
geral. No primeiro even-
to, que aconteceu na Es-
cola Estadual Padre Hil-
don Bandeira, no bairro 
da Torre, em João Pes-
soa, o assunto abordado 
foi o bullying e que teve 
também a participação 
do Ministério Público da 
Paraíba.

“Com o ciclo de 
debates, a Secretaria 
da Educação está pro-
movendo discussões de 
temas transversais. “Es-
tamos estimulando o 
protagonismo juvenil e 
propiciando a inclusão 
didático-pedagógica da 
comunidade acadêmi-
ca”, explicou o secre-
tário Aléssio Trindade. 
“Além disso, o objetivo 
é orientar discussões de 
temas que possam esti-
mular a boa convivência 
da rotina escolar”.

Dentre os temas que 
também serão debati-
dos em outras etapas 
do ciclo, estão a cultura 
afro, a empregabilida-
de, o uso responsável da 
internet, a intolerância 
religiosa, a reciclagem, e 
a inclusão.

MPPB participará 
de ciclo de debates

CONTRA BULLYING E CORRUPÇÃO

As promotoras de Justiça 
Elaine Cristina Pereira Alen-
car e Luciara Lima Simeão 
Moura desenvolveram nos úl-
timos seis meses novas meto-
dologias de atuação do Núcleo 
de Promoção de Paternidade – 
Nome Legal de Campina Gran-
de (Nupar-CG) e as inovações 
implementadas por elas resul-
taram em economia de tempo, 
maior celeridade processual e 
economia de dinheiro público 
para o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB).

A inciativa das duas pro-
motoras culminou no projeto 
‘Um Novo Nupar-CG’ que foi 
apresentado no final da tarde 
da terça-feira (28) ao procura-
dor-geral de Justiça, Bertrand 
de Araújo Asfora. “Um traba-
lho brilhante, com soluções 
simples e quase a custo zero, 
garantindo maior resolutivi-
dade para a população des-
te Estado. É este Ministério 
Público que nós pensamos e 
queremos”, comemorou o pro-
curador Bertrand Asfora.

A apresentação do pro-
jeto com as ferramentas de 
inovação ocorreu no gabine-
te da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ), em João Pessoa, 
e foi acompanhada pela sub-
corregedora-geral do MPPB, 
Marilene de Lima Campos de 
Carvalho; pelos procuradores 
de Justiça Francisco Sagres 
Macedo Vieira e Vasti Cléa 
Marinho da Costa Lopes; e 

pelos promotores de Justiça 
Eny Nóbrega de Moura Filho 
e Leonardo Pereira de Assis. 
Todos aplaudiram de pé a ini-
ciativa das suas promotoras 
de Campina Grande.

O procurador-geral Ber-
trand Asfora anunciou que o 
projeto será reapresentado 
na próxima sessão do Colégio 
de Procuradores de Justiça 
(CPJ) e formalizará as iniciati-
vas apresentadas, atendendo 
a outras demandas que vão 
concretizar ainda mais as no-
vas metodologias empregadas 
pelas promotoras Elaine Alen-
car e Luciara Moura.

Dificuldades e soluções
Para construir o proje-

to ‘Um Novo Nupar-CG’, as 
promotoras, primeiro, iden-
tificaram as dificuldades en-
contradas, tanto da época do 
‘Projeto Nome Legal’ quanto 
no período da transformação 
dessa atividade em um nú-
cleo permanente, fato ocorri-
do em maio de 2015. 

Diante das dificuldades, a 
equipe do Nupar-CG (promo-
tores de Justiça e servidores) 
começou a experimentar e de-
senvolver ferramentas de ino-
vação que apresentaram re-
sultados positivos. A primeira 
e grande inovação implemen-
tada foi o pré-agendamento 
das audiências iniciais e noti-
ficação imediata das genitoras 
das crianças, que passaram a 

ser executadas pelos oficiais 
dos Cartórios de Registro Civil 
imediatamente após a lavra-
tura do assentamento do nas-
cimento da criança. Com essa 
mudança simples, ocorreram 
ganhos expressivos: eliminou-
se em definitivo a não locali-
zação da genitora como causa 
do arquivamento dos feitos 
e abreviou-se o intervalo de 
tempo entre o assentamento 
de nascimento e a audiência 
inicial mandados de notifica-
ção expedidos pelos órgãos de 
execução.

Resultados
Considerando somente 

a atuação em Campina Gran-
de, o Nupar já instaurou cer-
ca de 2,5 mil procedimentos, 
com mais de 300 exames de 
DNA realizados e cerca de 800 
crianças e adolescentes tive-
ram a paternidade reconheci-
da, recebendo nova Certidão 
de Nascimento, o que corres-
ponde a 20% de todos os re-
conhecimentos no Estado.

Em toda a Paraíba, várias 
ações foram e estão sendo rea-
lizadas desde 2011, com muti-
rões e atendimentos nos presí-
dios do Estado. Ao todo, foram 
quase 20 mil procedimentos 
instaurados, mais de 2 mil 
exames de DNA realizados em 
parceria com o Hemocentro da 
Paraíba e quase 4 mil menores 
tiveram o nome paterno inclu-
so em seu registro civil.

Promotoras de CG apresentam 
técnicas para maior celeridade

ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS Encontro debate 
perfil financeiro 
e orçamentário 
de Tribunal

Magistrados, servidores 
e representantes classistas do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
participaram da 4ª Reunião 
dos Comitês Orçamentários 
do TJPB, de 2016. O evento foi 
aberto na manhã dessa sexta-
feira (1), pelo presidente dos 
Comitês, desembargador Os-
waldo Trigueiro do Vale Filho. 
Na pauta, estava a execução 
orçamentária, acumulada dos 
meses de janeiro até maio, 
com um retrato financeiro e 
econômico do TJ, frente aos 
projetos em andamento ou 
a iniciar. O comitê foi criado 
para discutir a distribuição do 
orçamento junto aos órgãos 
do Poder Judiciário.

Segundo Oswaldo Tri-
gueiro, durante toda a manhã 
ainda foram debatidos itens 
relativos ao andamento dos 
Trabalhos da Comissão res-
ponsável pela normatização 
das despesas de 1º e 2º graus 
de jurisdição, de responsabili-
dade do juiz da 4ª Vara Mista 
da comarca de Guarabira, Gil-
berto de Medeiros Rodrigues, 
que também é membro do Co-
mitê Orçamentário, como re-
presentante dos magistrados 
de primeiro grau.

O presidente do Tribunal, 
conforme Oswaldo Trigueiro, 
está agendando reuniões com 
o governador do Estado, Ri-
cardo Coutinho, com o objeti-
vo de regularizar a situação do 
repasse orçamentário.

Afastamento dos cargos 
deve acontecer até três 
meses antes do pleito

Um conjunto de proibições pas-
sa a valer também a partir de hoje 
aos agentes públicos. De acordo 
com o Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE), fica proibida a veicu-
lação de publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos 
municipais ou das respectivas enti-
dades da administração indireta. 

Na próxima segunda-feira (4), 
está previsto o prazo final para o 
eleitor com deficiência ou mobili-
dade reduzida, que já tenha solici-
tado transferência para uma Seção 
Eleitoral Especial, comunicar ao juiz 
suas restrições e necessidades, a fim 
de que a Justiça Eleitoral possa pro-
videnciar os meios e recursos desti-

nados a facilitar o exercício do voto.
A partir da terça-feira, dia 5 - ob-

servado o prazo de 15 dias que ante-
cede a data definida pelos partidos 
para a escolha dos candidatos -, será 
possível realizar a propaganda intra-
partidária, com vistas à indicação de 
nomes, sendo vedado porém o uso 
de rádio, televisão e outdoor. Essa 
data está relacionada à permissão da 
realização de convenções partidárias 
destinadas a deliberar sobre coliga-
ções e escolher candidatos a prefei-
to, vice-prefeito e vereador, que co-
meça no dia 20 de julho e vai até o 
dia 5 de agosto. 

Todos os prazos citados estão 
previstos no calendário das Eleições 
2016. (Leia mais na página 9)

Outras proibições passam a valer



Obrigatoriedade do 
uso de faróis de dia em 
rodovias começa dia 8 
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Foram 695 assassinatos 
este ano, enquanto que 
em 2015 o número foi 751

Estado reduz homicídios em 8,19%
BALANÇO DO 1O SEMESTRE

O número de assassina-
tos registrados na Paraíba 
teve uma redução de 8,19% 
no primeiro semestre de 
2016, em relação ao mes-
mo período do ano passa-
do. Os dados da Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social mostram que em nú-
meros absolutos houve 695 
Crimes Violentos Letais 
Intencionais – homicídios 
dolosos ou outros crimes 
dolosos que resultem em 
morte em cidades paraiba-
nas, enquanto que no mes-
mo período do ano passado 
foram 751 casos. 

Também segundo ava-
liação do Núcleo de Análi-
ses Criminais da Seds, 13 
das 21 Áreas Integradas de 
Segurança Pública (Aisp) 
do Estado tiveram redução 
de homicídios: zonas Sul 
e Norte da capital, Bayeux, 
Santa Rita, Alhandra, Ma-
manguape, Guarabira, Ita- Integração das forças e uso da inteligência policial para prevenção e repressão qualificada à violência estão dando bons resultados na PB

FOTO: Ascom-PM

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de uma ação 
conjunta das Delegacias de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) e Delegacia de Cri-
mes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de Cam-
pina Grande prendeu na 
noite de quinta-feira (30), 
Marcos Rodrigues Bezer-
ra, 22 anos, Márcio Rodri-
gues Bezerra, 20 anos, e 
Arthur Felipe Morais Silva, 
28 anos, suspeitos de tráfi-
co de drogas no bairro do 
Pedregal. As investigações 
apontam que o tráfico é co-
mandado por uma mulher, 
já identificada pela polícia.

De acordo com o dele-
gado titular de DRE, Rami-
rez São Pedro, no imóvel 
onde o trio foi preso fun-
cionava uma boca de fumo. 
Foram apreendidos cerca 
de um quilo de maconha 

em tabletes e trouxinhas, 
prontas para comercializa-
ção, além de uma balança 
de precisão, e uma quantia 
em dinheiro fruto do co-
mércio da droga. 

“O ponto era coman-
dado por Cristiane Apa-
recida Ferreira de Araujo, 
que acreditamos ter fugi-
do com a chegada da po-
lícia ao local”, explicou o 
policial. 

Os três presos em 
flagrante vão responder 
pelos crimes de associa-
ção do tráfico e formação 
de quadrilha. Eles foram 
transferidos para presídios 
de Campina Grande, onde 
ficarão à disposição da Jus-
tiça.  A polícia dará conti-
nuidade às investigações 
para localizar Cristiane 
Aparecida, que já responde 
por tráfico de drogas. 

PC desarticula esquema 
de tráfico de drogas

EM cAMPiNA gRANDE

cardoso Filho                 
josecardosofilho@gmail.com

O delegado Francisco Deus-
deth já solicitou de uma acade-
mia localizada na Avenida Hilton 
Souto Maior as imagens das duas 
câmeras existentes no estabele-
cimento com o objetivo de iden-
tificar o veículo que atropelou e 
matou a estudante Rayane Ga-
brielle Lucena Costa, 13 anos. 
Existe a informação de que o 
carro era um Gol de cor branca.

Mesmo não tendo sido iden-
tificado, o delegado espera que 
o motorista do veículo atrope-
lador se apresente na delegacia 
para dar sua versão. Ele também 
solicita a ajuda da população 

para qualquer informação atra-
vés do 197 (Disque Denúncia).

O acidente que matou a ado-
lescente aconteceu no início da 
manhã de anteontem. Por volta 
das 6h, como fazia diariamente, 
Rayane Gabrielle saía de casa e se 
dirigia para a parada de ônibus 
na Avenida Hilton Souto Maior, 
onde pegava o coletivo para ir à 
Escola Municipal de Ensino Fun-
damental, General Rodrigo Otá-
vio, no Bairro dos Estados, onde 
era estudante do 8o ano.

Antes de chegar ao canteiro 
central da avenida, a jovem foi 
atropelada pelo veículo, foi jo-
gada para cima e caiu próximo 
a uma árvore. Uma equipe do 
Samu esteve no local e o médico 

constatou que a menina já esta-
va morta.

Segundo o diretor de Plane-
jamento da Semob, Adalberto 
Araújo, a Avenida Hilton Souto 
Maior é uma via urbana, por-
tanto, com velocidade máxima 
de 60 quilômetros. Ele salientou 
que o local do atropelamento é 
uma curva, não sendo adequado 
para a implantação de faixa de 
pedestre, mesmo porque, existe 
uma faixa próximo ao local, em 
frente ao Fórum de Mangabeira.

Adalberto esclarece que na-
quelas imediações não existem 
câmeras da Semob, “mas a po-
lícia deve solicitar imagens de 
câmeras de estabelecimentos”, 
pontuou.

Delegado investiga a morte de 
estudante atropelada na capital

ViOLÊNciA NO TRÂNSiTO

Policiais militares do 7º 
Batalhão e da Companhia 
Especializada de Apoio ao 
Turista (CEATur) detiveram, 
na noite de quinta-feira (30), 
cinco suspeitos da tentativa de 
homicídio contra um sargento 
aposentado da PM, ocorrida 
na cidade de Santa Rita, na úl-
tima terça-feira (28).

Após receberem infor-
mações de que o veículo usa-
do pelos suspeitos no dia do 
crime estaria circulando en-
tre os bairros de Marco Mou-
ra e Tibiri, os policiais do 7º 
BPM iniciaram rondas e, no 
bairro de Tibiri II, consegui-
ram localizar o carro, confir-
mando ser o mesmo registra-
do nas imagens do circuito de 
monitoramento.

Após a abordagem ao 
veículo e a realização de dili-
gências complementares, foi 
preso um homem, de 18 anos, 
e apreendidos três adoles-
centes, de 16 e 17 anos, que 
confirmaram a participação 
na tentativa de homicídio. 
Com os suspeitos foi apre-
endido um revólver calibre 
38 com munições. Os quatro 
detidos foram conduzidos, 
juntamente com a arma e o 
veículo apreendidos, para 6ª 
Delegacia em Santa Rita.

Os suspeitos detidos 
ainda indicaram a participa-
ção de outro homem, de 21 
anos, que estava no bairro de 
Tambaú, na capital, e foi de-
tido por uma equipe policial 
da CEATur.

PM detém suspeitos de 
tentativa de assassinato

EM SANTA RiTA

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do trabalho 
de equipes da 21ª delega-
cia Seccional, com sede em 
Bananeiras, realizou a con-
dução de Késsio Silva de 
Andrade, preso no Ceará e 
suspeito da prática de ho-
micídio na cidade de Bana-
neiras. Ele teria sido con-
tratado pelo companheiro 
da vítima, seu primo, para 
executar Maria de Fátima 
Silva dos Santos, 22, no dia 
4 de maio deste ano. 

De acordo com o dele-
gado Diógenes Fernandes, 
Késsio teria agido a man-
do de seu tio, Francisco 

da Silva Andrade. “Maria 
foi atingida por vários dis-
paros de arma de fogo em 
sua residência na frente de 
três crianças, sobrinha e fi-
lhos, a mando de seu com-
panheiro, conhecido como 
Tico, e que foi preso no dia 
9 de junho em Solânea. Este 
homem teria encomendado 
a morte dela ao sobrinho, 
que havia acabado de sair 
do sistema prisional por 
envolvimento em roubos 
de motocicletas”, explicou 
a autoridade policial, afir-
mando que Tico ameaçava 
a vítima. 

O delegado acrescen-

tou que as investigações 
da Polícia Civil levaram à 
expedição de mandado de 
prisão preventiva contra 
Késsio, que foi cumprido 
por policiais do Estado do 
Ceará, próximo à divisa 
com o Maranhão, no dia 12 
de junho na cidade de São 
Benedito. 

A equipe da 21ª Seccio-
nal ainda investiga a parti-
cipação de outro homem 
que pilotava a motocicleta 
que levou o executor à resi-
dência de Maria de Fátima. 
Késsio foi interrogado em 
Bananeiras e também está 
sendo investigado por par-

ticipação em uma quadri-
lha especializada no roubo 
de motocicletas na região, 
sendo encaminhado para a 
cadeia pública da cidade. 

Polícia traz para a PB homem 
suspeito de executar mulher 

EM BANANEiRAS

A equipe da 21a 
Seccional ainda 
investiga a 
participação de 
outro homem 
que pilotava a 
motocicleta

baiana, Campina Grande, 
Patos, Princesa Isabel, Ita-
baiana e Cajazeiras. 

Para o secretário de 
Estado da Segurança e da 
Defesa Social, Cláudio Lima, 
os resultados obtidos de ja-
neiro a junho deste ano re-
fletem as ações executadas 
pelos órgãos operativos de 
Segurança para a redução 
da violência.

“A gestão com respon-
sabilidade territorial dos 
gestores, adotada a partir 
de 2011 com a Lei Estadual 
Complementar 111, otimi-
zou a obtenção de resulta-
dos e o melhor acompanha-
mento realizado por cada 
uma das 21 Áreas Integra-
das de Segurança Pública 
do Estado. Por quatro anos 
consecutivos registramos 
redução de homicídios na 
Paraíba e neste semestre se-
guimos o mesmo caminho, 
com base em pilares como 
integração das forças e uso 
da inteligência policial para 
prevenção e repressão qua-
lificada à violência”, ressal-
tou o secretário.
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Obrigatoriedade do uso de faróis 
de dia em rodovias começa dia 8
Descumprimento é infração 
média, com multa de 
R$ 85,13 e 4 pontos na CNH

A partir da próxima quar-
ta-feira, 8 de julho, os veículos 
serão obrigados a usar faróis 
baixos acesos durante o dia 
nas rodovias. Segundo a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 
os veículos são vistos com 
maior facilidade e isso impli-
ca na redução de acidentes do 
tipo colisão frontal e atropela-
mentos. 

Segundo estatísticas da 
PRF, para cada dez acidentes 
envolvendo colisão frontal 
aproximadamente 45 pessoas 
morrem, mesmo consideran-
do que esse tipo de ocorrên-
cia representa apenas 3% de 
todos os tipos de acidentes. 
De todas as vítimas fatais 
registradas nos últimos dois 
anos e meio nas rodovias fe-
derais na Paraíba, 25% delas 

estavam envolvidas nesse 
tipo de colisão.

A medida foi sanciona-
da no dia 24 do mês passado 
pelo presidente em exercício 
Michel Temer. Atualmente, a 
regra vale para todos os veí-
culos. Antes, o uso de farol só 
era exigido para todos os veí-
culos durante a noite e em tú-
neis, independentemente do 
horário do dia. Para as motos, 
o uso das luzes já era obriga-
tório durante o dia e à noite.

De acordo com o Depar-
tamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran), a medida será 
válida para qualquer tipo de 
rodovia, incluindo as que 
passam por trechos urbanos 
e também em túneis com ilu-
minação pública.

Fique atento
O descumprimento será 

considerado infração mé-
dia, com multa de R$ 85,13 
e quatro pontos na carteira 
de habilitação. O valor subirá 
em novembro deste ano, as-
sim como o de outras multas.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) está programando para 
este mês a vistoria nos veículos 
que prestam o serviço de trans-
porte de escolares na capital. O 
trabalho será realizado duran-
te todo o mês e vai ocorrer na 
sede do órgão municipal, no km 
25 da BR-230, no bairro do Cris-
to Redentor, no horário das 8h 
às 17h. Para atender a deman-
da, a Divisão de Transportes da 
Semob (DTRA) está elaborando 
um calendário e prevê um aten-
dimento diário de 20 veículos.

Em João Pessoa, estão ca-
dastrados 433 veículos especia-
lizados no transporte escolar. A 
vistoria é realizada semestral-
mente, conforme determina o 
CTB (Código de Trânsito Brasilei-
ro) em seu art.136 inciso II, para 
assim dar mais segurança aos 
estudantes e tranquilidade aos 
pais. 

Para a Semob o trabalho é 
de extrema importância, tendo 
em vista que na capital, pelo 
menos seis mil crianças e adoles-
centes são transportados por dia 
em veículos escolares. Durante o 
ano o órgão realiza fiscalização 
desses transportes para que os 
itens exigidos sejam cumpridos. 

Na inspeção são checados 40 
itens dos veículos envolvendo 
segurança e equipamentos obri-
gatórios, como também higiene 
e conforto, entre eles: faroletes 
e sinaleiras, bancos, forros, funi-

laria e pintura, tacógrafo, extin-
tor, pneus, cintos de segurança, 
trava das portas, buzina, para-
brisas, etc. Também é verificado 
se as faixas laterais e traseiras 
estão de acordo com as normas 
que regulamentam o Serviço de 
Transporte de Escolares.

Documentos
Durante o processo de re-

novação da vistoria também são 
verificados os documentos do 
veículo e do condutor, tais como 
a Carteira Nacional de Habili-
tação, alvará de licença da per-
missão, certificado de registro e 
licenciamento com seguro obri-
gatório, certificado de verifica-
ção do tacógrafo, certificado de 
curso de condutor escolar (con-
forme Resolução do Contran 
168/2004), crachás do permissio-
nário e de seus auxiliares como 
os de acompanhante e motoris-
ta auxiliar.

Taxa
A vistoria tem uma taxa que 

ainda não foi definida pela Di-
visão de Transportes da Semob. 
O permissionário deve seguir o 
período de vistoria determinado 
pelo órgão gestor, mas pode até 
antecipar a inspeção. Caso per-
ca a data programada no calen-
dário, será cobrada uma multa, 
além do valor inicial.

Os transportes de escolares 
não aprovados na inspeção po-
dem ter um prazo, de acordo 

com o tipo de irregularidade 
encontrada no veículo para sa-
nar o problema. No entanto, os 
itens referentes à segurança e 
equipamentos obrigatórios de-
vem ser regularizados imedia-
tamente. Se isso não ocorrer, o 
permissionário fica impedido de 
prestar o serviço.

Selo
Ao ser aprovado, o veículo 

recebe um selo adesivo na cor 
verde, correspondente à vis-
toria do primeiro semestre do 
ano, que é afixado no parabrisa 
dianteiro. A Semob recomenda 
aos pais que antes de contratar 
o serviço procurem se informar 
junto à Divisão de Transportes 
(3218-9350) se o veículo está de-
vidamente cadastrado e regula-
rizado. “Essa é a melhor forma 
de garantir a segurança dos alu-
nos”, alerta o chefe da Diretoria 
de Transporte do órgão, Leonar-
do Campos. (CF)

Vistoria é realizada este mês em JP
TRANSPORTE ESCOLAR

FOTO: Edson  Matos

Carros e motos devem usar faróis baixos acesos de dia em qualquer rodovia, incluindo as que passam por trechos urbanos e em túneis

n A Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital, 
após o início das aulas, realizará operação inten-
siva e contínua através de equipes do órgão para 
coibir o Serviço de Transporte de Escolares irregu-
lar no entorno dos estabelecimentos de ensino. 

n Informações e reclamações: 0800 281 
1518/3218-9330 e 3218-9335.

Serviço

A Capitania dos Portos da 
Paraíba alerta sobre a ocor-
rência de ressaca no Litoral do 
Estado, com ondas de apro-
ximadamente quatro metros 
de altura na direção Sudeste 
e Leste. Essa previsão é válida 
até amanhã, às 9h. Essa intensa 
atividade marítima é esperada 
tanto na beira-mar, com ondas 
de até três metros, quanto em 
alto-mar (mar grosso), com on-
das de até quatro metros.

De acordo com o chefe 
de previsão do tempo do Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet), Enaldo Correia, 
a média normal de ventos na 
Paraíba é de 2.9m/s, mas o pico 
máximo da força dos ventos é 
em setembro, com 3.5m/s. Ele 
explicou que isso ocorre, prin-
cipalmente, devido à ressaca, 
que ocorre quando as rajadas 
de vento fazem subir o nível do 
mar. No decorrer dos últimos 
cinco meses do ano, os ventos 
podem chegar a 40km/h, além 
de ocorrer um aumento na 
insolação no mês de outubro, 
com aproximadamente 12 dias 
de sol no mês. “Os meses com 
temperaturas mais elevadas, 
secas e com maior insolação 
ocorrem pelo fato do sol estar 
mais próximo da Terra”, disse.

Ednaldo Correia afirmou 
que as chuvas terão um déficit 
de 50% abaixo da média a par-
tir deste mês nas cidades de 
João Pessoa, Campina Grande 
e Areia, e nas regiões do Cari-
ri e Sertão. Mas mesmo com 
uma diminuição nas chuvas, as 
temperaturas podem chegar a 
200C em alguma madrugada 
deste mês até meados de se-
tembro. As temperaturas no 
Agreste e no Brejo podem che-
gar a 150C ou abaixo.  

Neste mês, a média das 
temperaturas na capital é de 
máxima de 270C e mínima 
de 21.40C, com uma umidade 
de 83% e 346 milímetros de 
chuvas. No mês de agosto, as 
temperaturas permanecem as 

mesmas, com uma diminuição 
de 3% na umidade e nas chu-
vas, com 180 milímetros. 

No mês de setembro, a 
média da temperatura máxi-
ma será de 28.30C e mínima 
de 220C, com uma diminui-
ção de 4% na umidade e 93 
milímetros de chuva. Em 
Campina Grande, a média das 
temperaturas máximas é de 
27.10C e da mínima 18.30C, 
com aproximadamente 80% 
da umidade e 135, 59 e 38 
milímetros de chuvas nos três 
meses equivalentes. 

No Cariri, a média da 
temperatura máxima em ju-
lho é de 27.80C e mínima de 
15.60C, com umidade de 75% 
e 38 milímetros de chuvas. 
Em agosto, terá uma máxima 
de 29.10C e mínima de 15.20C, 
com uma diminuição de 5% 
da umidade e 18 milímetros 
de chuva, enquanto que em 
setembro a temperatura má-
xima será 30.60C e mínima 
de 16.50C, com umidade de 
65% e 12 milímetros chuvas. 
“No Cariri terá uma diminui-
ção normal na quantidade de 
chuvas, porque no mês de se-
tembro já entramos no verão”, 
afirmou Ednaldo. 

Inverno traz ventos 
e ressaca no Litoral

TEmPO NA PARAíbA

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Serviço
A Capitania dos Portos fez algumas 
recomendações durante esse período de 
ressaca no Estado:
n As embarcações de pequeno porte e 
os pescadores devem evitar navegar;
n As embarcações de médio e grande 
porte devem redobrar a atenção quanto 
ao material de salvatagem, estado geral 
dos motores e casco, bomba de esgoto 
do porão, equipamentos de rádio e 
demais itens de segurança;
n Os praticantes de esportes náuticos 
devem evitar a prática de esportes 
no mar;
n Em caso de emergência, entrar em 
contato com a Capitania dos Portos da 
Paraíba, através do Disque Segurança de 
Navegação, Salvamar Nordeste ou pelo 
plantão da Capitania.

n Disque Segurança de Navegação: (83) 
0800-281-30-71
n Capitania dos Portos: (83) 3241 - 
2805
n Salvamar Nordeste: 185

O Instituto de Metrologia 
e Qualidade Industrial da Pa-
raíba (Imeq-PB) inicia na pró-
xima semana a fiscalização 
para evitar a comercialização 
de lâmpadas incandescentes. 
Também serão fiscalizadas as 
importadores e fabricantes. 
“Quem não atender à legis-
lação poderá ser multado”, 
alerta Iremar Vilarim Mei-
ra, gerente de qualidade do 
Imeq-PB.

Iremar disse ainda que 
os estabelecimentos que fo-
rem flagrados comercializan-
do lâmpadas incandescentes 
após o prazo final estabele-
cido pelo Inmetro poderão 
ser multados em valores que 

variam entre R$ 100 e R$ 1 
milhão e ainda terem os pro-
dutos apreendidos.

A restrição para a ven-
da do produto, que entrou 
em vigor no dia 30 de junho, 
é válida em todo o País e foi 
estabelecida em uma portaria 
interministerial de 2010, que 
tem como objetivo minimizar 
o desperdício no consumo de 
energia elétrica. Uma lâm-
pada fluorescente compacta 
economiza 75% em compara-
ção a uma lâmpada incandes-
cente de luminosidade equi-
valente. Se a opção for por 
uma lâmpada de LED, essa 
economia sobe para 85%.

 A venda de lâmpadas 

incandescentes começou a 
ser proibida no Brasil em ju-
nho 2012, com a exclusão do 
mercado de lâmpadas com 
potência acima de 150 watts 
(W). Depois, foi a vez das lâm-
padas entre 60W e 100W, em 
2013. Em dezembro de 2014, 
foram substituídas as lâmpa-
das de 40W a 60W. O proces-
so de substituição terminou 
em 30 junho deste ano, com 
a participação de unidades 
com potência inferior a 40W. 

De acordo com o Minis-
tério de Minas e Energia, a 
proibição da venda das lâm-
padas incandescentes no 
País ajuda a estimular a ado-
ção de opções mais econômi-

cas e duráveis, como o LED. A 
medida segue uma tendên-
cia internacional já adotada 
amplamente em outros paí-
ses como China, Índia, Reino 
Unido, Estados Unidos, Ca-
nadá, Cuba, Austrália, Argen-
tina e Venezuela.

 Iremar Vilarim pede a 
cooperação do consumidor 
para, no caso de encontrar 
lâmpadas incandescentes 
com potência inferior a 40W 
à venda em estabelecimen-
tos comerciais do Estado, 
fazer a denúncia à ouvidoria 
do Imeq-Pb, através do 0800 
281-7411, ou por email, no 
endereço ouvidoria.imeq@
imeq.pb.gov.br. 

Imeq-PB fiscaliza venda de lâmpadas
COmERCIALIZAÇÃO PROIbIDA
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Depois do feijão, arroz também tem 
aumento de preço em João Pessoa
Produto está 11,29% mais 
caro nos mercados da 
capital, segundo Dieese

O casamento perfeito 
entre o feijão e o arroz está 
em risco. Além do feijão 
continuar sendo o vilão dos 
produtos mais caros, os co-
merciantes também estão se 
queixando do preço do arroz. 
Segundo nota divulgada pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), en-
tre janeiro e maio deste ano, 
todas as cidades acumula-
ram alta, exceto Florianó-
polis (-0,81%). As maiores 
variações foram observadas 
em Goiânia (14,80%), Belém 
(14,50%), Aracaju (12,78%), 
Salvador (12,69%) e João 
Pessoa (11,29%). Os meno-
res aumentos ocorreram em 
Campo Grande (3,39%), Por-
to Velho (3,84%) e Porto Ale-
gre (4,49%).

De acordo com o co-
merciante Josenildo Ferreira 

da Silva, o arroz aumentou 
aproximadamente 10% nas 
últimas semanas, e o tipo de 
feijão que mais se sobressaiu 
nos preços foi o carioca, além 
do leite. Mas ele disse que 
após o anúncio do Governo 
Federal de zerar a impor-
tação do feijão houve uma 
redução nos valores. "Real-
mente, depois do anúncio 
do governo, os valores de-
ram uma estabilizada nessas 
últimas semanas, pois eles 
estavam muito abusivos", co-
mentou. 

Aumento dos preços
Josiberto Ferreira da 

Silva, comerciante do Mer-
cado Central,  mencionou 
os preços de alguns tipos de 
feijões, dos mais baratos aos 
mais caros. "O feijão cario-
quinha aumentou muito e foi 
puxando todos os outros. Só 
não aumentou a fava, que já 
estava com o preço alterado. 
Infelizmente, esse aumento 
é ruim tanto para os consu-
midores como para nós que 
vivemos das vendas", lamen-
tou o comerciante.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Davison Eliziario
Especial para A União

Tabela Dos Preços

Fava - r$ 20,00 (tanto branco quanto rajada)

Feijão Macassa - r$ 8,00 (vermelho) r$ 5,00 (branco)

Feijão Preto - r$ 8,00

Feijão Mulatinho - r$ 12,00

Feijão Carioquinha - r$ 11,00

Feijão Gordo - r$ 12,00 

Macassa e preto são os tipos de feijão mais baratos no Mercado Central, custando entre R$ 5,00 e R$ 8,00; fava é o mais caro

A Casa Pequena Davi, no 
bairro do Roger, realiza hoje, 
das 10h às 12h, uma ação 
cultural com oficinas de mú-
sica e teatro para as crianças 
e adolescentes que partici-
pam da instituição no Proje-
to Grito de Alerta. O projeto 
visa desenvolver o enfrenta-
mento às diversas formas de 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes.

O evento contará tam-
bém com a participação de 
familiares e educadores para 
dar visibilidade às ações do 
projeto. A ação cultural faz 
parte da programação da 
edição do Dia da Esperança, 
promovido pela Rede Globo, 
uma ação da Criança Espe-

rança que chega a sua 31ª 
edição.

O coordenador adminis-
trativo da Casa Pequeno Davi, 
Dimas Gomes, ressalta o obje-
tivo que o projeto tem na vida 
de crianças e adolescentes 
atendidos na instituição. “Gri-
to de Alerta tem como objeti-
vo mobilizar a sociedade para 
denunciar qualquer tipo de 
violência doméstica, de maus-
tratos e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Te-
mos uma ação direta aqui no 
Roger com crianças, adoles-
centes e familiares através de 
atividades esportivas, cultu-
rais, de leitura, de informática 
e várias outras, além de ofici-
nas de formação com familia-
res, com educadores e com 
atores da Rede de Proteção da 
Criança e Adolescente”.

Grito de alerta
Através de oficinas de 

música, dança, coral, flauta, 
artes visuais, contação de 
histórias e teatro para desen-
volver as diferentes lingua-
gens artísticas, culturais e 
educacionais, a Casa Peque-
no Davi, por meio das ações 
do Projeto Grito de Alerta, 
busca desenvolver o enfren-
tamento às diversas formas 
de violência doméstica con-
tra crianças e adolescentes.

“Todas as atividades 
desenvolvidas, culturais ou 
esportivas, são importantes 
principalmente para quem 
é vitima de qualquer tipo de 
violência doméstica, porque 
resgatam a autoestima delas 
e fazem com que elas possam 
desenvolver e mostrar todo 
o potencial que têm para a 

vida”, destacou Dimas Gomes.
“Dados em relação à 

violência doméstica são di-
fíceis de constatar, porque 
o ato acontece dentro de 
casa e muitas vezes não são 
denunciados. Sabemos que 
existe, porque trabalhamos 
com o público e a cada dia 
tende a aumentar. Então, 
todo trabalho realizado é 
com objetivo também de 
sensibilizar e mobilizar a 
sociedade para que não se 
cale e denuncie, porque 
sem denúncia não há como 
ter uma dimensão real dos 
danos que a violência do-
méstica causa na socieda-
de”, disse Dimas sobre a 
dificuldade de encontrar 
dados sobre a violência do-
méstica contra crianças e 
adolescentes.

Casa Pequeno Davi realiza hoje ação 
cultural para crianças e adolescentes 

Memorial preserva história em CG

PROJETO GRITO DE ALERTA

MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO

Dezenas de fiéis 
participaram na  noite 
de  quinta-feira (30), da 
abertura  da festa do 
padroeiro da Comuni-
dade São Paulo Após-
tolo, no conjunto Fun-
cionários III, em João 
Pessoa. A celebração foi 
conduzida pelo diácono 
Roberto e contou com 
a participação de várias 
comunidades ligadas a 
Paróquia Sant’Ana. 

Com o tema “São 
Paulo Apóstolo, o Ho-
mem da Misericórdia”, 
a festa vai se estender 
até amanhã.  São quatro 
dias de devoção e fé com 
a presença de todos os 
movimentos, pastorais e 
serviços que compõem a 
Paróquia Sant’ Ana. 

De acordo com a 
programação, até este 
sábado as celebrações 
começam às 19h e no 
domingo, dia do encer-
ramento, a procissão 
sairá as 16h45 da Comu-
nidade Maria de Nazaré 
com destino a São Paulo 
Apóstolo, onde será ce-
lebrada a missa solene. 
Ao final das celebrações 
acontecerá um louvor.

De acordo com o 
padre Edilson Figueire-
do, missionário dioce-
sano, celebrar a festa 
de um santo é celebrar 
nossa experiência de fé 

e de vida. Ele destacou 
que as celebrações das 
festas de padroeiros 
são importantes, como 
forma de reunir o povo 
de Deus e reforçar o 
sentimento cristão nos 
católicos.  

“Quando celebra-
mos a festa do nosso 
padroeiro, celebramos 
ação de graças a Deus, 
não é uma adoração a 
um santo, e sim, uma 
veneração aos santos, 
um momento de respei-
to a uma pessoa que du-
rante sua vida, deixou 
governar-se por Cristo, 
e por isso se dedicou 
aos pobres na caridade. 
Celebrar a festa de um 
padroeiro é vivenciar a 
presença de Deus na hu-
manidade e na comuni-
dade”, destacou.

“Que cada pessoa 
desta comunidade saiba 
vivenciar esse momen-
to na paz, na alegria e 
harmonia espiritual, res-
peitando cada pessoa 
que desta comunidade 
venha ou já participa e 
que a bondade infinita 
do Pai Eterno consagre 
a todos na força do Es-
pírito Santo em nome 
de Jesus pela interces-
são do nosso padroeiro 
São Paulo Apóstolo no 
seu martírio”, finalizou 
o padre.

Fiéis celebram Festa 
de são Paulo em JP

FUNCIONÁRIOS III

O Memorial do Maior 
São João do Mundo é um local 
que comporta um acervo dos 
festejos juninos em Campina 
Grande, desde a formação do 
Parque do Povo até os dias 
atuais. No local há imagens 
e recortes jornalísticos que 
transportam o visitante a épo-
cas saudosistas dessa parte da 
história cultural da Rainha da 
Borborema.

De acordo com Cléa Cor-
deiro, o Memorial do Maior 
São João do Mundo nasceu 
dentro do Parque do Povo du-
rante os festejos em 2004. Na 
época, a idealizadora estava à 
frente da PBTur e conseguiu 
um espaço para apresentar 
fotografias que reportassem 
o evento e sua trajetória. No 
entanto, a iniciativa tomou 
uma proporção maior do que 
o esperado, uma vez que des-
pertou nos cidadãos campi-
nenses um interesse particu-
lar pelo projeto, de tal forma 
que foram deixando imagens 
e reportagens sobre a festa de 
Campina Grande, momento 
que surgiu a necessidade de 
instalar o acervo em um am-

biente próprio que compor-
tasse todo o conteúdo.

“O ponto principal do Me-
morial do Maior São João do 
Mundo consiste em manter a 
identidade dos festejos, a ma-
nutenção das tradições e da 
formação da cultura local por 
meio de uma quantidade con-
siderável de objetos e infor-
mações que retratam o passa-
do recente do maior evento de 
Campina Grande”, disse Cléa 
Cordeiro.

O Memorial do Maior São 
João do Mundo é dividido em 

ambientes que sugerem uma 
lógica sensorial, para que o vi-
sitante entenda a importância 
do evento e também a gran-
deza dos festejos. Para entrar 
no clima junino são oferecidas 
roupas que caracterizam o tu-
rista como se estivessem em 
um grande arraial. Além da 
natureza lúdica que o ambien-
te oferece, há, no geral, a ques-
tão do conhecimento, uma vez 
que a cidade tem por obriga-
ção manter sua lembrança so-
bre as tradições.

A idealizadora do Me-

morial, Cléa Cordeiro, disse 
que a movimentação duran-
te os festejos deste ano de 
2016, está sendo superior ao 
mesmo período na edição do 
evento anterior. Para ela, isso 
é o reflexo da curiosidade dos 
turistas sobre a história da fes-
ta de Campina. O Memorial do 
Maior São João do Mundo está 
localizado na Rua Tiradentes, 
165, nas imediações do Par-
que do Povo, centro de Campi-
na Grande, com funcionamen-
to especial durante os festejos 
juninos das 16h às 22h.

Instalado em 2004, Memorial é composto por imagens e recortes jornalísticos dos festejos juninos

FOTO: Divulgação
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O Governo do Estado deu 
início ontem aos Jogos Para-
límpicos da Paraíba, através 
de uma solenidade no ginásio 
principal da Vila Olímpica Pa-
rahyba. O evento começou às 
16h com a apresentação da 
“Quadrilha sobre rodas” da 
Fundação de Apoio ao Defi-
ciente (Funad). Estavam pre-
sentes o secretário estadual 
de Esporte e Lazer, Bruno Ro-
berto, o gerente executivo do 
paradesporto da Sejel, Jean 
Klaud, e os representantes 
das instituições e fundações 
que participam da paralim-
píada. 

Olimpíada 
Os jogos têm duração de 

três dias, com a participação 
de 320 competidores ao todo, 
entre homens e mulheres. As 
competições das modalida-
des de atletismo, judô, bocha, 
natação, goalball, tênis de 
mesa, futebol de sete e fute-
bol de cinco ocorrerão na Vila 
Olímpica e no Instituto dos 
Cegos de João Pessoa. 

Os Jogos Paralímpicos 
existem desde 2011 e têm o 
objetivo principal de levar a 
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inclusão social e melhoria de 
saúde para a pessoa com de-
ficiência, através do esporte. 
De acordo com o secretário 
estadual de Esporte e Lazer, 
Bruno Roberto, o Governo do 
Estado investiu R$ 40 milhões 
que contemplam o esporte 
em geral. “Não é à toa que as 
medalhas começaram a surgir 

em 2011, quando tínhamos 
um quantitativo de 11 meda-
lhas. Atualmente já alcança-
mos mais de 59 conquistadas. 
Com essa iniciativa nós pode-
mos fomentar esse segmento 
promovendo a inclusão so-
cial”, comentou o secretário.

Petrônio da Silva Santos, 
de São Bento, na Paraíba, é 

um dos exemplos do resulta-
do desse trabalho de inclusão. 
Ele é portador de síndrome 
de down e participa das mo-
dalidades de corrida, salto e 
arremesso. Petrônio conta 
empolgado que já ganhou três 
medalhas nessas modalida-
des, duas de bronze e uma de 
ouro.

Estão participando da Pa-
ralimpíada a Associação Mãos 
Dadas, da cidade de São Ben-
to; a Equipe Vale do Sabugi, 
de Santa Luzia; o Instituto dos 
Cegos da Paraíba; Instituto 
dos Cegos de Campina Gran-
de; Os Preferenciais de Cam-
pina Grande; a delegação da 
Funad, entre outros. 

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, disse que o 
esporte para a pessoa com de-
ficiência pode ser importan-
te ao ponto de proporcionar 
uma transformação de vida. 
Segundo ela, é através do es-
porte que a pessoa com de-
ficiência pode mostrar o seu 
potencial.

Jogos Paralímpicos existem desde 2011 e têm o objetivo principal de levar a inclusão social e melhoria de saúde para a pessoa com deficiência através do esporte

FOTO: Ortilo Antônio

Os reclusos da Pe-
nitenciária Padrão de 
Santa Rita receberam, 
mais uma vez, o mu-
tirão carcerário, que 
realizou 120 audiên-
cias de terça-feira (28), 
até a quinta-feira (30). 
A ação foi realizada 
por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria 
de Estado da Adminis-
tração Penitenciária 
(Seap), a 1ª Vara Mista 
da Comarca de Santa 
Rita e o Ministério Pú-
blico da Paraíba, com 
o objetivo de revisar os 
prontuários e propor-
cionar a progressão de 
regime a quem já tem 
o direito, ou até mes-
mo aplicar a regres-
são, como foi o caso 
de dois apenados que 
regrediram do regime 
semiaberto para o fe-
chado, por não terem 
cumprido as condições 
disciplinares do regime 
semiaberto. 

A juíza da 1ª Vara 
Mista da Comarca de 
Santa Rita, Lilian Fras-
sinetti Cananea, desta-
cou a importância des-
sas ações. “O mutirão é 
extremamente impor-
tante, levando-se em 
conta que a estrutura 
do Judiciário é levada 
para dentro do presí-
dio, onde o apenado é 
atendido e mesmo que 
ele não tenha o direito 
a algum benefício ain-
da, mas ele fica saben-
do o cronograma do 
seu prontuário, disten-

sionando desta forma 
o ambiente dentro da 
unidade prisional”, co-
mentou.

A ação é realizada 
para dar agilidade aos 
processos de execuções 
penais, dando opor-
tunidade para que os 
apenados condenados 
e provisórios tenham 
contato direto com o 
Poder Judiciário. Os 
encarcerados ficam sa-
bendo na hora quanto 
tempo ainda tem de 
pena a cumprir, e os 
que já têm direito à li-
berdade saem imedia-
tamente.

Benefício
Neste mutirão, o 

apenado Adilson Fer-
reira Monteiro, de 33 
anos, que cumpre pena 
há 4 anos e 3 meses 
no Presídio Padrão de 
Santa Rita, recebeu 
a notícia da sua pro-
gressão de pena para 
o regime semiaberto, 
fato que lhe deixou 
bastante feliz e emo-
cionado. “Hoje é o dia 
mais feliz dos últimos 
anos da minha vida, 
enfim conquistei a mi-
nha liberdade, espero 
a partir de agora vol-
tar a trabalhar, cuidar 
das minhas duas filhas 
e voltar a ter uma vida 
normal, de quando eu 
trabalhava como ges-
seiro e fazer por onde 
viver de forma honesta 
e não voltar mais para 
este lugar”, declarou.

Mutirão carcerário 
atende os reclusos

PeniTenciária de SanTa riTa
Fundac e 
Judiciário têm 
parceria para 
os internos

O Mutirão da Semiliber-
dade disponibilizou para sete 
socioeducandos alvarás de li-
berdade, emitidos pelo juizado 
da 2ª Vara da Infância e Ado-
lescência, durante mutirão, na 
quarta-feira (29). Na ocasião, 
cinco socioeducandos recebe-
ram liberdade assistida e dois 
liberdade definitiva. Os alvarás 
foram entregues ontem.

Segundo Darcywendow 
Leite, a parceria entre a Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Alice 
Almeida (Fundac) e o Judiciá-
rio é bastante positiva para as 
unidades socioeducativas, por 
ser uma forma de dar mais 
celeridade às audiências dos 
internos. “Nos próximos dias, 
mais cinco socioeducandos se-
rão liberados, totalizando 12, 
em um único mutirão”, disse o 
diretor da semiliberdade.

“Este foi o 5º mutirão da 
Semiliberdade realizado pelo 
Judiciário, no período de 1 
ano e 3 meses. Através deles, 
tivemos 74 internos contem-
plados com liberdade defi-
nitiva e liberdade assistida”, 
disse Darcywendow Leite, 
enfatizando que apenas 12 
deles retornaram à privação 
de liberdade.

A liberação dos internos 
aconteceu na unidade socioe-
ducativa Semiliberdade, e con-
tou com a presença dos familia-
res dos internos, do presidente 
da Fundac, Noaldo Meireles, e 
da vice-presidente, Deborah 
Estrela, além das assistentes 
sociais e da gerente da Padaria 
Escola, Magna Guimarães.

Segundo o presidente 
da Fundac, Noaldo Meireles, 
a decisão de retomar o curso 
da vida sem olhar para trás é 
deles.

O Programa Cidadão, de-
senvolvido pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), vai emitir 
primeiras vias de carteira 
de identidade (RG) e CPF no 
Dia de Cooperar (Dia C), que 
acontece hoje, no Parque da 
Criança, em Campina Grande. 
O atendimento está previs-
to para começar às 9h e será 
limitado a 100 pessoas por 
ordem de chegada. No local, 
também serão feitas fotos 
3x4 necessárias à confecção 
dos documentos.

Os interessados devem 
levar a documentação exigi-
da para que possam se be-
neficiar dos serviços. Quem 
quiser fazer carteira de iden-
tidade, precisará levar os se-

guintes documentos: docu-
mento oficial comprovando 
Fator RH e o tipo de sangue; 
certidão de nascimento (se 
solteiro), ou de casamento 
(documentos originais ou 
cópia legível autenticada em 
cartório); se a pessoa for 
divorciada, é necessária a 
certidão de casamento com 
averbação do divórcio.

Para emissão do CPF, 
são exigidos os seguintes 
documentos: documento de 
identidade civil; comprovan-
te de residência com CEP; 
título eleitoral (para maio-
res de 18 anos); certidão de 
nascimento (se for solteiro), 
ou de casamento (documen-
tos originais ou cópia legível 
autenticada em cartório).

Programa Cidadão 
emite identidade e CPF

dia de cOOPerar

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou 106 
atendimentos no mês de ju-
nho, na Unidade de Trata-
mento de Queimados (UTQ). 
Os números foram divulga-
dos pelo Serviço de Arquivo 
Médico e Estatístico (Same) 
da instituição e representam 
uma redução de aproxima-
damente 5,4% em relação 
ao mesmo período do ano 
de 2015, quando foram re-
gistrados 112 atendimentos 
relacionados à queimaduras.

Segundo a coordenado-
ra da UTQ, Desirée Mazecco, 
9 pessoas sofreram queima-

duras ao manusear fogos de 
artificio, número inferior ao 
registrado em 2015, quando 
25 usuários foram internos ví-
timas da fatalidade. “Tivemos 
uma redução considerável em 
relação ao ano passado, por 
isso só temos a agradecer aos 
que fizeram parte da campa-
nha”, relatou.

Desirée Mazecco explicou 
que as pessoas devem ter cons-
ciência a respeito das sequelas 
que as queimaduras podem 
causar. “É sempre bom lembrar 
que as queimaduras são mar-
cas que ficam para sempre, por 
isso o cuidado ao manusear 
com fogo deve ser contínuo ao 
longo de todo ano,” frisou.

Hospital de Trauma de 
JP registra redução

aTendimenTOS a queimadOS

PF auxilia alunos 
em intercâmbio

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), firmou parceria com a Polícia 
Federal, na Paraíba, para auxiliar o pro-
cesso de preparação dos alunos sele-
cionados para o intercâmbio no Canadá, 
marcado para setembro deste ano. Na 
próxima semana, os 800 estudantes 
da rede estadual de ensino, pré-sele-
cionados no programa Gira Mundo, fa-
rão os testes TOEIC (Test of English for 
International Communication). Os 50 
melhores na prova farão o intercâmbio.

De acordo com o secretário de 
Estado da Educação, Aléssio Trindade, 
essa parceria com a Polícia Federal é 
importante para ajudar os alunos se-
lecionados a preparar os documentos 
necessários para a viagem. “Nossa 
conversa aqui na Polícia Federal foi 
muito proveitosa e serviu para definir 
detalhes sobre o apoio que será pres-
tado aos estudantes na confecção dos 
passaportes e outros documentos”, 
disse o secretário.

Webconferência com 
ministério da Saúde

O monitoramento do 4o ciclo 
de visitas a imóveis entrou mais 
uma vez na pauta de discussão da 
webconferência realizada ontem 
pela equipe da Sala de Situação 
Nacional do Ministério da Saúde. O 
Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES), 
participou da webconferência, cujo 
objetivo foi fazer um balanço das 
ações de combate ao mosquito Ae-
des aegypti – mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya e zika 
vírus. Na reunião, que aconteceu no 
auditório do Hemocentro da Paraíba, 
foram repassadas recomendações e 
direcionamentos adequados às dire-
trizes nacionais no que diz respeito 
ao combate ao mosquito e estudo 
dos agravos causados por ele.

Participaram da webconfe-
rência representantes da SES, Fu-
nasa, Defesa Civil Estadual, entre 
outros.



Justiça anula 2º turno de 
eleição presidencial na 
Áustria por irregularidade
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Propaganda partidária é suspensa

Pelo calendário das elei-
ções de 2016, a partir de 
ontem: fica suspensa a vei-
culação no rádio e na televi-
são da propaganda partidá-
ria gratuita, prevista em lei. 
Também não será permitida 
a veiculação de nenhum tipo 
de propaganda política paga.

A propaganda partidária 
é um direito garantido a to-
das as legendas registradas 
no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e tem o objetivo de 
difundir os programas e po-
sições de cada partido.

Desde a última quinta-
feira (30), as emissoras de 
rádio e televisão já estão 
proibidas de transmitir pro-
grama apresentado ou co-

mentado por pré-candidato 
às eleições municipais deste 
ano. As datas estão previs-
tas no calendário eleitoral, 
aprovado pelo TSE. Quem 
desrespeitar as regras fica 
sujeito à multa.

A partir do dia 16 de 
agosto, será permitida a 
propaganda eleitoral. A par-
tir dessa data, candidatos e 
partidos poderão usar alto-
falantes ou amplificadores 
de som nas suas sedes ou em 
veículos, fazer comícios, dis-
tribuir material gráfico, fazer 
carretas e caminhadas.

No dia 2 de outubro, os 
eleitores vão às urnas votar 
para eleger prefeitos e ve-
readores. O segundo turno, 
quando houver, será no dia 
30 de outubro. O segundo 
turno é realizado apenas nos 
municípios com mais de 200 
mil eleitores em que nenhum 
dos candidatos consiga a 
maioria absoluta, ou seja, 
50% dos votos mais um.

ELEIÇÕES 2016

A Justiça Eleitoral proibiu 
desde ontem veiculação de 
propaganda no rádio e TV

Yara Aquino
Da Agência Brasil

O Plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) rejeitou 
ontem a possibilidade de cap-
tação de doações de pessoas 
físicas para campanhas eleito-
rais por meio de financiamento 
coletivo, os chamados crowd-
funding. A rejeição respondeu 
a uma consulta feita à corte e 
ocorreu na última sessão do 
TSE este semestre.

A consulta sobre as cha-
madas “vaquinhas virtuais” 
foi levada ao tribunal pelos 
deputados federais Alessan-
dro Molon (Rede-RJ) e Da-
niel Coelho (PSDB-PE) e teve 
como base a legislação que 
autoriza doações de pessoas 
físicas por transferência ele-
trônica de depósito.

Os ministros do TSE 
acompanharam por unani-
midade o entendimento da 
relatora da consulta, ministra 
Maria Thereza de Assis Mou-
ra, que lembrou que o tema já 
foi avaliado pela corte.

“Esta questão já foi res-
pondida anteriormente em 
2014, o relator ministro Hen-

rique Neves, no sentido de que 
somente podem ser realizadas 
[doações] por meio de meca-
nismo disponível em sítio do 
candidato, partido ou coliga-
ção. As questões postas aqui 
nesta consulta, a nossa asses-
soria técnica também apontou, 
não são previstas na legislação 
de regência da matéria. Então, 
como a questão já foi aqui de-
batida, está na lei e não mudou 
com a legislação do ano passa-
do, eu estou aqui votando no 
sentido do não conhecimento 
da consulta”, disse a relatora.

TSE rejeita “vaquinhas”

Líderes partidários na 
Câmara dos Deputados ava-
liam que o avanço da Opera-
ção Lava Jato está “fechando 
o cerco” contra o deputado 
afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Na próxima se-
mana, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) come-
çará a analisar um recurso 
do peemedebista contra o 
pedido de cassação aprova-
do no Conselho de Ética, mas 
o sentimento na Casa é que a 
cada dia que passa as chan-
ces de Cunha diminuem.

A prisão na manhã de 
ontem do empresário Lúcio 
Bolonha Funaro, amigo de 
Cunha, foi mais um golpe para 
o peemedebista e ocorre num 
momento crucial para a defesa 
de seu mandato, justamente 

quando ele tenta angariar vo-
tos na CCJ para barrar o avan-
ço do processo disciplinar. 
“Não tem nada positivo para o 
Eduardo, só vai deteriorando”, 
resumiu um aliado do presi-
dente afastado da Câmara.

Funaro é suspeito de 
achacar grandes empresas 
e é apontado como opera-
dor de propina de Cunha. 
A prisão é fruto da delação 
do ex-vice-presidente da 
Caixa, Fábio Cleto, que acu-
sa Cunha de decidir quais 
empresas deveriam receber 
aportes do Fundo de Inves-
timento do FGTS (FI-FGTS). 
Cleto contou aos investiga-
dores que o deputado rece-
beu propinas em 12 opera-
ções de grupos empresariais 
que obtiveram aportes mi-
lionários do FI-FGTS. “Não 
tem saída para Cunha, nem 
na Câmara, nem na Justiça”, 

comentou um líder aliado 
do Palácio do Planalto.

Última cartada
O recurso na CCJ é a úl-

tima cartada de Cunha para 
evitar que o processo discipli-
nar chegue nos próximos dias 
ao plenário. O peemedebista 
conseguiu emplacar na rela-
toria do recurso um aliado, o 
líder do PROS Ronaldo Fon-
seca (DF), que já adiou a en-
trega do parecer, o que deixa 
praticamente para depois do 
recesso a votação no plenário. 
No recurso, o deputado apon-
ta 16 supostas irregularidades 
na condução do processo por 
quebra de decoro parlamen-
tar no Conselho de Ética, o 
que teria gerado, segundo sua 
defesa, nulidades processuais. 
Se a CCJ acolher os pedidos, o 
processo pode voltar à estaca 
zero no conselho. 

Nesta semana, líderes 
partidários apontaram a exis-
tência de negociações para 
preservar o mandato do pee-
medebista. A antiga oposição 
ao governo Dilma Rousseff, 
formada por DEM, PPS, PSDB 
e PSB, diz que não fará acordo 
para salvar Cunha. “Não há 
acordo que me faça votar a 
favor do denunciado Eduar-
do Cunha. Votei a favor da 
cassação dele no Conselho 
de Ética e permaneço convic-
to de que ele tem que perder 
o mandato pela falta gravís-
sima que cometeu peran-
te seus pares”, afirmou por 
meio de nota o vice-líder do 
PSDB, Betinho Gomes (PE). 
“E na CCJ, da minha parte, o 
jogo será bruto contra quem 
há quase uma dezena de 
pedidos de investigação no 
Supremo Tribunal Federal”, 
complementa o documento.

Líderes: cerco se fecha contra Cunha
EXPECTATIVA DE CASSAÇÃO

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem mais uma fase 
da Operação Lava Jato. As em-
presas do grupo JBS Friboi es-
tão entre os alvos. A operação 
foi batizada de Sépsis. A origem 
do nome faz referência ao qua-
dro de infecção generalizada 
quando um agente infeccioso 
afeta mais de um órgão.

Os mandados desta etapa 
da operação foram autorizados 
pelo ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Teori Zavascki, 
relator da Lava Jato no STF.

Os policiais cumpriram 
mandados em três estados 
- São Paulo, Rio de Janeiro e 
Pernambuco - e no Distrito 
Federal.

A JBS divulgou comunica-
do, endereçado aos acionistas 

e ao mercado, em que nega ser 
alvo dessa nova fase da Lava 
Jato. “A companhia, bem como 
seus executivos, não é alvo e 
não está relacionada com a 
operação da Polícia Federal 
ocorrida na manhã de ontem”, 
enfatiza a nota.

Mais tarde, a J&F Partici-
pações, holding que também é 
proprietária do frigorífico JBS, 
também divulgou nota em fun-
ção da operação em outra em-
presa do grupo, a Eldorado. A 
J&F diz que não sabe as razões 
da ação policial ontem. “A com-
panhia desconhece as razões e 
o objetivo desta ação e prestou 
todas as informações solicita-
das. A Eldorado sempre atuou 
de forma transparente e todas 
as suas atividades são realiza-
das dentro da legalidade”, diz a 
nota da empresa.

PF deflagra nova fase 
da Operação Lava Jato

SÉPSIS

Da Agência Brasil

Foi negada a 
possibilidade 
de doações de 
pessoas físicas 
para campanhas 
por financiamento
coletivo 

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, mani-
festou-se a favor da condenação 
do deputado Celso Russomanno 
(PRB-SP) por peculato (desvio de 
dinheiro público) na ação que 
corre contra ele no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), e pediu que 
o caso seja colocado de forma 
urgente na pauta de julgamento 
na Corte.

Caso o Supremo decida pela 
condenação, Russomanno será 
enquadrado na Lei da Ficha Lim-
pa e ficará impedido de concorrer 
à prefeitura de São Paulo. Pré-
candidato pelo PRB, o deputado 
lidera as pesquisas com 26% das 
intenção de votos, segundo levan-
tamento feito pelo Ibope na se-
mana retrasada.

Na primeira instância, Rus-
somanno já foi condenado neste 
caso a dois anos e dois meses de 
prisão em regime aberto. A pena 
foi revertida em trabalhos comu-
nitários e multa de 25 cestas bási-
cas, no valor de R$ 200 cada uma.

De acordo com a denúncia do 
Ministério Público (MP), Russo-
manno empregou, entre 1997 e 
2001, em sua produtora, em São 
Paulo, uma funcionária que traba-
lhava em seu gabinete de deputa-
do. Ainda segundo a denúncia, o 
salário desta funcionária era pago 
pela Câmara.

Em abril, o deputado chegou 
a pedir autorização para restituir 
o valor dos salários questionados 
pelo Ministério Público. Na oca-
sião, a defesa argumentou que, 
embora convicta da inocência e 
de uma decisão favorável da Cor-
te, o deputado estaria disposto a 
pagar para que “não se tenha dú-
vidas quanto a sua lisura no agir 
e de sua conduta como homem 
público”.

De acordo com o advogado 
Marcelo Leal, que defende Rus-
somanno, a intenção de pagar os 

PGR quer condenação de Russomanno
POr PECuLATO

Valmar Hupsel Filho
Da Agência Estado
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salários questionados não visava 
evitar uma eventual condenação, 
“mas pode atenuar a pena”.

A defesa pediu à Câmara um 
levantamento para calcular o va-
lor que deveria ser pago pelo par-
lamentar, caso fosse autorizada a 
restituição. De acordo com advo-
gado Marcelo Leal, que defende 
Russomanno, a Casa afirmou que 
não há irregularidade.

Segundo ele, a Câmara ain-
da apontou casos semelhantes 
que teriam ocorrido com outros 
servidores e que serviriam como 
argumento de que não haveria 
ilícito no caso. Leal, no entanto, 
não informou quais seriam esses 
servidores e deputados aos quais 
estariam ligados. “Ainda que ela 

tenha trabalhado na produtora, 
isso não descaracteriza que tenha 
trabalhado no escritório do depu-
tado. Ela pode trabalhar no escri-
tório e prestar outras atividades”, 
argumenta.

No Supremo, o caso é relata-
do pela ministra Carmem Lúcia. 
A expectativa é que o Supremo 
dê uma sentença neste caso até 
15 de agosto, quando encerra o 
prazo para inscrição de candi-
datos. A conclusão deste caso é 
aguardada no meio político pau-
listanos porque vai redefinir a ar-
rumação de forças em torno dos 
candidatos à prefeitura. No PRB, 
a palavra de ordem é que o pos-
tulante do partido é Russomanno 
e não há plano B.

Janot pediu ao STF que o caso seja colocado urgentemente na pauta de julgamento 
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39% da população considera o 
governo Temer ruim ou péssimo
Popularidade do presidente 
interino é mais baixa
na região Nordeste
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Geral

Com pouco mais de um 
mês de gestão, o governo do 
presidente interino Michel 
Temer foi considerado ruim 
ou péssimo por 39% da po-
pulação, em junho, de acordo 
com a pesquisa CNI/Ibope. 
O levantamento foi divulga-
do ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Na última pesquisa CNI/
Ibope que avaliou o governo 
de Dilma, em março deste 
ano, 69% dos entrevistados 
consideraram o governo da 
petista ruim ou péssimo.

O percentual de pessoas 
que consideram o governo 
de Michel Temer ótimo ou 
bom é 13%, contra 10% de 
Dilma. Já os que avaliam o 
governo Temer como regu-
lar somam 36%. Em março, 
19% disseram que o governo 
de Dilma era regular.

A popularidade do pre-
sidente interino é maior que 
a da presidente afastada Dil-
ma Rousseff, mas também é 
negativa. Entre os entrevista-
dos, 31% concordam com a 
maneira Temer de governar 
e 53% discordam. No caso 
de Dilma, 82% concordavam 
com a maneira de ela gover-
nar em março de 2016 e 14% 
aprovavam.

Sobre a confiança, 27% 
confiam no presidente Te-
mer e 66% não confiam. O 
índice de confiança de Dilma 
era de 18%; 80% não confia-

No último dia 10 de junho, o Ministro da Justiça 
Alexandre Moraes publicou a Portaria Nº 611, que “suspende 
a realização de atos de gestão no âmbito do Ministério da 
Justiça e Cidadania”, exceto pelos atos relacionados a: I - a 
operações e atividades da Força Nacional de Segurança 
Pública; II - às ações de preparação e mobilização para a 
realização dos Jogos Olímpicos de 2016; III - ao cumprimento 
de decisões judiciais; IV - à execução do orçamento impositivo; 
e V - à gestão da folha de pagamento de pessoa.

Direitos humanos congelados por 90 dias. É difícil 
compreender como é possível que um governo seja capaz 
de um ato político-administrativo tão cruel e violento. Se 
na gestão de Dilma jácriticamos a extinção de secretarias 
importantíssimas como Juventude, Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos, que passaram a conviver em um 
único Ministério, é nesta gestão golpista que o escândalo 
contra os direitos humanos chega ao seu ápice. A mensagem 
que a Portaria Nº 611 passa para a sociedade é a de que 
os direitos humanos não são importantes para o Brasil, e 
que a prioridade são os Jogos Olímpicos e o Estado policial 
militarizado.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê 
que os direitos humanos compõem uma unidade indivisível, 
interdependente e inter-relacionada, no qual os direitos 
civis e políticos devem ser conjugados com os direitos 
econômicos, sociais, culturais e socioambientais. Infelizmente, 
o Brasil conta com terríveis estatísticas de violação de 
direitos humanos: mulheres vítimas de violência (inclusive 
estupros coletivos e feminicídio), extermínio da juventude 
negra, pessoas vivendo em situação análoga à escravidão, 
assassinatos de pessoas LGBTI, especialmente de pessoas 
trans,violação de direitos dos povos indígenas, tortura dentro 
de prisões e aumento significativo de mulheres no sistema 
carcerário, isso para citar os exemplos mais emblemáticos, 
pois ainda somam-se a estes o racismo institucional 
em todas as esferas de políticas e serviços públicos, a 
violação de direitos de crianças e adolescentes, de pessoas 
com deficiência, população em situação de rua, povos e 
comunidades tradicionais impactados por grandes projetos, 
tráfico de pessoas e por aí vai. Estes problemas são resultado 
de uma configuração histórica e cultural bastante complexa, 
uma combinação de história colonial e seus desdobramentos 
pós-coloniais, diversos períodos de autoritarismo político, 
e a inserção subalterna no capitalismo global. Temos, assim, 
uma estrutura política branca, elitista e pouco permeável à 
democracia de fato.

Diversos são os órgãos públicos responsáveis por 
garantir o combate a toda esta violência e promover os 
direitos humanos no Brasil. O Ministério de Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos tinha a missão de 
promover a transversalidade do tema, além de executar 
algumas políticas e programas, somando um orçamento 
de R$ 487,62 milhões em 2016, ou seja apenas 0,016% do 
orçamento total da União. Considerando que 55,66% do 
orçamento público deste ano foi destinado para o pagamento 
da dívida, os direitos humanos ficaram com 0,029% do 
recurso para gastos com políticas públicas. É pouco! É 
muito pouco para a promoção de direitos dos brasileiros 
e das brasileiras que mais precisam de atenção do Estado. 
A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que é parte do MJ, 
também não poderá realizar suas atividades normalmente. O 
recurso da FUNAI representa apenas 0,19% do orçamento da 
União.

Michel Temer extinguiu o Ministério das Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos, e passou suas funções 
para o Ministério da Justiça – mas na nova estrutura deste 
Ministério, não aparecem ‘mulheres’, ‘igualdade racial’ ou 
‘direitos humanos’. O Ministro Alexandre Moraes resolveu, 
provavelmente junto com seu chefe, o presidente ilegítimo, 
que não vai trabalhar nessa pauta. Essa é a mensagem da 
famigerada Portaria Nº 611. O recurso, já autorizado pelo 
Congresso na LOA 2016, não poderá ser executado porque 
o Ministro da Justiça (!) decidiu que não é prioridade. Por 
meio de uma canetada, este senhor violentou e re-vitimizou 
milhares de cidadãos e cidadãs. Ignorou a Constituição de 
1988, todos os tratados internacionais de direitos humanos 
nos quais o Brasil é signatário, e a construção histórica 
de movimentos sociais em prol de uma sociedade menos 
brutalizada e mais justa e igualitária. Estado autoritário.

*No dia 23 de junho, um Decreto transferiu 
R$12.927.981,00 dos direitos humanos para a Presidência 
da Republica: o recurso seria destinado para ‘Formulação, 
Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social’ na 
agenda de direitos humanos. O Decreto não informa em que 
será gasto este recurso no âmbito da Presidência.

**A ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) e a Conectasdenunciaram 
na quinta-feira (23), em uma assembleia do Conselho de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
as ameaças de retrocesso dos direitos humanos, agravadas 
com a crise política.

O Estado autoritário 
de Michel Temer

adital.com.br

Zigoni
Carmela

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

44% dos entrevistados acreditam que o governo Temer está sendo igual ao da presidente afastada
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vam na presidente afastada.
Segundo o gerente-exe-

cutivo de Pesquisa da CNI, 
Renato da Fonseca, a proxi-
midade política entre os dois 
governos e o pouco tempo 
em que Michel Temer está no 
poder reflete na manutenção 
do percentual de pessoas que 
consideram o governo atual 
ótimo ou bom (13%), consi-
derando a margem de erro, 
em relação à última pesquisa 
da presidente Dilma (10%).

Em comparação com o 
governo de Dilma Rousseff, 
44% da população conside-
ram que o governo Temer está 
sendo igual ao da presidente 
afastada; 45% consideram 
pior e 23%, melhor. “É um fa-
tor que já se esperava, porque 
[o PMDB] é um dos principais 

partidos que estavam na base 
aliada do governo passado; al-
guns ministros até participa-
ram do governo passado. Isso 
pode levar essa impressão na 
população de que o governo 
está muito parecido. Quando 
olhamos pelo lado do ruim 
ou péssimo, está melhor que 
antes, mas não significa dizer 
que está um ótimo governo”, 
explicou Fonseca.

Nordeste
A popularidade de Te-

mer, segundo a CNI, é mais 
baixa na região Nordeste. 
Para 44% dos entrevistados 
nessa região, o governo está 
sendo ruim ou péssimo; 72% 
não confiam no presidente 
em exercício e 63% desapro-
vam sua maneira de gover-

nar. Nas demais regiões, as 
avaliações são similares. No 
Nordeste, o governo Temer 
está sendo pior que o gover-
no Dilma para 38%. Esse per-
centual cai para 25% entre os 
entrevitados no Norte e Cen-
tro-Oeste, 20% no Sudeste e 
19% no Sul.

“O Nordeste era onde a 
presidente Dilma tinha mais 
força, tinha melhor índice 
de aprovação, e certamente 
esse é um fator determinante 
para que o presidente interi-
no tenha uma desaprovação 
maior nessa região”, disse 
Fonseca, ao acrescentar que 
ainda há uma incerteza na 
população e um desconhe-
cimento do que realmente 
esse governo vai fazer e as 
políticas que vai adotar.

Para 40% dos entrevis-
tados, as notícias recentes 
são mais desfavoráveis ao go-
verno. Na comparação com a 
pesquisa de março de 2016, 
o número recuou 36 pontos 
percentuais. O percentual dos 
que consideram as notícias 
mais favoráveis ao governo é 
de 18%; em março, esse per-
centual era 10%. Na compa-
ração com março, houve um 
aumento de 9% para 25% 
dos que consideram que as 

notícias não são favoráveis 
nem desfavoráveis.

Para Fonseca, esse é um 
ponto que chamou a atenção, 
pois cresceu o número de 
pessoas que não citaram ou 
não lembraram ou não qui-
seram citar notícias especí-
ficas sobre o governo (63%). 
Em março, esse percentual 
era de 25%. “Houve uma 
avalanche de notícias sobre 
corrupção e [Operação] La-
va-Jato e, de repente, isso di-

minuiu um pouco e começam 
entrar notícias de mudanças 
de governo. E as pessoas não 
se atentaram ainda ou não 
absorveram ainda essas no-
tícias por completo”, disse o 
gerente executivo da CNI.

A pesquisa CNI/Ibope 
também avalia o governo por 
área de atuação. Impostos e 
taxa de juros são as áreas que 
mais desagradam à popula-
ção, ao alçancar 77% e 76% 
de desaprovação, respectiva-

mente. A pesquisa completa 
está disponível no site da CNI.

Temer assumiu o gover-
no em 12 de maio, quando o 
Senado aprovou a admissibi-
lidade do processo de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff. A pesquisa foi feita 
entre os dias 24 e 27 de julho 
com 2.002 pessoas, em 141 
municípios. A margem de erro 
é dois pontos percentuais e, 
segundo a CNI, o grau de con-
fiança da pesquisa é 95%.

40% das notícias são desfavoráveis

A ministra do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Rosa Weber suspendeu 
a tramitação de mais de 40 processos 
abertos por juízes do Paraná contra 
o jornal Gazeta do Povo e cinco de 
seus jornalistas, que, em fevereiro, 
publicaram reportagem sobre os 
supersalários recebidos pelos magis-
trados.

A liminar suspende também os 
efeitos de qualquer decisão que or-
dene o pagamento de indenizações 
a magistrados do Paraná, até que a 
matéria seja julgada pelo plenário 
do STF. Rosa Weber reconsiderou 
sua própria decisão anterior, toma-
da em 24 de maio, na qual havia 
negado o pedido de liminar proto-
colado pelos advogados da Gazeta 
do Povo, Alexandre Kruel Jobim e 

Marcelo Augusto Chaves.
“Concedo a medida acautela-

dora para o fim suspender os efeitos 
da decisão reclamada, bem como o 
trâmite das ações de indenizações 
propostas em decorrência da ma-
téria jornalística e coluna opinativa 
apontadas pelos reclamantes, até o 
julgamento do mérito desta recla-
mação”, escreveu a ministra.

Reportagem
No dia 15 de fevereiro, o jornal 

a Gazeta do Povo publicou uma re-
portagem na qual revelava o rece-
bimento, por juízes do Paraná, de 
remunerações que, após a soma de 
salário com benefícios e outras ver-
bas, com frequência superavam os 
R$ 100 mil, bem acima do teto constitu-
cional estipulado para o salário de servi-
dores públicos. Os dados foram compi-
lados a partir de informações públicas.

Por causa da publicação, juízes 
do Paraná abriram uma enxurrada 
de processos em juizados especiais 
cíveis espalhados por todo o Esta-
do, obrigando os cinco autores da 
reportagem a percorrerem mais de 
9.000 km de carro para comparecer 
às audiências, o que, na prática, os 
impediu de continuar trabalhando.

Em um dos processos, os jor-
nalistas foram condenados a pagar 
R$ 20 mil em indenização a um dos 
juízes. No total, foram pedidos mais 
de R$ 1,3 milhão em indenizações. 
O juízes alegam que a reportagem 
teve cunho difamatório, pois os pro-
vimentos recebidos dizem respeito a 
direitos adquiridos e estão de acor-
do com a lei.

A Gazeta do Povo afirma que o 
objetivo da reportagem foi “expor e 
debater o sentido do teto constitu-
cional”.

Rosa Weber suspende as ações
juíZEs CONTRA jORNALIsTAs NO PARANá

Felipe Pontes
Da Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de julho de 2016

Mundo

Justiça anula 2º turno de eleição 
presidencial na Áustria por fraude
As acusações se referem, 
principalmente, aos votos 
enviados pelo Correio

Da Agência Ansa

O ministro das Relações Exte-
riores, José Serra, informou ontem 
que o Itamaraty vai organizar um 
encontro com os países do Cone 
Sul para discutir a cooperação no 
combate ao contrabando na re-
gião. Segundo o ministro, estão 
sendo os feitos os preparativos 
para que o evento ocorra até o 
fim deste mês.

“A cooperação é em maté-
ria de informação, em termos de 
forçar que eles [países da região]  
reprimam essas atividades inter-
namente. E até no sentido de for-
necer equipamentos e homens, se 
for necessário, para esse comba-
te”, ressaltou o ministro, ao par-

ticipar de um fórum sobre contra-
bando promovido pelo jornal O 
Estado de S. Paulo.

Para Serra, a entrada ilegal de 
produtos no Brasil é um problema 
que atingiu proporções gigantes-
cas. “O contrabando em escala 
fenomenal, como é no Brasil, tira 
dinheiro dos impostos e não gera 
empregos”, disse ele, ao lembrar 
que essas atividades são controla-
das por quadrilhas, o que também 
reduz a segurança dentro do país.

“É uma política que visa, 
sobretudo, à economia e à se-
gurança da população brasilei-
ra”, acrescentou o ministro, que 
enfatizou a importância de agir 
para coibir essas ações.

O ministro disse, inclusive, 
que já tratou do problema com 

autoridades paraguaias, uma vez 
que o país vizinho é apontado 
como uma das principais origens 
das mercadorias contrabandea-
das que chegam ao Brasil. “O 
ministro das Relações Exteriores 
do Paraguai esteve em Brasília, 
conversei bastante com ele. [Os 
paraguaios] estão com o ânimo 
absolutamente cooperativo nes-
sa matéria.”

Internamente, ressaltou Serra, 
a intenção é integrar os trabalhos 
dos diferentes órgãos que atuam 
em relação ao tema. “O governo 
decidiu ter uma ação coordenada. 
Há setores muito competentes na 
área, como a Receita Federal e a 
Polícia Federal. O que se demanda 
é a coordenação, inclusive com as 
Forças Armadas”, destacou.

Combate ao contrabando em debate
Brasil organiza encontro

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro José Serra disse que o Itamaraty organizará encontro com países do Cone Sul para discutir o combate ao contrabando

Daniel Mello
Da Agência Brasil

A Corte Constitucional 
da Áustria acolheu ontem 
um recurso da legenda de 
extrema-direita Partido da 
Liberdade (FPÖ) e anulou o 
segundo turno das eleições 
presidenciais no país, realiza-
das no último dia 22 de maio.

O pleito teve como ven-
cedor o candidato apoiado 
pelo Partido Verde, Alexander 
van der Bellen, com uma van-
tagem de 30 mil votos (em 
um universo de 4,6 milhões) 
sobre o representante do 
FPÖ, Norbert Hofer, que havia 
ganhado o primeiro turno.

“As eleições são o funda-
mento da nossa democracia, 
e o nosso dever é garantir a 
sua regularidade. A sentença 
tem como objetivo reforçar 
o Estado de Direito e nossa 
democracia”, afirmou o pre-
sidente da Corte Constitucio-
nal, Gerhart Holzinger.

Esta é a primeira vez que 
a Justiça anula o resultado de 
um segundo turno na Áustria, 
em uma sentença motivada 
por denúncias de irregula-
ridades na apuração em al-
guns colégios eleitorais. As 

acusações se referem princi-
palmente aos votos enviados 
pelo Correio, que foram deci-
sivos na disputa. Segundo o 
FPÖ, algumas cédulas foram 
abertas antes do prazo legal.

A nova votação deve 
ocorrer entre setembro e ou-
tubro deste ano e dará mais 
uma chance para Hofer assu-
mir o cargo de chefe de Esta-
do. O extremista baseou sua 
campanha em um duro dis-
curso contra a imigração, em 
um momento em que Viena 
briga publicamente com a Itá-
lia sobre a fronteira entre os 
dois países em Brennero.

A Áustria chegou a ini-
ciar a construção de uma bar-
reira na cidade, mas mudou 
de ideia após ter recebido ga-
rantias de maior controle por 
parte de Roma. A polêmica 
se dá porque Viena teme um 
crescimento da entrada de 
refugiados no território ita-
liano com a chegada do verão 
europeu.

A decisão da Corte Cons-
titucional deixa, mais uma 
vez, a União Europeia (UE) 
em estado de alerta, uma se-
mana depois do referendo 
que aprovou a saída do Reino 
Unido do bloco. A eventual 
chegada do FPÖ ao poder 
poderia levar a uma consul-
ta popular sobre o futuro do 
país na UE.

As autoridades turcas re-
velaram ontem a identidade 
de dois dos três suicidas que 
atacaram o aeroporto de Ata-
turk, em Istambul, na última 
terça-feira (28), provocando a 
morte de mais de 40 pessoas, 
além de 200 feridas.

Os homens identificados 
são Rakim Bulgarov e Vadim 
Osmanov, sendo que o nome 
deste último já havia circula-
do ontem pelos jornais turcos 
como a pessoa que, um mês 
antes do ataque, tinha aluga-
do um apartamento no bair-
ro histórico de Fatih para ser 
usado como centro de coman-
do dos terroristas.

Os dois tinham passapor-
te russo. Ontem, a Turquia re-
velou que o trio era originário 
do Uzbequistão, Quirguistão e 
da República do Daguestão.

A polícia fez uma série de 
operações de busca e apreen-
são no apartamento e em 
outros imóveis e bairros que 
podem ter sido usados pelo 
grupo para organizar o crime. 
Agora, os investigadores ten-
tam acessar as informações do 
disco rígido de um notebook 
destruído e encontrado no lixo 
do apartamento.

Jornais turcos também 
divulgaram hoje a suspeita 
de que um dos mentores do 
atentado seria o checheno 
Akhmed Chatayev, preso na 
Bulgária em maio de 2011 
com um mandato de cap-
tura da Interpol solicitado 
pela Rússia. Sua extradição 
foi autorizada em primeira 
instância, mas uma Corte de 
Apelação anulou a decisão 
visto que o homem tinha sta-
tus de refugiado na Áustria, 
país com quem a Bulgária 
tem acordo de extradição.

Filiado ao Estado Islâmi-
co (EI), Chatayev também já 
chegou a ser preso pela Suécia 
por tráfico internacional de 
armas da Alemanha e foi con-
denado a 16 meses de prisão 
em março de 2008. Ele foi sol-
to em janeiro de 2009.

Atualmente, Chatayev é 
o líder da célula do Estado Is-
lâmico no Cáucaso, que reúne 
cerca de 130 jihadistas. Ele 
fugiu da Rússia há cerca de 12 
anos e estaria vivendo na Síria.

O presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, criticou 
os terroristas que cometeram 
o ataque e disse que o destino 
deles é o “inferno”. “Eles não 
têm nada a ver com o Islã. O 
lugar deles é no inferno por 
terem matado crianças, mu-
lheres e idosos”, afirmou o 
mandatário ao fim da última 
oração dessa sexta-feira de 
Ramadã, o mês sagrado para 
os muçulmanos.

Até o momento, nenhu-
ma organização ou grupo ter-
rorista assumiu a autoria do 
ataque. O governo turco acu-
sa o Estado Islâmico, mas o 
país também sofre constantes 
atentados dos nacionalistas e 
separatistas curdos do PKK.

Na terça-feira (28), o trio 
abriu fogo e detonou bombas 
no estacionamento e no hall 
de chek-in internacional do 
aeroporto de Ataturk. Ao me-
nos 44 pessoas morreram e 
mais de 200 ficaram feridas, 
mas o balanço de vítimas ain-
da pode subir.

“Não esqueceremos ja-
mais os nossos passageiros e 
trabalhadores que perderam 
a vida”, diz uma placa colocada 
em um altar em homenagem 
às vítimas dentro do aeropor-
to, que já foi reaberto.

Turquia identifica dois 
autores de atentado 

ataQUe eM aeroPorto

A epidemia de febre ama-
rela em Angola já matou 353 
pessoas, entre 3.464 casos 
suspeitos registrados em seis 
meses. Mais 170 casos foram 
notificados entre os dias 20 
e 24 de junho, mostra o mais 
recente balanço da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o relatório, a 
que a Lusa teve acesso, dos 
casos suspeitos registrados 
entre 5 e 24 de junho, 868 fo-
ram confirmados em exames 
de laboratório.

A epidemia, que se alas-
trou a partir de Luanda para 
16 das 18 províncias angola-
nas, está em fase de propa-
gação local, justificando, se-
gundo a OMS, a ampliação da 
campanha de vacinação em 
todo o país.

De acordo com a orga-
nização, Angola já recebeu 
cerca de 14 milhões de vaci-
nas contra a febre amarela e 
vacinou mais de 11 milhões 
de pessoas desde fevereiro. 

A população-alvo é estimada 
em 24 milhões.

A OMS admitiu, em 19 de 
junho, que a ação de combate 
à epidemia em Angola, que 
se propaga desde dezembro, 
levou pela primeira vez ao 
fim das reservas mundiais de 
emergência da vacina.

“A resposta ao surto de 
Angola esgotou as reservas 
globais de 6 milhões de do-
ses de vacina contra a doen-
ça duas vezes este ano. Isso 
nunca aconteceu antes”, ad-
mitiu a OMS.

A informação consta de 
relatório anterior da organi-
zação sobre a propagação da 
epidemia a outros países afri-
canos, como a República De-
mocrática do Congo, que até 
23 de junho já registrou 1.307 
casos e 75 mortos.

Também de Angola foram 
importados casos para o Quê-
nia (dois) e para a China (11). 
A OMS alertou sobre a ameaça 
de propagação global da doen-
ça por meio de viajantes não 
imunizados.

Neste momento, países 
como o Brasil, Chade, a Co-
lômbia, Gana, a Guiné-Conacri, 
o Peru e Uganda registraram 
surtos de febre amarela, mas 
que não estão ligados à epide-
mia de Angola.

As campanhas de vacina-
ção em Angola têm o apoio dos 
militares e contam com ajuda 
financeira e técnica da OMS e 
da comunidade internacional.

A transmissão da doença 
ocorre pela picada do mosqui-
to (infectado) Aedes aegypti, 
que segundo a OMS, no início 
desta epidemia, estava pre-
sente em algumas zonas de 
Viana, em Luanda, em 100% 
das casas.

O Aedes aegypti é também 
responsável pela transmissão 
da malária, a principal causa de 
mortes em Angola. O mosquito 
se reproduz em água parada e 
na concentração de lixo - pro-
blemas verificados principal-
mente na época da chuva e na 
falta de limpeza de resíduos -, 
que afetaram a capital angola-
na desde agosto passado.

Febre amarela matou 353 em 
Angola e epidemia se alastra

saÚDe PÚBlica

Da Agência Lusa 

Presidente 
da República 
Tcheca defende 
um plebiscito 
Da Sputnik Brasil

O presidente da Repúbli-
ca Tcheca, Milos Zeman, ape-
lou ao país para realizar um 
referendo sobre a permanên-
cia tcheca na União Europeia 
e na Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
após a decisão do Reino Uni-
do de deixar a UE, na semana 
passada.

O líder tcheco, porém, 
sublinhou que ele próprio 
votaria a favor da permanên-
cia de seu país em ambas as 
organizações.

“Não concordo com os 
que apoiam a saída da União 
Europeia, mas farei tudo 
para organizar um referendo 
no qual eles poderão expres-
sar sua opinião. O mesmo se 
refere à saída da OTAN”, dis-
se Zeman citado pela agência 
Reuters.

O presidente tcheco não 
tem poder para convocar um 
referendo, para isto é preciso 
uma emenda na Constituição.
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Produção industrial fica 
três meses sem cair 
pela 1a vez, diz IBGE

13

Areia abre 11a edição da Rota Cultural nesta segunda-feira
Caminhos do Frio

Foto: Reprodução/Internet

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

JOÃO sequestrou do cinema as asas 
da liberdade 

e voa com o vento no coração sobre 
seu pai-mãe:

o Rio Sanhauá, o Varadouro, o porto 
de um capim que nunca fenesce,

o Globo, hotel de tantas histórias,
de onde ainda se vê passar o trem.
João plana sobre histórias que nos 

fizeram, 
entre prostitutas, comerciantes, 

coronéis,
as ruas da Areia, Nova e Direita - im-

porta que seus nomes sejam outros hoje 
nos papéis?

JOÃO passa por cima da Casa da Pól-
vora, nada explode, a não ser velocidade 
que o leva do Cruzeiro de São Francisco ao 
Palácio da Redenção,

onde Ariano, o Suassuna, desnudo 
passeou.

Numa reta, ao longe, a balaustrada 
das Trincheiras, hoje empobrecida, aban-
donada

pelos novos ricos sem memória(s).
Jaguaribe, Cruz das Armas,
pontos cardeais que geraram perife-

rias,

ainda têm cadeiras nas calçadas desa-
fiando as “redes sociais” das cybermanias.

JOÃO anota o concreto excesso de 
cimento

despejado na Praça do Bispo
e no de tanta história Ponto de Cem 

Réis.
Cartão-postal maior desde que feita, 

a Lagoa resiste com os poemas, canções e 
filmes ali paridos.

A Lagoa é o círculo que ameniza nos-
sos tédios retilíneos.

Por ela passam não só os Joões, 
mas as centenas de nomes que nos 
fazem na Paraíba estar e ser, em fé 
mesmo quando não endinheirados 
sobrenomes.

JOÃO está com os olhos brilhando.
Sobrevoando a Lagoa, descobre, 

iluminado,
que a cidade cresce em círculos. 
Sobe a dez mil metros de altura
e gira girando em giratória oração, 

pedindo a Deus que não acabem o Litoral.
Seixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaí-

ra, Bessa...
Não avançou em definitivo o mar por-

que às vezes a natureza ao homem sabe 

perdoar.
Mas, João, sem científico saber, alguns 

desastres prevê e não quer ver a sonhada 
João Paraíba do Nor(destino) 

a se findar.

JOÃO recorda Augusto (sempre dos 
Anjos)

e crê que o homem do futuro não seja
como foi o do passado tão recente
(ou do presente?).
O último credo de João
é a possibilidade de um novo, real,
terno, amoroso itinerário lírico.
Com o pé na estrada, “on the road”,
pois este poeta é cosmopolita como o 

Porto do Capim,
não quero luto nem sangue,
mas paz e harmonia que faz o homem 

não ter fim.

DANTAS ali, Pessoa lá.

JOÃO anônimo
é como homônimo de um heterôni-

mo:
futuro homem que não precisa de 

cidade nome ser,
mas somente uma das milhares de 

asas desta liberdade a já ter.

Homem que não precisa de cidade nome ser
nnn Na 
foto, o pai, o 
beatle  Geor-
ge Harrison, 
e o filho, 
Dhani Har-
rison. Dhani 
começou 
a carreira 
como músi-
co quando 
ajudou a 
finalizar o 
álbum pós-
tumo de seu pai, “Brain-
washed”.
nnn Recomendo: pro-
curem o jovem violonista 
coreano Sungha Jung 
no You Tube. Pode ser 
citado como um dos dez 
melhores do mundo na 
atualidade. Sua técnica é 
impecável. Adoro quando 
ele junta-se a Jason Mraz 
para a interpretação de 
“I’m yours”. Arrasam.
nnn Não sou profeta, 
mas digo que ninguém 
substituirá Domingui-
nhos. Só quem tocou 
sanfona melhor do que 
ele neste país foi Sivuca. 
Conheci Dominguinhos 
quando veio a João Pessoa 

acompanhando Gilber-
to Gil em “Refazenda”. 
Nos reencontramos em 
São Paulo, na casa do 
produtor Hélio Rodrigues. 
Ficamos amigos. 
nnn Cezinha do Acor-
deon - que vem muito a 
João Pessoa - conheceu 
Dominguinhos quando 
tinha 13 anos. “Disse-
ram a ele que tinha um 
rapaz novo que tocava 
e fui a um show dele. 
Me convidou para tocar 
uma música com ele, 
depois outra. Come-
çou a me chamar para 
acompanhá-lo”, conta 
Cezinha. Mas, com todo 
o respeito, não substi-
tuirá Dominguinhos.

Geleia geral

A cidade histórica de 
Areia vai sediar a abertura 
da 11ª edição do Festival 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio, nesta segunda-feira 
(4), localizada na região do 
Brejo paraibano. A soleni-
dade de abertura acontece 
às 19h, no colégio Santa 
Rita. O principal evento tu-
rístico da região será reali-
zado alternadamente até 4 
de setembro em nove cida-
des: Areia, Pilões, Solânea, 
Serraria, Bananeiras, Ala-
goa Grande e Alagoa Nova. 
Em relação as edições pas-
sadas está a inclusão das 
cidades de Remígio e Mati-
nhas.

As cidades envolvidas 
no projeto cultural vão re-
ceber dezenas de apresen-
tações culturais das mais 
diversas linguagens da 
arte, como oficinas de mú-
sica, teatro e dança, cine-
ma, literatura, artesanato, 
cultura popular, fotografia, 
exposições, festival gastro-
nômico e trilhas ecológicas 
e esportivas. 

O presidente do Fórum 
de Turismo do Brejo, Ser-
geston Silvestre, respon-
sável pela organização da 
Rota Cultural informou que 
na abertura do evento, em 
Areia, está programada a 
apresentação da Filarmô-
nica Abdon Felinto Mila-
nês, a partir das 19h. 

Silvestre disse que, nos 
últimos anos, a Rota Cultu-
ral vem se firmando como 
um produto turístico para 
os visitantes do Rio Gran-
de do Norte e Pernambu-
co. “O ‘Caminhos do Frio’ é 
uma proposta interessante 
para a região nordestina, 
porque oferecemos cultu-
ra, gastronomia e história, 
além do clima frio”, disse.

Perfil do turista 
O festival é realizado 

pelo Fórum de Desenvol-
vimento Turístico Susten-

tável do Brejo paraibano 
com apoio do Governo do 
Estado, por intermédio da 
PBTur (Empresa Paraiba-
na de Turismo), Funesc, 
Sebrae, Atura (Associação 
Turística Cultural e Rural 
de Areia) e prefeituras dos 
municípios participantes 
do evento.

Durante todo o even-
to, de 4 de julho a 4 de se-
tembro, a PBTur vai aplicar 
uma pesquisa qualitativa 
junto aos turistas que visi-
tarem as nove cidades que 
integram a Rota Cultural. 
Em 2015, a pesquisa reve-
lou que de cada 10 turistas, 
sete eram paraibanos. Os 
pernambucanos e potigua-
ras apareceram em segun-
do e terceiro lugares res-
pectivamente.

A programação do 
evento pode ser acessada 
pelo site www.brejoparai-
bano.com e o aplicativo 
Caminhos do Frio para o 
sistema Android. O inte-
ressado poderá baixar gra-
tuitamente no Play Store 
e conferir todas as infor-
mações e serviços, como 
a programação do evento, 
pontos turísticos, onde 
comer e dormir e muitas 
outras novidades durante 
o período do projeto cul-
tural.

PRogRAMAção

A Biblioteca da Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), em 
João Pessoa, inscreve para 
quatro oficinas de férias, nas 
áreas de fotografia, teatro e 
contação de histórias. Confor-
me a coordenadora da Biblio-
teca, Tatiana Cavalcante, as 
quatro oficinas serão realiza-
das na Sala 2 do Mezanino 2 
da Funesc. A primeira oficina 
começa neste domingo, dia 3. 
Ainda há vagas.

A oficina de Iniciação 
Teatral e Maquiagem Artística 
será ministrada por Heráclito 
Cardoso e Everton Joaquim, 
nos dias 3, 10 e 17 deste mês, 
sempre das 15h às 17h. O nú-
mero total de vagas é de 25. 
O fotógrafo Ricardo Peixoto 

será o responsável pela ofici-
na ‘Caixa Mágica – Brincando 
com a Luz’. As aulas, para até 
50 alunos, serão oferecidas 
no período de 26 a 29 deste 
mês, com início às 14h. Da-
nielle Gomes estará à frente 
de duas oficinas. A primeira 
delas será a de Contação de 
Histórias, nos próximos dias 
13 e 14, no período das 14h 
às 17h. A oficina oferece 50 
vagas.

A outra oficina terá como 
tema ‘Brincadeiras Cantadas’, 
nos dias 20 e 21 deste mês, 
também no horário entre 14h 
e 17h. O número de vagas é o 
mesmo da anterior: 50. Mais 
informações pelo telefone 
3211-6220.

Funesc tem vagas para 
quatro oficinas de férias

Infarto: casos crescem 
30% durante o inverno

tEAtRo, FotoGRAFIA E HIStÓRIAS

O infarto é uma das prin-
cipais causas de morte entre 
os brasileiros. Durante o pe-
ríodo de inverno, o número de 
casos atendidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) chega a 
subir cerca de 30%, especial-
mente entre a população ido-
sa. Isso porque entre julho e 
agosto, quando as temperatu-
ras médias ficam em torno de 
14 graus em algumas regiões 
do País, a reação do corpo ao 
frio pode desencadear esse 
quadro.  

Segundo o cardiologista 
do Instituto do Coração (In-
cor), Luiz Antônio Machado 
César, que desenvolveu um 
estudo sobre o tema, os casos 
são mais recorrentes entre 
pessoas com mais de 65 anos, 
cujo sistema cardiovascular é 

mais frágil. Esse também é o 
caso de pessoas com hiperten-
são, diabetes, doenças cardio-
vasculares e obesidade, que 
têm maior propensão a doen-
ças coronárias, que reduzem o 
calibre dos vasos.

O infarto ocorre quando 
o fluxo de sangue nos vasos 
que irrigam o coração é in-
terrompido, seja por coágu-
los ou obstrução das artérias 
pelo acúmulo de gordura. No 
inverno há outros fatores que 
contribuem para o aumen-
to de casos. Nesse período, o 
corpo libera mais adrenalina 
para equilibrar a temperatura 
corporal, e, para isso, reduz a 
espessura dos vasos, que se 
contraem. E, também, há a ele-
vação na ocorrência de infec-
ções respiratórias. 

O frio na região do Brejo cria o clima para as atrações do roteiro turístico, que inclui trilhas ecológicas e vários eventos culturais
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Nota fiscal eletrônica é ampliada
fAtuRAmEnto AcimA dE R$ 5,5 miLhõEs
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Serviço foi implantado 
para empresas do varejo 
em julho do ano passado

Os estabelecimentos do 
comércio varejista da Paraí-
ba com faturamento superior 
a R$ 5,5 milhões no exercício 
de 2014 começaram ontem a 
emitir a Nota Fiscal Eletrôni-
ca ao Consumidor (NFC-e) . O 
novo serviço implantado para 
as empresas do varejo desde 
julho do ano passado faz parte 
da modernização da Receita 
Estadual, que traz redução de 
custos para empresas do setor 
e acesso mais amplo do cupom 
fiscal aos consumidores. 

O chefe do Núcleo de 
Análise e Planejamento de 
Documentos Fiscais da Re-
ceita Estadual, Fábio Melo, 
orientou as empresas do va-
rejo com esse faturamento, 
que ainda não realizaram o 
credenciamento, para efetivar 
de forma mais imediata. “Para 
realizar o credenciamento, 
basta acessar o portal da Re-
ceita Estadual (www.receita.
pb.gov.br/portalnfce) e assim 
gerar o código, evitando sur-
presas desagradáveis no mês 
de julho, pois todas as empre-
sas do CNAE de varejo com 
faturamento acima de R$ 5,5 
milhões deverão já emitir o 
cupom fiscal pelo novo mode-
lo no próximo mês”, destacou. 

Fábio Melo ensinou o 
passo a passo para que as 
empresas do varejo façam o 
credenciamento: “A empresa 
deve seguir dois passos para 
emitir NFC-e: o primeiro de-
les é fazer o credenciamento 
no portal da SERVirtual. O se-
gundo é gerar o código CSC. 
O credenciamento é liberado 
no mesmo dia e o código CSC 
é gerado automaticamente. 
O link direto para o creden-
ciamento no portal da NFC-e 
pode ser feito no endereço ht-
tps://www.receita.pb.gov.br/
ser/servirtual/documentos-
-fiscais/nfc-e/credenciamen-
to-nfc-e”

ANTECIPAÇÃO 
A Secretaria de Estado da 

Receita antecipou neste ano o 
calendário de obrigatorieda-
de da emissão da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) para as empresas va-
rejistas na Paraíba. Os estabe-
lecimentos com faturamento 
anual superior a R$ 3,6 mi-
lhões, no ano de 2014, deve-
rão emitir a NFC-e a partir de 
1º de outubro deste ano em 
vez de janeiro de 2017. Já as 
demais empresas varejistas, 
ainda não obrigadas, deverão 
emitir NFC-e a partir de 1º de 
janeiro de 2017 em vez de ju-
lho de 2017. As antecipações 
foram já publicadas em porta-
ria no Diário Oficial Eletrônico 
(DO-e) da Receita Estadual. 

A obrigatoriedade foi ini-
ciada em 2015 com as empre-
sas varejistas com faturamen-
to superior a R$ 25 milhões ao 
ano. Em agosto do ano passa-
do, foi a vez das empresas do 
comércio varejista de com-
bustíveis de Gás Liquefeito de 
Petróleo e revendedores de 
gás de cozinha. Em outubro, o 
cronograma incluiu bares, res-
taurantes, lanchonetes, buffet, 
casas de chá, cantinas e simi-
lares. O consumidor também 
poderá consultar a nota no 
Portal ou receber tudo via e-
-mail. O código QR-Code será 
impresso no Documento Auxi-
liar da Nota Fiscal de Consumi-
dor Eletrônica (DANFE NFC-e).

unipê transfere 
aluno para medicina 

Quem já cursa Medicina 
terá a oportunidade de fazer 
a transferência do curso para 
o Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê. É que na próxi-
ma segunda-feira (4) será aber-
to o Processo Seletivo Transferi-
dos – PST 2016.2 para o curso 
de Medicina, voltado para estu-
dantes de Instituições de Ensi-
no Superior – IES brasileiras. O 
edital será publicado no mesmo 
dia. As pré-inscrições ocorrerão 
até o dia 18 de julho e deverão 
ser feitas no portal unipe.br/
medicina.

fiéis celebram 
festa de são Paulo  

Dezenas de fiéis participaram 
na  noite da última  quinta-feira da 
abertura  da festa do padroeiro da 
Comunidade São Paulo Apóstolo no 
conjunto Funcionários III, em João 
Pessoa. A celebração foi conduzida 
pelo diácono Roberto e contou com a 
participação de várias comunidades 
ligadas à Paróquia Sant’Ana.  Com o 
Tema:  “São Paulo Apóstolo, o Homem 
da Misericórdia” a festa vai se esten-
der até amanhã.  Serão quatro dias de 
muita devoção e fé com a presença 
de todos os movimentos, pastorais 
e serviços que compõem a Paróquia 
Sant’ Ana.  Hoje, as celebrações come-
çam sempre às 19 horas e no domingo 
é dia do encerramento.

tJ manda admitir 
professora obesa

Sorocaba - Uma decisão 
de primeira instância da Justiça 
mandou a Secretaria Estadual de 
Educação admitir a professora Ma-
riana Cristina Justulin, de 28 anos, 
aprovada em concurso e impedida 
de assumir as aulas, em Bariri, inte-
rior de São Paulo, por ter sido con-
siderada obesa no exame médico. 
A sentença, dada pelo juiz Maurício 
Martines Chiado, da 1ª Vara da Co-
marca, foi publicada no último dia 
25 e o Estado ainda pode entrar 
com recurso. A Secretaria informou 
que o caso é analisado pela Procu-
radoria Geral do Estado (PGE).

Rússia: canoagem 
está fora da Rio 2016 

A equipe da Rússia de ca-
noagem de velocidade K-4 está 
fora dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro por motivo de doping. 
A informação foi dada pela Fe-
deração Mundial de Canoagem 
(Fisa, sigla em inglês). Segun-
do a Fisa, o atleta Sergej Fedo-
rovtsev testou positivo para a 
substância trimetazidina, um 
medicamento vasodilatador.

stJ suspende acordo 
com a samarco

A ministra do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) Diva Malerbi 
suspendeu, a pedido do Ministério 
Público Federal (MPF), o acordo para 
recuperação ambiental da área atin-
gida pelo rompimento da barragem 
de rejeitos do Fundão, em Mariana, 
Minas Gerais. O acordo havia sido 
firmado entre órgãos públicos e as 
empresas Samarco, Vale e BHP Billi-
ton. Homologado no início de maio, 
o acordo seria implantado no prazo 
de 15 anos e previa, entre outras 
medidas, a criação de uma fundação 
privada com a finalidade de adotar 
programas socioeconômicos, de in-
fraestrutura e recuperação ambien-
tal, além de medidas nas áreas da 
saúde, educação, cultura e lazer para 
a população atingida pela tragédia. 
A informação foi divulgada hoje (1º) 
no site do STJ.

Desde a assinatura do decre-
to presidencial que regulamentou 
a disposição de uma aeronave da 
Força Aérea Brasileira (FAB) para 
transporte de órgãos, há 24 dias, 
já foram realizadas 15 missões com 
esse objetivo. Até o momento, 
nove corações, seis fígados e dois 
pâncreas foram transportados. 

Do total, quatro transportes 
foram feitos apenas nesta semana. 
Na última segunda-feira (27), o Es-

quadrão Pégaso (5º ETA) decolou 
de Canoas (RS), com destino a Curi-
tiba (PR), para embarque da equi-
pe médica. De lá, seguiu até Lajes 
(SC), onde se encontrava o doador 
de órgãos. Em seguida, retornaram 
à capital paranaense, onde o pa-
ciente aguardava o transplante. 

Na terça-feira (28), houve acio-
namento do Esquadrão Carajá (4º 
ETA), que saiu de Guarulhos (SP) 
para São José do Rio Preto, Gua-

ratinguetá e Taubaté– todas as 
cidades no interior de São Paulo. 
No mesmo dia, o Esquadrão Gua-
rá (6º ETA) transportou um fígado 
de Porto Velho, em Rondônia, para 
Fortaleza, capital do Ceará. 

Já na última quarta-feira (29), 
a missão de transporte de um cora-
ção foi realizada, novamente, pelo 
Esquadrão Guará, que decolou de 
Brasília (DF) rumo a Vitória (ES) e 
Uberlândia (MG). 

Força Aérea já transportou 17 
órgãos em 24 dias de atuação

coRAÇõEs, fÍGAdos PÂncREAs

foto: Divulgação/FAB

FAB já fez 15 missões por meio dos esquadrões desde a assinatura do decreto presidencial que regulamentou o serviço

Em nota, o Ministério 
da Educação anunciou, nesta 
sexta-feira (1º), que prorro-
gou para 15 de julho o prazo 
para conclusão da inscrição 
dos estudantes pré-selecio-
nados no Fundo de Finan-

ciamento Estudantil (Fies). 
As inscrições se referem à 
contratação do benefício re-
ferente ao segundo semestre 
de 2016.

Em nota, a Secretaria de 
Educação Superior (Sesu), 

do Ministério da Educação, 
informa que a prorrogação 
foi motivada por ajustes 
necessários na fórmula de 
cálculo para adaptação do 
sistema à mudança de faixa 
renda, de 2,5 para três sa-

lários-mínimos. A mudança 
no prazo de inscrição não 
compromete o processo de 
financiamento. 

Entre os dias 24 e 29 de 
junho, o Fies teve 294 mil 
inscritos.

Vladimir Platonow 
Repórter da Agência Brasil

A Casa da Moeda reto-
mou hoje (1º) a produção 
de passaportes, que havia 
sido interrompida ontem 
(30) por causa de um de-
feito em um equipamento 
de perfuração a laser, utili-
zado na produção do docu-
mento.

Uma peça nova para 
a máquina, fabricada na 
Alemanha, chegou à insti-
tuição esta madrugada e 
está passando por testes e 
ajustes. Neste meio tempo, 
a Casa da Moeda produziu 

uma série especial de pas-
saportes, para dar conti-
nuidade ao atendimento à 
população, segundo nota 
divulgada à imprensa.

“O documento não terá 
a numeração perfurada, 
mas mantém todos os de-
mais itens de segurança, 
inclusive o chip com os da-
dos do solicitante e a vali-
dade de 10 anos. O Depar-
tamento de Polícia Federal 
autorizou a produção e o 
Ministério das Relações Ex-
teriores está encarregado 
de fazer a ampla divulgação 
internacional para garantir 
o trânsito no exterior.”

A Casa da Moeda tam-
bém informou que as equi-
pes voltarão a trabalhar 24 
horas, já neste fim de sema-
na, para dar continuidade 
ao processo, até regulariza-
ção da demanda. Segundo a 
instituição, há estoques su-
ficientes de matéria-prima, 
principalmente capas dos 
documentos.

O prazo para entrega 
dos passaportes, no entan-
to, continuará “impreciso”, 
segundo a Casa da Moeda, 
podendo chegar até 45 dias 
após a solicitação. Quem ti-
ver dúvidas sobre o recebi-
mento do documento, pode 

entrar em contato pelo e-
-mail meupassaporte@
cmb.gov.br, informando o 
nome completo e o número 
de protocolo.

Ministério da Educação prorroga 
prazo para conclusão de inscrição

Casa da Moeda retoma produção  
após defeito em equipamento

fundo dE finAnciAmEnto EstudAntiL

tRÂnsito no ExtERioR

Equipes voltarão 
a trabalhar 24 
horas para dar 
continuidade ao 
processo até 
regularizar a 
demanda
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Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos por dia

Comida no lixo
Balança comercial 
tem superávit 

A balança comercial registrou 
em junho superávit de US$ 3,974 
bilhões. As exportações alcançaram 
US$ 16,743 bilhões e as importações, 
US$ 12,770 bilhões. O resultado ficou 
dentro das projeções do mercado, 
segundo pesquisa AE Projeções com 
28 instituições. As previsões aponta-
vam para um saldo positivo em junho 
entre US$ 3,100 bilhões e US$ 4,563 
bilhões, com mediana de US$ 4,100 
bilhões. Na quinta semana do mês 
(27 a 30), o saldo comercial ficou po-
sitivo em US$ 525 milhões, com ven-
das externas de US$ 2,877 bilhões e 
importações de US$ 2,351 bilhões.

Senac e Cabedelo 
vão oferecer cursos

Na manhã dessa quinta-fei-
ra, 30, o Senac e a Prefeitura de 
Cabedelo assinaram o convênio 
para oferecer cursos na área de 
gastronomia para a população da 
cidade. Através da Unidade Móvel 
do Senac serão ofertadas as ca-
pacitações Auxiliar de Cozinha, 
Técnicas de Serviços de Barman e 
Higiene e Manipulação de Alimen-
tos. A solenidade aconteceu na 
sede da prefeitura. O presidente 
do Sistema Fecomércio/ Sesc/ 
Senac Paraíba, Marconi Medeiros, 
destacou a relevância da educa-
ção profissional. 

Consumo de energia 
elétrica sobe 0,8% 

O consumo de energia em 
maio foi de 38.369 gigawatts por 
hora (GWh), segundo a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). O volume 
é 0,8% maior do que o registrado em 
igual mês do ano anterior. O consumo 
industrial continua em queda, de 3,2% 
no mês, com destaque para os resulta-
dos no Nordeste (-5,1%) e no Sudeste 
(-4,3%). A intensidade da queda, no 
entanto, é menor do que nos meses 
anteriores, segundo a EPE. “O consumo 
do comércio e serviços ainda mostra 
desempenho fraco no ano”. No mês, o 
consumo cresceu apenas 0,6%.

CMN fixa em 4,5% 
meta para a inflação

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) decidiu, em reunião 
nessa quinta-feira (30), fixar em 
4,5% a meta para a inflação em 
2018. O intervalo é de 1,5 ponto 
percentual, para cima ou para bai-
xo. “Como recomenda a boa práti-
ca, o Conselho avaliou a conjuntu-
ra macroeconômica doméstica e 
externa e concluiu ser oportuno 
fixar a meta em 4,5%”, disse o 
secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, Carlos 
Hamilton. Ele afirmou que a deci-
são foi tomada por unanimidade. 

Conab doará 160 mil 
toneladas de milho

A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) promoverá, no dia 
12 de julho, um leilão para a remoção 
de 18,7 mil toneladas de milho para 
atendimento ao Programa de Vendas 
em Balcão (PVB). A ação atende à 
autorização do Governo Federal para 
oferta de 160 mil toneladas do pro-
duto a pequenos criadores do Sul, do 
Nordeste e de outras regiões do País 
que usam milho na alimentação dos 
animais. A permissão foi dada pelo 
Conselho Interministerial de Estoques 
Públicos de Alimentos (Ciep).

Desperdício e perdas de alimentos colocam o Brasil entre os dez principais países em todo o mundo, segundo dados da pesquisa da WRI

Foto: Reprodução/Internet

No Brasil, diariamente, 
são desperdiçados 40 mil to-
neladas de alimentos, segundo 
Viviane Romeiro, coordena-
dora de Mudanças Climáticas 
do World Resources Institute 
(WRI) Brasil, uma instituição 
de pesquisa internacional. 
Isso coloca o Brasil entre os 
dez países que mais perdem 
e desperdiçam alimentos no 
mundo. Viviane participou do 
Sustainable Food Summit da 
América Latina, evento pro-
movido pela Rede Save Food 
Brasil, na tarde da última 
quinta-feira, em São Paulo, e 
que discutiu a perda e o des-
perdício com alimentos em 
todo o mundo.

“O Brasil está entre os 
dez principais países que 
mais perdem e desperdiçam 
alimento. Estamos falando da 
cadeia de perda e de desperdí-
cio. Perda que tem a ver com 
a colheita, a pós-colheita, com 
a distribuição e o desperdício 
que já vem no final da cadeia, 
que é no varejo, no supermer-
cado e com o hábito do con-
sumidor”, disse Viviane. Essa 
perda e desperdício de ali-
mentos tem diversas implica-
ções. Uma delas é com relação 
à segurança alimentar. “Hoje 
temos aproximadamente 7 
bilhões de pessoas no mundo 
e a estimativa é que, em 2050, 
seremos 9 bilhões. Enquan-
to isso, aproximadamente 1 
bilhão de pessoas não tem 
acesso adequado e sofre com 
desnutrição e falta de alimen-
to adequado. Então, primeira-
mente, essa é uma questão de 
segurança alimentar”, disse.

Segundo Allan Boujanic, 
representante da Organização 
das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO) 
no Brasil, cerca de 30% de tudo 
o que é produzido no mundo é 
desperdiçado e perdido antes 
de chegar à mesa do consumi-
dor. Isso provoca, segundo a 
FAO, um prejuízo econômico 
estimado em US$ 940 bilhões 
por ano, o que corresponde 
a cerca de R$ 3 trilhões. “É 
um assunto que envolve uma 
questão social e de segurança 
alimentar, de impacto econô-
mico, mas também de impac-
tos ambientais e aí destacamos 
essencialmente a perda da bio-
diversidade, impactos na bio-
diversidade, impactos no uso 
do solo, na questão da água, 
da escassez da água, e tam-
bém a questão do clima, das 
emissões de carbono”, disse.

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Vinicius Neder 
Da Agência Estado 

A estabilidade na produ-
ção industrial na passagem 
de abril a maio completou 
uma sequência de três meses 
sem quedas nessa base de 
comparação. Essa é a primei-
ra sequência sem quedas du-
rante três meses desde 2012, 
quando a produção industrial 
cresceu, sempre com taxas po-
sitivas na margem, entre abril 
e agosto, informou o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Já a alta de 0,6% 
na média móvel trimestral de 
maio é a primeira desde outu-
bro de 2014.

Ainda assim, o gerente da 
Coordenação da Indústria do 
IBGE, André Macedo, destacou 
é cedo para falar em reversão 
da tendência de queda. “Per-
das observadas no passado são 
ainda muito importantes”, afir-
mou o pesquisador.

Macedo lembrou que, na 
comparação com 2015, a re-

tração da produção industrial 
ainda é generalizada. Na com-
paração de maio com maio de 
2015, há queda em 21 dos 26 
ramos pesquisados pelo IBGE. 
No geral, a produção indus-
trial encolheu 7,8% nessa base 
comparativa.

Para Macedo, mesmo a 
alta na margem na produção 
de bens de capital ainda é pe-
quena diante da queda recente. 
Para o pesquisador, o que dá 
fôlego à produção de bens de 
capital é a base depreciada de 

comparação, o incremento da 
produção de caminhões nos 
últimos meses e o aumento das 
expectativas do empresariado. 
A desvalorização do câmbio 
não teria papel relevante, se-
gundo o pesquisador do IBGE.

Revisão
O IBGE revisou o dado da 

produção industrial do mês 
de abril ante março, de +0,1% 
para +0,2%. A produção de fe-
vereiro ante janeiro também foi 
revista, de -2,9% para -2,7%. Já 

o desempenho da produção de 
janeiro ante dezembro passou 
de +0,4% para +0,1%

Também houve revisões 
em meses de 2015. O desem-
penho da produção de dezem-
bro ante novembro passou de 
-0,7% para -0,5%. A produção 
de novembro ante outubro 
passou de -2,2% para -1,9%.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, 
houve revisão na taxa de 
abril ante abril de 2015, de 
-7,2% para -6,9%.

Indústria tem o 1o trimestre sem queda desde 2012
eStaBilidade Na PRodUÇÃo

O hábito do brasileiro de ter 
fartura na mesa ou até de “colocar 
mais água no feijão” precisam ser 
deixados de lado para ajudar na re-
dução do desperdício e da perda de 
alimentos no país. Esse foi um alerta 
dado por Gustavo porpino, analista 
na área de comunicação e marke-
ting da Empresa Brasileira de pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) no 
Sustainable Food Summit da Amé-
rica Latina, evento promovido pela 
Rede Save Food Brasil, na tarde da 
última quinta-feira, em São paulo, e 
que discutiu a perda e o desperdício 
com alimentos em todo o mundo.

“precisamos educar os consu-
midores para mudar e substituir o 
gosto pela fartura por um compor-
tamento mais frugal e de maior res-
peito pelo alimento que chega às 
nossas mesas”, disse porpino.

Segundo porpino, os brasileiros 
têm o hábito de ter um grande esto-
que de comida em suas casas – nem 
sempre adequados para o armaze-
namento, além de fazer compras de 
alimentos por impulso e prepará-los 
de forma excessiva à mesa. Outro 
problema que contribui para o des-
perdício é o preconceito com o pre-
paro das sobras de comida.

“O desperdício de alimento, no 
final da cadeia, na etapa de consu-
mo, não é apenas o ato de jogar 
comida fora. Quando jogamos co-
mida fora estamos desperdiçando 
o esforço de pesquisa. A atividade 
agropecuária hoje no Brasil é rica 
em tecnologia e biotecnologia. En-
tão, todo o esforço de tecnologia, 
o suor do homem do campo e todo 

o custo de logística e infraestrutura 
do varejo para manter, às vezes, o 
alimento refrigerado, tudo isso está 
sendo descartado no final da ca-
deia. Desperdiçar comida também 
é desperdiçar água, terra, recursos 
financeiros e impacta negativamen-
te principalmente no orçamento da 
classe média baixa brasileira”, disse.

A perda dentro de casa não é o 
maior problema do país em termos 
estatísticos, mas contribui, em mui-
to, para que as perdas e desperdí-
cio com alimentos no Brasil somem 
40 mil toneladas por dia, segundo 
Viviane Romeiro, coordenadora de 
mudanças climáticas do World Re-
sources Institute (WRI) Brasil .

Cadeia logística
Alcione Silva, membro do corpo 

diretivo da Rede Save Food Brasil, 
entidade que tem apoio da Organi-
zação das Nações Unidas para a Agri-
cultura Alimentação (FAO) no Brasil, 
disse que os consumidores brasilei-
ros contribuem com cerca de 10% 
do desperdício de alimentos den-
tro da cadeia logística, que envolve 
também a produção, distribuição e 
armazenamento dos alimentos.

“O consumidor, para nós, é o 
grande ator desse tema, porque 
ele tem uma grande exigência es-
tética. Ele só leva para casa aquilo 
que é bonito, que está muito fres-
co. produtos com validade vencida, 
daqui uma semana você prefere 
escolher outro. O consumidor aca-
ba sendo um grande exigente de 
padrões estéticos e gerais dos ali-
mentos e acaba deixando para 

trás alimentos que são nutricional-
mente tão saudáveis quanto um 
alimento bonito”, disse. Segundo 
porpino, o grande desperdício do 
consumidor, ou seja, de quem está 
no ponto final da cadeia logísti-
ca, se dá pelo “gosto da fartura” 
na mesa. “O desperdício se dá em 
casa, em função do não aproveita-
mento da sobra do alimento por 
causa do gosto da fartura. As ve-
zes é uma intenção positiva, a mãe 
quer ver os filhos bem nutridos e 
coloca muita comida no prato do 
filho ou faz com que os filhos be-
lisquem muito os alimentos entre 
uma refeição e outra e aí, quando 
chega o horário do almoço ou do 
jantar, ele não vai comer tudo o 
que está ali sobre a mesa”, disse.

O analista da Empraba diz que 
também há um efeito compensa-
tório. “Quando a pessoa que está 
responsável por preparar o alimen-
to percebe que foi preparada uma 
refeição com valor calórico muito 
grande ou que não é muito sau-
dável, como um frango frito, por 
exemplo, ou um feijão muito gor-
do, ela termina querendo ofertar 
um alimento mais saudável, uma 
saladinha ou legumes cozidos e a 
criança termina comendo só aque-
le alimento que tem mais sabor ou 
que é mais calórico e desperdiça o 
que é mais saudável”, disse.

Segundo porpino, ainda não 
é possível avaliar no país o tama-
nho do impacto econômico que é 
produzido com o desperdício de 
alimentos dentro de casa, porque 
não há pesquisas nesse sentido.

Brasileiro deve mudar hábito para reduzir perdas



Na Feijunina 
de 2009 esta 
colunista 
com as 
amigas 
Miriam Gama, 
Vânia 
Cartaxo 
e Vitória 
Chianca que, 
com certeza,  
vão repetir a 
dose 
participando 
da edição 
deste ano 
a partir das 
12h no Cabo 
Branco

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha
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@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Procuradora Socorro 
Diniz, psicóloga Auriste-
la Aguiar, Sra. Catharina 
Moraes, empresários 
Eronaldo de Vasconcelos 
Maia, Francisco de Assis 
Carvalho, Maria da Penha 
Costa, Virgínia Moraes, 
Maria da Penha Salgado, 
Juçara Gibson Notaro e 
Igor Rezende, dentista 
Romulo Rangel Travassos, 
vereador Durval Ferreira, 
farmacêutico João Aze-
vedo Dantas, professora 
Glaucia da Costa Silva.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Será amanhã, às 11h na Igreja de Santo Antônio de Lisboa, em Tambaú, a 
missa de sétimo dia de falecimento do industrial Hortêncio Ribeiro de Luna Filho, da 
Gráfica Santa Marta.

FOTOS: Goretti Zenaide

Estimados Wilma e Aucélio Gusmão comemoram hoje Bodas de Ouro

 Destacando um tom de azul denso e 
metálico, a grife Michael Kors surpreende com 
uma leitura sofisticada e atemporal dessa 
tendência para os relógios femininos.
 Os relógios são distribuídos em 
todo o Brasil, com exclusividade, pelo 
Grupo Technos.

Foto: Osmar SantosFOTO: Divulgação

   O Salão de Artesanato da Paraíba termina hoje em Campina Grande com 
bons resultados de vendas, informa a gestora do PAP, Lu Maia. O evento, como 
sempre é sucesso no Maior São João do Mundo atraindo a atenção de turistas de 
vários estados.

Presenças bacanas de Zélia Teotônio, Nídia Azevedo e Cely Furtado 

   Joãozito Dantas, que aniversaria hoje, toma posse no Rotary Clube Campina 
Grande, motivo pelo qual não comparecerá, pela primeira vez, da Feijunina. Os amigos 
Elza e Hermano Farias também porque estarão nos festejos do Rotary.

“Olha de novo: não 
existem brancos, não 
existem amarelos, não 
existem negros. Somos 
todos arco-íris”

“Não vejo necessidade de 
colocar a nossa cor em 
matrículas e inscrições. 
Enquanto existir a cotação, 
existirá a desigualdade”

ULISSES TAVARES RUBENITA SIMEY

Sem glúten

ACONTECE hoje 
na Rua Manoel Paulino 
Júnior, 400, em Tam-
bauzinho, o Primeiro 
São João dos Celíacos, 
evento criado para 
oferecer às pessoas 
os pratos típicos do 
período junino sem 
glúten e lactose. 

Os ingressos custam 
R$ 10 para adultos e R$ 
5 para crianças entre 7 
e 11 anos e, na ocasião 
será sorteada uma cesta 
com bolos, biscoitos 
e brownies da Healthy, 
primeira marca da Paraíba 
especializada em produ-
tos sem glúten.

SERÁ COM uma 
Missa em Ação de 
Graças seguida de 
almoço festivo a 
comemoração das 
Bodas de Ouro do 
médico Aucélio Gus-
mão e Wilma Moreno 
Gusmão.

O encontro, 
organizado por seus 
filhos, vai reunir 
amigos e familiares 
no Sonho Doce Re-
cepções, a partir das 
12h para momentos 
de muita alegria e 
emoções.

Adiado

O SHOW do cantor 
e compositor pernambu-
cano Jorge Riba, que seria 
realizado hoje no Ateliê 
Multicultural Elioneai 
Gomes, foi adiado para 
o próximo sábado, 9, no 
mesmo local e hora. O 
artista está trazendo o 
show “Gafieira é samba”.

Significativa homenagem
A CIDADE de Guarabira vai prestar significativa homenagem ao 

saudoso magistrado Silvio Pélico Porto com  sua história e legado 
político gravados físicamente no Museu da Imagem e do Som e 
também no Centro de Documentação do Município.

A iniciativa foi o tema do encontro esta semana entre o 
prefeito Zenóbio Toscano e o desembargador e vice-presidente 
do TJPB, José Ricardo Porto, filho do homenageado e da esti-
mada amiga Diana Nóbrega Porto.
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   A Junta Comercial da Paraíba está em processo de modernização, visando 
ampliar e conceder celeridade nos seus atendimentos. Com esta iniciativa, o órgão 
pretende promover mais aberturas de empresas formais no Estado, por meio da 
desburocratização de registros.

Encontro do jornalista Ricardo Amorim, do programa Manhattan 
Connection e o empresário paraibano Felipe de Mesquita Schimmelpfeng

Feijunina 2016
A ALEGRIA e descontração tomam conta hoje a 

partir das 12h no restaurante Panorâmico do Clube 
Cabo Branco, com a realização da 19a Feijoada Junina 
de João Pessoa - Feijunina 2016, evento criado por 
esta colunista para os pessoenses que não iam para 
os festejos juninos no interior e ficavam na capital. 
Anos depois é que surgiram outras opções de festas 
do gênero em João Pessoa.

O encontro será regado a supimpa feijoada assina-
da por Norma e José Ruy, coquetéis deliciosos da São 
Paulo, genuína cachaça paraibana de Cruz do Espírito 
Santo e o Concurso do traje junino mais criativo e o 
casal mais animado. Para os vencedores serão dados 
brindes da Maison Norma Pedrosa, da Baú Chic, O 
Boticário, Péroja Bijoux, Cores e Formas. A animação 
musical será do grupo Forró do Panorâmico comandado 
por Joilson Lima e som do Nando.

Os ingressos para o evento ainda podem ser 
adquiridos na portaria ao preço de R$ 70,00.

Edilma e Joãozito Dantas, ele é o aniversariante de hoje 

Bodas

Circo para os pequeninos
NUMA iniciativa inédita, a Fundação Espaço Cultural da 

Paraíba vai promover uma oficina de circo de férias para crianças 
de dois a cinco anos de idade.

Trata-se da Circo Baby que começa no próximo dia 9, 
em todos os sábados de julho, com as professoras Isabella 
Medeiros e Claudia Cavalcante. As inscrições estão abertas 
informa o coordenador Diocélio Barbosa.

Isabel Barbosa

A SOPRANO 
paraibana, Isabel Bar-
bosa e a pianista 
francesa Benjamine 
Hervier estão apoiando 
o projeto a favor dos 
Imigrantes de Guerra e 
assim, fazem amanhã 
concerto na 
Festkonzertsaal der 
Stadtmission, em Berlim, 
na Alemanha. Será o 
espetáculo “La Regata 
Veneziana”, sucesso já 
apresentado na Itália e 
também no Brasil.
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Corrida do Fogo reúne 
mais de 700 atletas hoje 
em Campina Grande

BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo finaliza treinamento
Time já está em solo 
sergipano e faz última 
atividade antes de jogo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de julho de 2016

O Botafogo fará hoje, 
pela manhã, em solo sergi-
pano, seu último treino an-
tes da partida de amanhã, 
contra o Confiança, pela sé-
tima rodada do Grupo A do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. O Belo fará apenas 
uma atividade recreativa, 
para aliviar o desgaste físi-
co do elenco, após a longa 
viagem de ônibus de João 
Pessoa à Aracaju, no dia de 
ontem. O time viajou com a 
esperança e o otimismo em 
conseguir a sua primeira vi-
tória, jogando fora de casa, 
na competição. O Belo vem 
de um bom resultado con-
tra o América, em Natal, 
quando empatou em 1 a 1, 
mas ficou com um gostinho 
de quero mais, porque teve 
chances de  vencer o adver-
sário, e se isolar na lideran-
ça da competição.

Durante os últimos 
dias, o técnico Itamar 
Schulle reuniu os jogado-
res e exibiu vídeos sobre o 

adversário, mostrando os 
pontos fortes e fracos da 
equipe sergipana. Os atle-
tas estão cientes do que vão 
encontrar pela frente. “Nós 
vimos que é um time rápi-
do no ataque, e que tem um 
lado esquerdo muito peri-
goso. O professor sempre 
nos mostra os detalhes e 
nos orienta para a melhor 
forma de neutralizar o ad-
versário”, disse o volante 
João Paulo, que tem chan-
ces de jogar improvisado 
como lateral direito.

No último treino co-
letivo, a comissão técnica 
do Botafogo não permitiu 
a presença da imprensa 
e nem da torcida. A esca-
lação continua sendo um 
mistério, mas não deve ser 
muito diferente da que o 
treinador vem utilizando 
nos jogos fora de casa, com 
uma marcação reforçada 
na primeira etapa do jogo. 
Sendo assim, Itamar deve-
rá utilizar 3 zagueiros, com 
a entrada de André Paulino 
ao lado de Marcelo Xavier 
e Plínio, liberando os alas 
Ângelo e Jefferson Recife, 
ou improvisando mais uma 
vez um volante na lateral 
direita, reforçando a mar-
cação na defesa. Neste caso, 

a dupla de zaga seria Plínio 
e Marcelo Xavier, com o vo-
lante João Paulo entrando 
no lugar de Ângelo.

Apesar do pensamen-
to em apenas pontuar em 
Sergipe, todos no Botafogo 
sabem que uma vitória po-
deria deixar o time em pri-
meiro lugar no campeonato. 
Já um empate, ou uma der-
rota, poderá fazer com que o 
clube fique fora do G4, caso 
os adversários mais próxi-
mos ganhem na rodada.

O único jogador entre-
gue ao Departamento Médi-
co, e que não seguiu viagem 
para Aracaju, foi o zagueiro 
Nildo. Ele ainda se recupera 
de um problema na coxa, e 
não foi relacionado para o 
jogo. Carlinhos, que também 
apresentou problemas de 
contusão durante a semana, 
seguiu com o elenco, mas 
deverá ficar apenas como 
opção, no banco de reservas.

Confiança e Botafogo 
está programado para ama-
nhã, às 16 horas, no Está-
dio Batistão, em Aracaju 
e terá a arbitragem de um 
trio paulista, formado pelo 
árbitro Antônio Rogério 
Batista do Prado, auxiliado 
por Herman Brumel Vani, e 
Ricardo Pavanelli Lanutto.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O representante 
da Paraíba na 
competição deixou
o CT na manhã
de ontem

A crise econômica que assola o País 
deixa suas marcas também no futebol 
paraibano. O Centro Sportivo Paraiba-
no, clube que mais investe no futebol de 
base do Estado, está atravessando sérios 
problemas financeiros, e já cancelou a 
participação em um dos campeonatos 
mais importantes do futebol amador do 
Estado, o Paraibano Sub-19. A competi-
ção dá ao campeão, o direito de repre-
sentar a Paraíba na Copa São Paulo de 
Futebol Junior, a maior competição de 
futebol de base do País, e da América 
Latina, conhecida como a grande vitrine 
dos futuros craques brasileiros.

O Campeonato Paraibano Sub-19 
já começa no próximo dia 9 de julho, 
sem a participação do Centro Sportivo 
Paraibano, atual campeão estadual, e 
com grandes participações na Copa São 
Paulo de Futebol Junior. Segundo o pre-
sidente do time, Josivaldo Alves, o clube 
simplesmente não tem condições de par-
ticipar da competição, e a prioridade é 
economizar para as disputas do estadual 
profissional de 2017. 

“ O motivo é puramente financeiro. 
Temos um gasto mensal que não acaba. 
Então vamos ter que economizar para 
participar do Campeonato Paraibano de 
2017. Não vamos participar do Sub-19, 
para não gastar mais do que o necessá-

rio”, afirmou o presidente.
Este ano, o Campeonato Paraiba-

no Sub-19 de 2016 vai ser disputado 
por 17 equipes:  Auto Esporte, Botafo-
go-PB, Femar, Miramar de Cabedelo, 
Santa Cruz de Santa Rita, Santos de 
Tereré e Spartax, no Grupo do Litoral. 
Na chave do Agreste estão Campinen-
se, Lucena, Queimadense, Serrano-PB 
e Treze. Já  no Sertão estão: Esporte de 
Patos, Nacional de Patos, Nacional de 
Pombal, Sabugy e Sousa.

Na primeira fase, os clubes se en-
frentam dentro de seus grupos, com 
jogos de ida e volta. No final, se clas-
sificam para a segunda fase, os 4 pri-
meiros colocados do Litoral, mais 2 do 
Agreste e 2 do Sertão. A partir daí, se 
enfrentam em jogos únicos, sendo que 
na chave do Litoral, o primeiro enfren-
ta o quarto, e o segundo o terceiro, 
com a vantagem do mando de campo 
e jogar pelo empate. No Agreste e no 
Sertão, o primeiro joga com o segun-
do, com as mesmas vantagens.

Na terceira fase, vão disputar 2 do 
Litoral, 1 do Agreste e 1 do Sertão. Os 
jogos serão outra vez tipo mata-mata, 
definidos por sorteio, mas os clubes do 
Litoral não podem se enfrentar mais 
nesta fase, que vai escolher os finalis-
tas da competição. 

CSP desiste do Paraibano 
Sub-19 por falta de recursos

ADEUS COPA SÃO PAULO

Centro Sportivo Paraibano é o último campeão da competição e representou o Estado em SP

Raposa precisa vencer equipe baiana para ainda ter chances de permanecer no Campeonato

O Campinense se con-
centra hoje para o jogo do 
ano, amanhã contra o Flu-
minense de Feira de Santana 
na Bahia. A Raposa não pode 
nem pensar em perder, por-
que jogará por terra, todo 
o esforço e o planejamento 
feito para que o clube con-
seguisse, este ano, uma vaga 
para a terceira divisão do fu-
tebol brasileiro. Com apenas 
1 ponto conquistado em 3 
jogos, e na lanterna do Grupo 
A9 do Campeonato Brasilei-
ro da Série D, o Rubro-Negro 
precisa vencer amanhã, de 
qualquer jeito, para conti-
nuar com chances de brigar 
para conseguir uma das 15 
vagas para a próxima fase da 
competição, que serão desti-
nadas aos melhores segundo 
colocados dos grupos. Uma 
derrota, elimina o time parai-
bano, por antecipação e dis-
putará os últimos dois jogos, 
apenas para cumprir tabela.

Durante toda a semana, 
o técnico Paulo Moroni se 
concentrou em duas áreas 
específicas, para melho-
rar o desenvolvimento da 
equipe para esta partida. 
Ele treinou exaustivamente 

o posicionamento da zaga, 
que vem falhando com fre-
quência nas jogadas de bo-
las paradas e tomando gols 
infantis. O outro setor que 
mereceu uma atenção espe-
cial foi o ataque, que anda 
criando, mas não concluin-
do com sucesso. O treinador 
entende que este será um 
jogo de poucas oportunida-
des, e não há como desper-
diçar as chances, ou a coisa 
pode se complicar para o 
lado da Raposa.

“Vamos enfrentar uma 
grande equipe, líder do gru-
po, e sabemos que teremos 
pela frente, um adversário 
duríssimo, mas temos que 
está preparados para jogar-
mos com o espírito de uma 
decisão. O futuro do clube 
este ano será decidido neste 
jogo. Temos um grupo forte, 
uma torcida forte, e vamos 
com muita garra buscar esta 
vitória”, disse o treinador 
Paulo Moroni, que acredita 
na classificação da equipe.

Para esta partida, o téc-
nico Paulo Moroni não tem 
nenhum problema para es-
calar a equipe. Na verdade, 
ele deixou no ar duas dú-

vidas. A primeira é relacio-
nada com a posição em que 
jogará Negretti. O jogador 
vinha sendo improvisa-
do na lateral direita, mas 
já deixou claro que gosta-
ria de voltar a sua posição 
original, que é de volante à 
frente da zaga. Outra dúvi-
da está no aproveitamento, 
ou não, do atacante William 
Chrispim, que chegou esta 
semana do futebol carioca. 
O mais provável é que ele 
entre durante a partida. Nas 
demais posições, o time de-
verá ser o mesmo que en-
frentou o Fluminense, do-
mingo, em Feira de Santana, 
e perdeu por 2 a 1.

Fora de campo, a dire-
toria investe no marketing, 
convocando os torcedores e 
fazendo promoção de ingres-
sos. “Sempre que foi chama-
da, nossa torcida compare-
ceu e deu uma força a equipe. 
Não será nesta hora delicada 
que ela vai faltar. Tenho cer-
teza que os torcedores vão 
comparecer em massa ao 
Amigão, e empurrar o time 
para cima do Fluminense”, 
disse o presidente do clube, 
Williams Simões.

Campinense se prepara para o 
jogo do ano contra o Fluminense

SÉRIE D
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Principal nadadora do Brasil é 
absolvida da acusação de doping
Com decisão do STJD, 
Etiene Medeiros vai 
disputar Jogos Olímpicos

Brasileiro faz 
índice olímpico 
na prova mais 
veloz do mundo

No primeiro dia do Tro-
féu Brasil Caixa de Atletismo 
2016, disputado na Arena 
Caixa, em São Bernardo do 
Campo, o carioca Vitor Hugo 
dos Santos (BM&FBovespa) 
venceu os 100m com 10.21 
(-0.2) . Mas seu grande mo-
mento nessa quinta-feira 
(dia 30) aconteceu na semifi-
nal da prova, quando ganhou 
com 10.11 (1.7) e alcançou o 
índice para a Olimpíada do 
Rio. A marca de qualificação 
é 10.16 e Vitor Hugo, que já 
havia chegado perto no GP 
Brasil, quando fez 10.17, é o 
primeiro atleta do País a se 
qualificar para a prova.

Ingrid Oliveira 
é confirmada 
para disputar 
a plataforma

O Parque Aquático Maria 
Lenk já veria Ingrid Oliveira 
saltando com Giovana Pedro-
so na prova de plataforma sin-
cronizada. Agora verá também 
na prova individual da plata-
forma de 10 metros. A Federa-
ção Internacional de Natação 
– FINA enviou à Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos, a confirmação da classi-
ficação na repescagem.

Nas eliminatórias da pla-
taforma feminina da Copa do 
Mundo de Saltos Ornamentais, 
em fevereiro, as brasileiras 
perderam a chance de garan-
tir a vaga olímpica antecipada 
no último salto. Até a quarta e 
penúltima rodada, Giovanna 
Pedroso e Ingrid Oliveira es-
tavam na 15ª e 16ª posição, 
respectivamente, e, portan-
to na semifinal da prova, que 
garantia suas 18 atletas nos 
Jogos Olímpicos. Na última 
rodada de saltos, Ingrid Olivei-
ra (272,65 pontos) terminou 
em 24º e Giovanna Pedroso 
(267,40) em 27º lugar. A opor-
tunidade veio após os países 
confirmarem suas vagas ou 
não junto à Fina.

A Seleção Brasileira olím-
pica tem nove nomes, divididos 
entre os experientes Juliana Ve-
loso, Hugo Parisi e César Cas-
tro – a primeira em sua quinta 
Olimpíada e os outros dois indo 
para a quarta – e seis jovens em 
sua primeira experiência olím-
pica. Isaac Souza Filho, com 17 
anos, seria o caçula do time, 
mas não conseguiu classifica-
ção na repescagem.

A equipe de saltadores se 
dividirá entre Rio de Janeiro 
e Brasília nesta reta final de 
treinamento rumo aos Jogos. 
Os atletas que treinarão no Rio 
de Janeiro estarão entre os pri-
meiros a entrar na Vila Olím-
pica. Juliana Veloso, Tammy 
Galera, Ingrid de Oliveira, Luiz 
Felipe Outerelo, Ian Mattos e 
Giovanna Pedroso estarão na 
Vila a partir de 24/7. Cesar 
Castro, Hugo Parisi e Jackson 
Rondinelli, que estarão trei-
nando no Centro de Excelên-
cia de Saltos Ornamentais da 
UNB, entrarão na Vila Olímpi-
ca no dia 31/7.

FOTOS: Reprodução/Internet

Etiene Medeiros está 
liberada para participar 
dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, que come-
çam em agosto. Depois 
de ter sido suspensa pre-
ventivamente, a nadadora 
foi absolvida pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça 
Desportiva de Desportos 
Aquáticos. A brasileira ha-
via sido flagrada por uso 
de fenoterol, mas a de-
fesa de Etiene Medeiros 
conseguiu provar que ela 
não teve a intenção de se 
beneficiar ao fazer uso da 
substância. 

“O resultado foi ex-
traordinário, em uma si-
tuação que era ganhar ou 
ganhar. Qualquer suspen-
são que a atleta tomasse 
a tiraria dos Jogos Olím-
picos. O julgamento foi 
revestido de nervosismo, 
como é natural em um 
processo dessa natureza. 
Mas acabou sendo produ-
zido um conteúdo proba-
tório de que a atleta não 
agiu com nenhum grau de 
culpa no episódio, que ela 
nunca teve a intenção de 
aumentar a performance 
dela. E por conta disso o 
tribunal, por unanimida-
de de votos dos oito audi-
tores, decidiu não aplicar 
nenhuma sanção, nenhu-
ma penalidade, declaran-
do a inocência dela. Hoje 
ela está apta a participar 
dos Jogos, não tem nada 
que impeça” afirmou o ad-
vogado de Etiene Medei-
ros, Marcelo Franklin, em 
entrevista.

A defesa da nadadora 
conseguiu provar que ela 

usou a substância através 
de um medicamento para 
asma, doença inflamatória 
das vias aéreas. 

A Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA) também se ma-
nifestou sobre a absolvição, 
através de nota oficial: “A 
CBDA vem tornar público 
que a nadadora Etiene Pi-
res de Medeiros foi julgada 
pelo STJD da natação, em 
procedimento decorrente 
de controle antidoping rea-
lizado no dia 8 de maio de 
2016, fora de competição, 
cuja amostra foi analisa-

da pelo LBCD e havia acu-
sado resultado analítico 
adverso para a substância 
Fenoterol, presente no me-
dicamento para tratamen-
to de asma Berotec. O Su-
perior Tribunal de Justiça 
Desportiva, em sessão de 
julgamento, ao analisar as 
provas, por unanimidade 
de votos, decidiu que ne-
nhuma culpa ou negligên-
cia poderia ser imputada à 
atleta, declarando assim a 
sua inocência”.

O advogado de Etiene 
explicou ainda que existe 
a possibilidade de recurso, 

mas não acredita que haja 
algum tipo de reversão na 
decisão final. “Na minha 
opinião nem sequer deveria 
haver recurso, porque é um 
caso que realmente a atleta 
é inocente. Mas se houver 
recurso, um eventual julga-
mento ocorreria só depois 
dos Jogos Olímpicos, não 
deve dar tempo de aconte-
cer antes. A última instân-
cia esportiva para julgar é 
o CAS (Corte Arbitral do Es-
porte), na Suíça, mas esses 
julgamentos demoram de 
três a seis meses para se-
rem concluídos”, afirmou. 

Rio-2016
No Rio 2016, Etiene 

planeja disputar três pro-
vas: 100m costas, 50m e 
100m livre. Ainda em pro-
cesso de busca pelo índi-
ce olímpico, a nadadora 
sofreu para conseguir a 
marca no estilo que mais 
gosta: Como não fez uma 
boa competição no Open 
de Palhoça, ano passado, 
ela só carimbou passapor-
te para os Jogos no Tro-
féu Maria Lenk, ao cravar 
1m0s0 nas eliminatórias 
e vencer a final dos 100m 
costas com 1m0s11.

A Seleção Brasileira de Nado Sincroniza-
do se apresentou na manhã ensolarada da 
última 4ª feira, no parque aquático Maria 
Lenk, num evento para convidados e com 
a presença da imprensa. Esta foi a última 
vez que o parque, palco da modalidade nas 
Olimpíadas, foi aberto antes do maior even-
to esportivo do mundo. A equipe brasileira 
ainda treina no local até o dia nove de julho, 
mas num ambiente totalmente fechado.

Três das quatro coreografias definidas 
para os Jogos Rio 2016 foram apresentadas 
hoje (qua): a do dueto livre (Amazônia) e 
as duas de equipe, livre (Carnaval) e técnica 
(Motoqueiros).

O dueto brasileiro é formado por Luisa 
Borges e Maria Eduarda “Duda” Miccuci. A 
dupla também está na equipe, que é com-
pletada por Lara Teixeira, Pamela Nogueira, 
Maria Bruno, Maria Clara Lobo Coutinho, 
Beatriz Feres, Branca Feres e Lorena Moli-
nos.

De 10 a 20 de julho, o grupo segue para 
Salvador, onde treinará até o dia 20 de ju-
lho, retornando ao Rio, onde fará os prepa-
rativos finais na Escola Naval, encerrando no 
dia 29. Dois dias depois, em 1º de agosto, as 
meninas do nado sincro dão entrada na Vila 
Olímpica.

“Esta será a minha terceira e última 

Olimpíada. Dou adeus à seleção neste even-
to. Sabemos das dificuldades, mas tivemos 
muito apoio e boas condições de trabalho 
e atleta, quando entra em ação, no nosso 
caso, na piscina, é pensando em medalha, 
por mais difícil que seja. Mas acima de tudo, 
queremos fazer um bom papel, buscando 
uma colocação entre as seis melhores equi-
pes e uma final de dueto (os 12 melhores), 
melhorando nossas pontuações e deixando 
um legado para as futuras gerações”, disse 
Lara Teixeira, que competiu no dueto nos 
Jogos de Pequim e Londres, ao lado da apo-
sentada Nayara Figueira.

Seleção de nado se apresenta no Maria Lenk
PARA O PÚBLICO

Atletas que estarão nos Jogos Olímpicos encantaram os presentes e agora treinam de forma fechada visando a competição que ocorrerá no próximo mês

Atleta (última à direita) acompanhou in loco o julgamento dos auditores, ocasião em que foi absolvida de ter praticado doping
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Neymar renova com Barcelona
agora é oficial

Novo acordo com o 
craque brasileiro vai 
até o ano de 2021

O Barcelona ofi-
cializou na manhã de 
ontem a renovação 
de Neymar por mais 
5 anos. O site oficial 
do clube divulgou a 
notícia do novo acor-
do, que vale até 30 de 
junho de 2021. 

No dia 15 de ju-
lho, antes da apre-
sentação do jogador 
à seleção brasileira 
para a disputa dos Jo-
gos Olímpicos, o Bar-
celona fará uma festa 
para comemorar a re-
novação com o brasi-
leiro. 

O clube também 
publicou os valores 
da nova cláusula de 
rescisão contratual 
de Neymar, que antes 
era de 190 milhões 
de euros. Serão 200 
milhões de euros no 
primeiro ano do con-
trato, 222 milhões 
na segunda tempo-
rada, e 250 milhões 
de euros nos últimos 
três anos do contrato, 
conforme adiantou o 

UOL Esporte.
A notícia vem um 

dia depois de Neymar 
e o próprio presiden-
te do Barcelona, Jo-
sep María Bartomeu, 
anunciarem que atle-
ta e clube entraram 
em acordo para re-
novação do vínculo 
por mais cinco anos, 
até 2021. O jogador 
brasileiro tinha con-
trato até 2019. “Mui-
to feliz de continuar 
vivendo esse sonho! 
Visca Barça y Visca 
Catalunya”, escreveu 
Neymar em seu Insta-
gram nesta quinta. 

Antes de Neymar, 
o presidente do Bar-
celona havia dito em 
coletiva de imprensa 
que o contrato esta-
va acertado, faltando 
apenas detalhes para 
oficialização. 

Além dos valores 
da multa crescerem, 
o salário de Neymar 
também aumentará. 
O camisa 11 terá um 
substancial aumen-
to, mas ainda ficará 
abaixo de Lionel Mes-
si entre os mais bem 
pagos do clube.

Para voltar a vencer 
na Série A do Campeonato 
Brasileiro, depois da derro-
ta para o Coritiba na última 
quarta-feira, o Atlético-PR 
terá o América-MG pela 
frente neste sábado dentro 
de casa. Para o lateral-direi-
to Léo, apesar do adversá-
rio não viver um bom mo-
mento, o Furacão precisa 
ter atenção máxima durante 

os noventa minutos.
“Vamos respeitar o 

América e o momento deles, 
que buscam sair da zona de 
rebaixamento da Série A. 
Será um jogo muito com-
plicado para nossa equipe. 
É preciso ter muita atenção 
e aproveitar as oportuni-
dades para chegarmos ao 
triunfo”, disse.

Ainda de acordo com 

Léo, o elenco vem crescendo 
de produção a cada semana 
de trabalho.

“Vejo nossa equipe cres-
cendo de produção a cada 
rodada. O trabalho realiza-
do até aqui tem sido muito 
bom. Todos estão motivados 
e confiantes em continuar 
fazendo uma boa Série A. Te-
mos que manter essa pegada 
até o fim da competição”.

Atlético-PR e América-MG se 
enfrentam na Arena da Baixada

brasileirão da série a

 A torcida marcou presença nas 
Laranjeiras - a maioria para protes-
tar, principalmente contra o presi-
dente Peter Siemsen, mas alguns 
poucos apareceram para apoiar. 
E, em meio aos olhares críticos e 
atentos, Levir Culpi não hesitou 
em escolher o time que entrará em 
campo neste fim de semana. Com 
Douglas, Cícero e Giovanni suspen-
sos, o técnico optou pela entrada 
de Pierre, Dudu e William Matheus 

na equipe. Além disso, Osvaldo 
deve entrar na vaga de Maranhão.

Com isso, o Flu deve ir a cam-
po com Diego Cavalieri, Weilligton 
Silva, Gum, Henrique e William Ma-
theus; Pierre, Edson, Dudu e Gusta-
vo Scarpa; Osvaldo e Magno Alves.

O Fluminense busca se recupe-
rar no Brasileirão e encara o Cori-
tiba, hoje, às 16h, no Raulino de 
Oliveira. Com 16 pontos, o Tricolor 
é o 12º colocado na tabela.

fluminense pega o coritiba 
em busca da recuperação

sob pressão
O treinador Levir Culpi já definiu a equipe do Flu que encara o Coxa em Volta Redonda

Atlético paranaense, que na última partida perdeu para o Coritiba, quer vencer para subir na tabela

Neymar vai permanecer 
no Barcelona por mais 
cinco anos

fotoS: Divulgação
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Leone jogava com prazer
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Leonicy Lino dos Santos nasceu na 
cidade de João Pessoa e surgiu para o 
futebol amador na Portuguesa do Bairro 
de Cruz das Armas, antigo celeiro de bons 
jogadores da capital. Logo o seu futebol ul-
trapassou as fronteiras daquele bairro e o 
jovem Leone – como ficou conhecido – foi 
ser profissional com a camisa rubro-negra 
do antigo time do União Esporte Clube, 
sempre jogando no meio de campo, com 
criatividade, classe e versatilidade.

Do extinto União para o Botafogo 
Futebol Clube foi questão de tempo. Leone 
passou a integrar um plantel que tinha 
nomes já consagrados como Fernando, 
Lula, Valdeci Santana, Odon, Chico Ma-
temático, Zezito e o grande Ferreira na 
ponta esquerda.

Foram cinco anos dedicados ao 
Alvinegro que hoje possui a estrela verme-
lha. Foi no Botafogo que ele fez grandes 
e eternas amizades e vivenciou grandes 

emoções em sua vida profissional, como 
aquela participação do “Belo” no torneio 
Integração Nacional ocorrido em 1971 no 
Estado de Goiás, em que se classificaram 
entre os primeiros colocados. Ele recorda 
com carinho dos companheiros que viaja-
ram para aquele importante feito.

Outro marco em sua carreira ocorreu 
em dezembro de 1971, quando o Botafo-
go Futebol Clube enfrentou e perdeu para 
o Santos Futebol Clube por dois tentos a 
zero, no antigo estádio Olímpico do Boi Só. 
Leone ficou com a obrigação de marcar o 
“Rei Pelé”, que por sinal naquela partida 
não marcou nenhum gol. O ex-companhei-
ro Ferreira naquele jogo já vestiu a camisa 
onze do esquadrão paulista.

Quando foi em 1975, a Paraíba já pos-
suía os estádios Amigão e Almeidão,  surgiu 
a oportunidade de Leone ser transferido 
para o Campinense Clube, se juntar ao  
companheiro de longas datas Jorge Flávio 

para disputar o acirrado campeonato nacio-
nal com a camisa rubro-negra.

Na Raposa Leone disputou partidas 
memoráveis, como aquela em que vence-
ram o grande rival Treze Futebol Clube  
por dois tentos a um, em dia de Amigão 
lotado, jogo disputado palmo a palmo, onde 
normalmente os craques se sobressaem; foi 
quando Leone marcou um gol com me-
nos de dois minutos de jogo, ganhando o 
prêmio da Caixa Econômica Federal por ter 
marcado o gol mais rápido da rodada. Foi 
um delírio nas arquibancadas, nas cadeiras 
e principalmente no calçadão existente na 
cidade... Até hoje os saudosistas lembram 
desse gol.

Antes de encerrar a sua carreira, como 
jogador profissional, Leone vestiu a camisa 
do CSE de Alagoas e disputou amistosos 
pelo Auto Esporte.  Perguntado ao mesmo 
qual era o segredo de jogar com aquela vi-
são de jogo, segurança nos passes, criativi-

dade e disposição, o mesmo me respondeu 
com a maior simplicidade que tudo aquilo 
era fruto do prazer de jogar, pois naquela 
época o futebol era jogado com gosto, pra-
zer e criatividade. 

Leone, hoje reside na cidade de Boa Vis-
ta, capital de Roraima, onde trabalha e nas 
folgas aproveita para desfrutar as belezas 
naturais daquela região. Ele sente saudade 
daquela época e dos companheiros.

Leone foi homenageado pela diretoria do Belo

Mais de 700 atletas ga-
nham as ruas amanhã em 
Campina Grande durante 
mais uma edição da tradicio-
nal Corrida do Fogo. Em sua 
12ª edição, a prova terá sua 
largada às 8h, em frente ao 
Quartel do Corpo de Bombei-
ros Militar. As inscrições se 
encerraram na última quar-
ta-feira, quando foi cobrada 
uma taxa de R$ 35,00 e mais 
dois quilos de alimentos não 
perecíveis. Foi dado gratui-
dade aos militares do Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba, no Bairro São José. 

De acordo com a co-
mandante do 2º Comando 
Regional do Corpo de Bom-
beiros, TC Jousilene de Sales 
Tavares, a Corrida do Fogo foi 
criada com o objetivo de co-
memorar o Dia do Bombeiro 
Militar que transcorre em 2 
de julho. Hoje, a corrida faz 
parte do calendário espor-
tivo de Campina Grande e 
conta com a participação de 
corredores de todos os esta-
dos do Nordeste.

Os kits composto pelo 
número de peito e chip se-
rão entregues hoje aos par-
ticipantes, no 2º Batalhão de 

Ionete Oliveira
Especial para A UNIÃO

Adrizzia Silva
Especial para A UNIÃO

Bombeiro Militar (2º BBM), 
das 8h às 17h. “Este ano, os 
prêmios em dinheiro serão 
iguais para masculino e fe-
minino e pago para os três 
primeiros colocados nos 

percursos de 10 e 5 quilôme-
tros”, disse a comandante do 
Batalhão. 

A idade mínima para 
participação será de 15 
anos, atletas menores de 

idade tiveram suas fichas 
de inscrições assinadas pe-
los pais ou responsável. E os 
participantes da categoria 
especial (cadeirante e não 
cadeirante), no ato da ins-

crição, documento compro-
vando serem portadores de 
necessidades especiais. Pes-
soas idosas tiveram ainda 
um abatimento de 50% no 
valor da inscrição.

Unipê promove 
Copa de Jiu-Jitsu 
na capital com 
400 lutadores

Começa hoje a 3ª Copa 
João Pessoa de Jiu-Jitsu, a 
partir das 8h, no Ginásio do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipe), localizado no 
bairro de Água Fria, na capi-
tal. O evento conta com 400 
competidores e tem o obje-
tivo de promover a modali-
dade, além de proporcionar 
uma espécie de confraterni-
zação entre os praticantes. 

Com a participação de 
atletas da Paraíba e estados 
vizinhos, dois dos critérios 
para a organização dos luta-
dores são peso e idade. As ca-
tegorias estão divididas em 
master e adulto (masculinos 
e feminianos) e Juvenil (para 
a idade) e Absoluto Master e 
Adulto (para o peso). A dis-
tribuição segue de acordo 
com as regras oficiais esta-
belecidas pela Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

A categoria master rece-
be atletas a partir de 30 anos 
de idade e é subdividida em 
várias categorias.

Os garotos da Escolinha de 
Futebol “Meninos de Cristo”, do 
Conjunto Mangabeira, foram as 
grandes sensações da II Copa de 
Futebol de Base, que ocorreu en-
tre os dias 25 e 30 do mês passa-
do, na cidade de Lagoa Salgada, 
interior do Rio Grande do Norte. 
Os representantes da Paraíba se 
sagraram campeão geral da com-
petição, categoria Sub-15. Na final, 
venceram o Clube de Regatas Brasil 
de Alagoas (CRB-AL), por 1 a 0, a 
segunda vitória sobre o adversário 
no decorrer da competição.

Formado por jogadores, al-
guns deles já participantes de 
campeonatos sub-15 na Paraíba, 
a Escolinha “Meninos de Cristo” 
se sagrou campeã de forma invic-
ta. Foram cinco vitórias nos cinco 
jogos disputados. Marcou 20 gols, 
não sofreu sequer um e ainda teve 
o goleiro Arthur Diniz como o me-
lhor do evento e João Roberto, 
como o melhor jogador da Copa.

A equipe já está em João 
Pessoa intensificando os treina-
mentos para outros torneios a 
serem realizados fora da Paraíba. 
A Escolinha “Meninos de Cristo”, 
além da prática de futebol, atra-
vés dos seus dirigentes, promove 

cidadania e conscientização da 
garotada para que os mesmos 
não venham trilhar por caminhos 
que nos transformem no convívio 
marginal.

A estreia do representante 
paraibano na Copa foi surpreen-
dente, quando goleou por 6 a 0 
o CRB-AL. Ainda na fase classi-
ficatória, venceu o Náutico-PE 
por wx0 e goleou o Juventus-RN 
por 10 a 0. Na semifinal, os ga-
rotos da Escolinha “Meninos de 
Cristo” ganharam dos anfitriões 
Lagoa Salgada-RN por 2 a 0 e, 
na final, ficando com o título 
após vencer pela segunda vez o 
CRB-AL por 1 a 0. 

“Meninos de Cristo” são campeões na categoria sub-15
FUtEBOL DE BASE NO rIO grANDE DO NOrtE

Em edições passadas, a Corrida do Fogo, que é realizada pelo Corpo de Bombeiros, levou uma multidão às ruas centrais de Campina Grande

Equipe pessoense fez bonito e ganhou título de forma invicta no RN

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Projeto visa a valorização 
cultural e gastronômica 
do brejo paraibano
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Casa de arte 

Augusto dos Anjos, Ariano 
Suassuna e Luiz Gonzaga 
compõem a comis-
são de recepção 
do mais novo 
espaço cultu-
ral da capital 
p a r a i b a n a . 

Muitas outras personali-
dades, inclusive de outras 
regiões do Brasil, serão 
encontradas por lá, no Lar-
go de São Pedro Gonçalves, 
próximo ao Hotel Globo. 
Esculturas, gravuras, de-
senhos e pinturas; em con-
creto, granito, gesso, teci-
do e, principalmente, em 
metal, as imagens bidimen-
sionais e tridimensionais de 
Jurandir Maciel surpreendem 
e emocionam em suas expres-
sões objetivas ou abstratas. É 
a primeira casa do Largo, im-
portante monumento históri-
co agora transformado em um 
ateliê, com nuances de museu, 
um espaço de artes e memória, 
enfim.

O escultor Jurandir Maciel 
tem várias obras 
instaladas em 
João Pessoa. 
A primeira, 
em 2009, 
sentou de-
f i n i t i v a -
mente o com-

Gilson Renato
gilsonrenato@gmail.com

O pernambucano 
Jurandir Maciel revelou 

que, desde a década 
de 1970, quando 

conheceu a Paraíba, 
ficou encantado

com a nossa capital

positor Livardo Alves na Praça Vidal de 
Negreiros. O Ponto de Cem Réis 
que acolhia o homem feito car-

ne passou a ser guardado pelo 
homem feito bronze. A quali-

dade da obra credenciou Maciel 
e desde então ele reconstrói, em 
gesso e bronze, outras personali-

dades  para a memória da Para-
íba.

Do etéreo para o metal 
foram transmudados os artis-
tas paraibanos Livardo Alves, 
Jackson do Pandeiro, Augusto 
dos Anjos, Caixa D´água e Aria-
no Suassuna. O Barão do Rio 

Branco e a Santa Senhora da Penha, esta úl-
tima em alumínio, completam as obras insta-
ladas em João Pessoa. No interior da Paraíba 
Maciel também tem uma escultura instalada 
no Município de Caiçara. O médico Waldemir 
Miranda, o “Caiçarense do século XX”, se des-
tacou também na comunidade médica per-
nambucana e a sua cidade natal o homena-
geia com monumento em praça pública.

Todas estas obras e muitas outras – os 
originais em gesso 

na maior parte - 
podem ser vistos 
agora em um só 
local. O artis-

ta anuncia para 
breve a inaugu-

Jurandir Maciel instalou, no Centro de João Pessoa, ateliê 
onde expõe esculturas de personalidades paraibanas

ração, mas já abre suas portas ao público 
diariamente em horário comercial enquan-
to ultima os preparativos do seu museu/
ateliê. O pernambucano, do bairro recifen-
se de Campo Grande, conheceu a capital pa-
raibana na década de 1970, quando vinha 
à cidade como representante da fábrica de 
brindes do seu pai. Maciel diz que vem de 
então o seu amor pela velha Parahyba, prin-
cipalmente pelas praias e Centro Histórico 
da cidade. Ele agora realiza um sonho anti-
go, mora em João Pessoa, batizou recente-
mente na Igreja de São Pedro Gonçalves o 
filho José, nascido na Cândida Vargas, mas 
continua torcendo pelo Náutico, pois nin-
guém se despernambuca.

Abelardo da Hora e principalmente 
Francisco Brennand são os mestres, refe-
rências primeiras do artista. Maciel têm 
várias parcerias com Brennand e há muito 
tempo conquistou a amizade e a confiança 
do mestre que, inclusive, foi um dos primei-
ros a ver, ainda inconclusa no gesso, a escul-
tura de Ariano Suassuna (hoje instalada em 

bronze na entrada do Teatro Pedra 
do Reino – Centro de Conven-
ções da Paraíba).

Francisco Brennand confes-
sa o que sentiu, “me emocionou 

muitíssimo rever a imagem de Aria-
no Suassuna, amigo de escola e da 

vida. Aquela figura imponente, cordata, 
forte, despojada e amável sendo ali refeita 
no branco do gesso, veio confirmar o talen-
to e o  empenho do artista Maciel. Ele que 
também já é um velho amigo, entende e dia-
loga com o meu trabalho há muito tempo e 
por isso já realizamos muito em parceria”. É 
este artista, de muitas expressões e talento 
reconhecido, que abre suas portas diaria-
mente para a curiosidade, a arte e o abraço 
do povo paraibano e demais visitantes.

Personagens como Jackson do 
Pandeiro e Livardo Alves, além de 

Ariano Suassuna (foto maior), foram 
imortalizados em bronze pelo artista
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Delatores

Ramalho
LeitePorque nasci em 1938...

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Porque nasci em 1938, abri os olhos para o mundo, na 
casa número 508 da Rua da Concórdia, em Jaguaribe, num 
dia 11 de novembro mas só fui registrado no dia 15. Por 
isso, todo os anos, tenho dois aniversários – ambos escor-
piões. 

Porque nasci em 1938, vim ao mundo em tempo 
de guerra. Guerra que somente vim a saber que exis-
tira em  1945, quando ela terminou. Num dia de maio, 
parece-me dia 8, Jaguaribe foi bombardeado por ex-
plosões de fogos – foguetões com enorme intensidade 
e eu pensava que era o fim do mundo mas o meu pai, 
despachando um quilo de carne de charque para um 
freguês na sua venda, me 
acalmou informando que 
era comemoração do fim 
da segunda grande guerra 
mundial. 

Porque nasci em 1938, 
aos dez anos comecei a 
torcer pelo  Botafogo de 
Futebol e Regatas do Rio 
de Janeiro e pelo Botafogo 
Futebol Clube de João Pes-
soa. Ambos foram campeões 
naquele ano e a escalação 
do  Glorioso carioca jamais 
esqueci: Oswaldo, Gerson 
e Nilton Santos; Rubinho, 
Ávila e Juvenal; Paraguaio, 
Geninho, Pirilo, Otávio e 
Braguinha. 

Porque nasci em 1938, ouvi pelo rádio, na casa do tio 
Otávio, a transmissão do jogo final da Copa do Mundo de 
1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, no estádio do 
Maracanã, por 2x1, diante de 200 mil espectadores.

As bombas que saudaram o primeiro (e único) gol do 
Brasil, de Friaça, se transformaram em lágrimas que inun-
daram o país.

Porque nasci em 1938, no dia 16 de novembro de 1952, 
ao completar 14 anos, fui ao DER pedir um emprego para 
ganhar algum dinheiro e ajudar o pai nas despesas de casa. 
Consegui um lugar de Contínuo e durante algum tempo 
servi cafezinho aos engenheiros do Departamento, ao 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Quinta-feira o Auditório Inácio da 
Catingueira estava repleto de mulhe-
res bonitas, cada uma mais de que as 
outras. Não era para menos: o evento 
era das musas, o consagrado Pôr do Sol 
Literário, já tradicional, da confraria 
Sol das Letras, que tem lugar na última 
quinta-feira do mês. Dessa vez, ocorreu 
no último dia do mês de junho, ou seja, 
anteontem. Hoje já entramos no mês de 
Santana, como se diz lá em nós.

O auditório chama-
va-se assim, de Inácio 
da Catingueira, o grande 
vate da Serra do Teixeira. 
Era um escravo poeta, 
que pagou sua emancipa-
ção cantando nas feiras 
e eventos do seu tempo. 
Não tocava viola; Inácio 
fazia acompanhar-se de 
um pandeiro, com o qual 
dava ritmo às suas embo-
ladas: “é mais fácil um boi 
voar, / um cururu ficar 
belo, / aruá jogar cacete 
/e cobra calçar chinelo, / 
de que nascer um bar-
bado / pra derribar meu 
castelo.” Foi a resposta 
que o poeta negro deu a 
Romano da Mãe D’Água, 
que o provocara: “À Catingueira inda 
vou, / vou derribar tu castelo / que nun-
ca se derribou.”

A homenagem a Inácio era mais 
do que merecida, o nome do auditório 
na casa das letras da Paraíba. Mas um 
presidente achou de mudar a denomi-
nação da sala para “Auditório Celso 
Furtado”. Homenagem imerecida, pois 
Celso não aceitou sua nomeação para a 
Academia Paraibana de Letras, alegando 
que não tinha mais vínculos com seu 
estado natal. Terá sido raiva, pelo fato 

Sol das Letras

Para o 
mundo cristão, o 
maior de todos 
os delatores foi 
Judas Iscariotes. 
Há muitas hipó-
teses que tentam 
explicar por que 
Judas traiu a 
Cristo. “E quando 
estavam reclina-
dos à mesa e 
comiam, disse Je-
sus: Em verdade 
vos digo que um 
de vós, que comigo come, há de trair-me”. Judas era um 
dos doze e o encarregado da coleta de dinheiro para o 
grupo. Tinha interesse em tirar proveito disso ao tem-
po em que esperava que o Messias tomasse o poder de 
Roma. Desenganado dessa perspectiva, resolveu entre-
gar Jesus. Segundo consta, os sacerdotes lhe pagaram 
trinta dinheiros. Foi a primeira delação premiada de 
que se tem notícia. A punição de Judas, porém, foi 
das mais severas. Assumiu a responsabilidade de sua 
escolha e terminou na ponta de uma corda.

Quando os holandeses invadiram Pernambuco, 
aí pelos idos de 1630, encontraram na colaboração 
de um nativo, o guia ideal para a conquistas de outros 
territórios do Nordeste, ampliando seus domínios até 
a nossa Paraíba. Domingos Fernandes Calabar era um 
mameluco, isto é, filho de branco com índia e, aban-
donou suas terras para lutar ao lado dos portugueses 
e ajudar a expulsar os holandeses. Esteve ao lado 
de Matias de Albuquerque e participou das lutas de 
guerrilhas que dificultaram a penetração do invasor. 
De repente, Calabar muda de lado e, passa a apoiar os 
holandeses. Justificou que o fazia para evitar que a nova 
terra fosse escravizada por portugueses e espanhóis. 
Usou, como Judas, seu livre arbítrio. Preso em Porto 
Calvo foi enforcado e esquartejado. Sua delação levaria 
séculos para ser recompensada. Nos dias de hoje, a 
história tem relevado a posição assumida por Calabar. 
Não sendo brasileiro na expressão da palavra, gentílico 
que surgiria próximo à Independência, Calabar teria o 
direito de optar entre os diversos invasores da Capita-
nia. 

O mesmo não se pode dizer de Joaquim Silvérios dos 
Reis. Apesar de português de nascimento, o coronel de 
Cavalaria, contratador de estradas, isto é, empreiteiro, 
e proprietário de minas estava falido em função dos 
altos impostos cobrados pela Coroa. Por essa razão, foi 
convidado e se juntou aos inconfidentes, reunidos e 
revoltados pelo mesmo motivo. A princípio participou 
do movimento que visava um Brasil independente e 
republicano. A chamada Inconfidência Mineira seria 
derrotada pela delação de Silvérios dos Reis, hoje con-
siderado o patrono dos delatores. Foi ele que entregou 
ao Visconde de Barbacena os nomes dos revoltosos, 
chefiados por um seu xará, Joaquim José da Silva Xavi-
er, o Tiradentes. 

O preço da sua delação seria pago por D. João VI, 
regente de Portugal, em virtude do impedimento de d. 
Maria, a Louca. Como pagamento por sua colaboração 
receberia título de fidalgo, um pouco de ouro, perdão 
das suas dívidas, moradia elegante, uma pensão vitalí-
cia e um cargo de tesoureiro. Naquele tempo não se 
prendia tesoureiro...

Não se comprovou o pagamento da sua traição. 
Consta que permaneceu preso na Ilha das Cobras por 
um bom tempo até obter uma pensão de duzentos mil 
reis. Sua fama de traidor o perseguiu a vida inteira, 
causando-lhe severos aborrecimentos e até atentados 
à sua vida, enquanto residiu no Brasil. Voltou à Portu-
gal e veio definitivamente para a Colônia com a Família 
Real, em 1908. Migrou para o Maranhão onde faleceu 
em 1819 e foi enterrado com pompas na Igreja São 
João Batista.

Quantos séculos viveu a nossa civilização, para 
registrar na sua história nova safra de delatores... Em 
troca de uma sentença branda, a denunciação afaga o 
delator e condena severamente a vítima da delação. 
Não interessa se o delator fazia parte da quadrilha 
e cometeu os mesmos crimes. Basta devolver parte 
do que levou para casa e, cumprirá sua sentença, na 
mansão que o dinheiro podre comprou. No Brasil de 
hoje, o crime pode até não compensar, mas a delação 
purifica o criminoso.

de sua candidatura a governador 
não ter vingado? Ao fim da ditadura 
militar de 1964, um grupo de fãs do 
economista quis lançá-lo candidato 
ao governo do Estado, e ele aceitou 
a pré-candidatura. Mas o deputado 
Antônio Mariz entendeu que a vez 
era dele. Celso seria candidato único, 
mas foi assim defenestrado. E a Pa-
raíba perdeu, elegendo uma pessoa 
sem capacidade para o cargo.

Depois, Celso ganhou 
o espaço do auditório da 
APL. Outros foram nomea-
dos para a Casa de Corio-
lano de Medeiros, como 
Virgínius da Gama e Melo e 
João Medeiros. Mas, a exem-
plo de Celso, não aceitaram 
a indicação. Foram empos-
sados postumamente, como 
se não fossem imortais. Até a 
mim deram cadeira na Acade-
mia: fui candidato único, como 
é, agora, o intelectual Chico 
Perreira (é assim mesmo, com 
dois “erres”, como ele se assina 
na Internet). A eleição é neste 
mês.

E houve um debate na sala 
de Inácio sobre o meu livro Dom 
Sertão, Dona Seca, da Editora 

Patmos, de Carlos Roberto de Oliveira Tra-
ta-se de um ensaio multidisciplinar sobre 
o Semiárido. Uma visão com os óculos da 
Geografia, da História, da Sociologia, da 
Economia, da Botânica, da Zootecnia, da 
Antropologia etc. E o apoio de sábios como 
Ibn Khaldun, o fundador das Ciências 
Sociais. Alguns notáveis deram sua contri-
buição oral ao livro, como o antropólogo 
José Elias Borges, o catedrático do Cariri 
Manelito Dantas Vilar, os agrônomos 
William Imperiano e Gabriel Farias. O 
livro se apoia, também, na orientação de 

 
O auditório 
estava repleto 
de mulheres 
bonitas. Foi 
invadido pelas 
pernas morenas 
e possantes de 
uma beldade 
enorme. E por 
Ana Paula,
Ana Paula,
Ana Paula

Arrojado Lisboa e de Guimarães Duque, 
pioneiros no estudo do Semiárido Brasilei-
ro. A Editora Patmos foi apontada pela crí-
tica para o prêmio de Editora do Ano.

O auditório da Catingueira estava 
pleno, repleto de mulheres bonitas. Foi in-
vadido pelas pernas morenas e possantes 
de uma beldade enorme. E por Ana Paula, 
Ana Paula, Ana Paula, a organizadora do 
Pôr do Sol. Esqueceram-se de convidar o 
apresentador da obra, o emérito Guilher-
me D’Ávila Lins, mas o evento deslanchou 
assim mesmo. A tarde teve espaço para o 
lançamento do livro Sentimento e tanto, 
de Carolina Lins, e Natureza de excelência 
da liberdade e da democracia, de Iremar 
Bronzeado, Washington Rocha, Catarina 
Rochamonte e Manuel Alves. O evento ain-
da contou com a mostra de artes plásticas 
de Socorro Lucena, e da apresentação do 
violonista Violonista Rodrigo Kesselring. E 
o sol pôde se pôr.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

tempo em que fazia a terceira série ginasial do Liceu Parai-
bano. 

Porque nasci em 1938, estudei 8 anos seguidos no 
Liceu, fazendo o que naquele tempo se chamava de curso 
Ginasial e Curso Científico. Quando terminei, a minha turma 
foi contemplada com uma excursão a Minas Gerais, patro-
cinada pelo então Governador Bias Fortes e lá namorei a 
filha do Comandante da Polícia Militar. Chamava-se Iruena 
e lembro que depois de uma semana de namoro, já estava 
na missa de domingo na Igreja de Carlos Prattes e depois no 
terraço de sua casa, ante o olhar severo do seu pai.

Porque nasci em 1938, em 1963, concluí o curso de Enge-
nharia Civil na UFPB, terceira 
turma da Escola  do General 
José de Oliveira Leite, e em 
dezembro daquele ano, fui 
escolhido Orador Geral de to-
das as turmas concluintes da 
Universidade. Fiz um discurso 
político de esquerda – como 
era óbvio naquela época, três 
meses antes do golpe mili-
tar – e somente não fui preso 
porque tive o cuidado de citar 
apenas três personagens da 
história do mundo, absoluta-
mente insuspeitos e reconhe-
cidamente não comunistas : 
Jesus Cristo, Papa João XXIII e 
John Kennedy.

Porque nasci em 1938, neste sábado, meu filho mais 
velho faz anos/ Ele nasceu faz tempo/ Quando eu não tinha 
trinta anos/ Hoje ele completa cinquenta/ E eu já estou 
perto dos oitenta.

Quanto ao presente de aniversário, que dúvida/Uma 
mensagem de amor, de carinho e de afeto/ E’ bastante?  Ou 
precisa mais para dizer, pela boca/ O  que o coração nunca 
há de ter negado?

Em mais um dois de julho, o que me resta?/Mesmo, à 
distância  que nos separa/ E por isso, sem participar da fes-
ta/ Repetir: te amo, Murilo – meu filho mais velho.

E, porque nasci em 1938, agora aos 77 anos, estou 
escrevendo essas coisas...  

Cronicartigo

FOtOS: Divulgação



Roteiro

 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]

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h -Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Correio das Artes circula amanhã com uma 
homenagem ao escritor Mario Vargas Llosa

Serviço

O peruano Mario Vargas Llosa 
é um dos nomes mais expressivos da 
literatura hispano-americana. Autor 
de romances (Conversa na catedral, 
1969), peças teatrais (A menina 
de Tacna, 1981) e ensaios (A orgia 
perpétua: Flaubert e Madame Bovary, 
1975), foi laureado com o Nobel de 
Literatura, em 2010. O Correio das 
Artes homenageia o escritor com uma 
reportagem sobre sua vida e obra, 
assinada pelo advogado e escritor 
Rodrigo Caldas.

Diferentemente de Vargas Llosa, 
os 80 anos da poeta brasileira Adélia 
Prado, completados em 2015, passou 
quase em brancas nuvens. Mineira de 
Divinópolis, Adélia é um dos nomes 
mais importantes da poesia brasileira, 
destacando-se, também, como con-
tista. A autora estreou em livro em 
1975, com Bagagem (poesia), e, em 
1979, publicou Solte os cachorros, seu 
primeiro livro de contos. A obra de 
Adélia é tema de artigo do poeta Gil 
Messias.

O escritor Thiago Andrade Mace-
do estreia no Correio das Artes escre-
vendo sobre cinema. O primeiro artigo 
versa sobre A estrada perdida (Lost 
highway, 1997, Estados Unidos), um 
dos trabalhos de destaque na filmogra-
fia do diretor norte-americano David 
Lynch. Thiago é autor, entre outras 
obras de ficção, do romance O silêncio 
das sombras (A União, 2014), que teve 
boa recepção de público e crítica.

 

“Desafio De Repente no 
Espaço” celebra um ano

Comemorando um ano de encontros mensais com nomes consagrados da 
poesia popular nordestina, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) anuncia o 
2º Desafio De Repente no Espaço. O evento, que acontecerá no dia 6 de julho (quarta-
feira), a partir das 19h, no Teatro Paulo Pontes, reunirá seis duplas de repentistas de 
diferentes estados nordestinos. A segunda edição tem como participantes Rogério 
Meneses (PB) e Zé Viola (PI); João Lourenço (PB) e Hipólito Moura (PI); Raulino Silva 
(RN) e Raimundo Caetano (PB); Gilmar de Oliveira (PB) e Miro Pereira (RN); Luciano 
Leonel (PE) , Zé Carlos do Pajeú (PE) e as convidadas especiais Minervina e Soledade . 
No palco, eles prometem uma verdadeira batalha, como na primeira edição, realizada 
em janeiro deste ano. As armas são as violas, a ironia e o sarcasmo presentes em 
versos afiados como punhais. A entrada é gratuita.

Festival

Lições da vida

Em 2010, quando completava 90 anos de idade, a 
jornalista Regina Brett, veterana do jornal “The Plain Dealer”, 
de Cleveland, Ohio, USA, republicou o artigo “45 lições que a 
vida me ensinou”, que escrevera aos 66 anos para celebrar o 
seu envelhecimento. E ressaltou: “É a coluna mais solicitada 
que eu já escrevi”.  Aqui, a pedido, sem numeração, repasso, 
a coluna de Regina Brett, que tenho curtido desde que o meu 
hodômetro atingiu a marca 66: 

“A vida não é justa, mas ainda é boa. / Quando estiver 
em dúvida, dê somente, o próximo passo, pequeno. / A vida 
é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém. / Seu 
trabalho não cuidará de você quando você ficar doente. Seus 
amigos e familiares cuidarão. Permaneça em contato. / Pague 
mensalmente seus cartões de crédito. / Você não tem que 
ganhar todas as vezes. Concorde em discordar. / Chore com 
alguém. Cura melhor do que chorar sozinho. / É bom ficar 
bravo com Deus. Ele pode suportar isso. / Economize para a 
aposentadoria começando com seu primeiro salário. / Quanto 
a chocolate, é inútil resistir. 

“Faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapa-
lha o presente. / É bom deixar suas crianças verem que você 
chora. / Não compare sua vida com a dos outros. Você não 
tem ideia do que é a jornada deles. / Se um relacionamento 
tiver que ser um segredo, você não deveria entrar nele. / Tudo 
pode mudar num piscar de olhos. Mas não se preocupe; Deus 
nunca pisca. / Respire fundo. Isso acalma a mente. / Livre-se 
de qualquer coisa que não seja útil, bonito ou alegre. / Qual-
quer coisa que não o matar o tornará realmente mais forte. / 
Nunca é muito tarde para ter uma infância feliz. Mas a segun-
da vez é por sua conta e ninguém mais. / Quando se trata do 
que você ama na vida, não aceite um não como resposta. 

“Acenda as velas, use os lençóis bonitos, use lingerie chic. 
Não guarde isto para uma ocasião especial. Hoje é especial. / 
Prepare-se mais do que o necessário, depois siga com o fluxo. 
/ Seja excêntrica agora. Não espere pela velhice para vestir 
roxo. / O órgão sexual mais importante é o cérebro. / Nin-
guém mais é responsável pela sua felicidade, somente você. 
/ Enquadre todos os assim chamados “desastres” com estas 
palavras ‘Em cinco anos, isto importará?’ / Sempre escolha a 
vida. / Perdoe tudo de todo mundo. / O que outras pessoas 
pensam de você não é da sua conta. 30. O tempo cura quase 
tudo. Dê tempo ao tempo. 

“Não importa quão boa ou ruim é uma situação, ela mu-
dará. / Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso. / Acredite 
em milagres. / Deus ama você porque ele é Deus, não por 
causa de qualquer coisa que você fez ou não fez. / Não faça 
auditoria na vida. Destaque-se e aproveite-a ao máximo agora. 
/ Envelhecer ganha da alternativa ‘morrer jovem’. / Suas 
crianças têm apenas uma infância. / Tudo que verdadeira-
mente importa no final é que você amou. / Saia de casa todos 
os dias. Os milagres estão esperando em todos os lugares. / 
Se todos nós colocássemos nossos problemas em uma pilha 
e víssemos todos os outros como eles são, nós pegaríamos 
nossos mesmos problemas de volta. 

“A inveja é uma perda de tempo. Você já tem tudo de que 
precisa. / O melhor ainda está por vir. / Não importa como 
você se sente, levante-se, vista-se bem e apareça. / Produza! / 
A vida não está amarrada com um laço, mas ainda é um pre-
sente”. Agora, em agosto próximo, meu hodômetro marcará 
o ponto 71. Um privilégio por estar incluído entre os 26,1 
milhões que já compõem 13% da população brasileira!

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com
(De Lowell, Massachusetts, EUA, para A União)

Mídias em destaque
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BARTOLO

Humor 
Cristovam Tadeu

Na seção de livros, W. J. Solha 
comenta Grãos de esperança (haicais), 
do músico e professor Wilson Guer-
reiro. Linaldo Guedes resenha Os anos 
de aprendizado filosófico: A filosofia 
na obra de Johann Wolfgang Goethe 
(ensaio), do professor Deyve Redyson. 
A professora Wilma Martins Mendon-
ça apresenta Rio do Braço (romance), 
de Osman Matos. E o escritor Edmar 
Monteiro Filho analisa Eles não mo-
ram mais aqui (contos), de Ronaldo 
Cagiano. 

O suplemento traz ainda um 
depoimento exclusivo do escritor e 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 2016). 
Gênero: Ficção Científica. Duração: 119 min. Clas-
sificação: 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 Independence 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. CinEspaço2: 14h, 16h30 (DUB) e 19h, 
21h30 (LEG). Manaíra4: 12h55, 18h35 15h50,  
18h35 e 21h15 (LEG). Manaíra6/3D: 14h15, 20h 
(DUB) e 17h20, 22h35  (LEG).  Mangabeira4/3D: 
13h, 18h45 e 21h45 (DUB). 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 Michelangelo, 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 satisfeitos com as ações dos jus-
ticeiros, 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. Manaíra8: 13h20, e 18h45 (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: Xa-
vier 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. CinEspaço1:  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: 14h 16h20 e 18h50 
(LEG). Manaíra7: 14h05, 19h05 (DUB) e 16h40, 21h45 
(LEG). Manaíra11: 13h, 15h30, 18h e 20h3 (LEG). Man-
gabeira3: 14h30, 17h, 19h30 e 22h (DUB). Tambiá4: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB). 

CINE BANGUÊ - OS DESAJUSTADOS. Gênero: Drama. 
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 aparecimento 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.  

CINE BANGUÊ - Big Jato. Gênero: Ficcção. Duração 97 
min. Classificação: 16 anos. Direção: Claudio Assis. 
Sinopse: O menino Francisco passa os dias a acom-
panhar o pai no trabalho, ou melhor, nas estradas. 
O homem é motorista do imponente Big Jato. Mas o 
garoto está mais interessado nas ideias do tio, um 
artista libertário e anarquista. Horário das sessões: 
18h30, 17h30 e 18h

editor Reynaldo Damazio, interme-
diado pelo poeta Sérgio de Castro 
Pinto. Um artigo do professor Josemir 
Camilo de Melo sobre uma “gralha” em 
Fogo morto, de José Lins do Rego. Já 
na seção de poesia, destaques para o 
“Manifesto do Arvoresser”, do poe-
ta Maurício Vieira, e os poemas de 
Luciano B. Justino, Líria Porto e Carlos 
Alberto Jales.

Colunistas
Hildeberto Barbosa Filho (Con-

vivência Crítica) avalia O engenho de 
Zé Lins, de Vladimir Carvalho. Milton 
Marques Júnior (Scholia) faz uma 
reflexão sobre a Poética de Aristóte-
les. A importância do suporte para a 
mensagem (poética) é abordada pelo 
professor Expedito Ferraz Júnior (En-
tre os Livros). Edônio Alves (Jogada 
de Letras ) aprecia o conto “Ninguém 
morre rindo”, de Suzana Montoro. E, 
fechando a edição, as “Tramas Visuais” 
de Lívia Costa.

Fundado em 27 de março de 1949, 
pelo jornalista e poeta pernambucano 
Édson Régis, o Correio das Artes é o 
suplemento mensal de literatura e artes 
do jornal A União, da Imprensa Oficial 
do Estado da Paraíba. O suplemento 
recebe e publica, após avaliação, cola-
borações gratuitas (contos, crônicas, 
poemas, artigos, ensaios, reportagens, 
ilustrações etc.), relacionadas a todas 
as áreas da expressão artística. 
Contato: editor.correiodasartes@gmail.com

Capa do suplemento literário de A União



Paraíba: todos os cantos

l  Galante

A temporada 2016 do Arraiá de 
Cumpade será encerrada hoje em grande 
estilo tendo como convidado do Cum-
pade João “Santana O Cantador”. O dia 
também contará com a animação de 
Roninho do Acordeon, Cris Oliveira, Forró 
Quentão e o Grupo Caísca. O evento é 
realizado na Divina Vila, que fica na Fa-
zenda Olho D’água, no período das 11h às 
17h. O passaporte inclui open bar (cerveja, 
água, refrigerantes, café, sucos, cachaça 
e caipirinhas), apresentação cultural, for-
ró pé de serra e visitação na Divina Vila. 
O Arraiá de Cumpade está inserido nas 
programações paralelas do “Maior São 
João do Mundo”, sendo ele promovido 
pelo Restaurante Rural Casa de Cumpade 
e a Mais Brasil Turismo, com apoio do 
Governo do Estado, através da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur). 

l  Sítio São João

A visitação ao Sítio São João será en-
cerrada amanhã. O Sítio, que funciona sem-
pre das 11h às 22h, tem um cenário rústico 
nordestino composto pela Casa de Farinha, 
Moinho de Cana e outras paisagens típicas 
da cultura nordestina, cercada por muito 
forró. Os mais jovens poderão conhecer a 
beleza do estilo de vida simples, vivida nas 
décadas passadas. Os mais velhos, terão a 
oportunidade de relembrar a estrutura dos 
antigos sítios da região.

FOTOS: Teresa Duarte e divulgação

A 11a edição do evento envolve nove municípios

do Brejo paraibano e visa à valorização da cultura

e gastronomia local com muito frio e emoção

Caminhos 
do Frio

omeça na próxima segunda-feira no 
município de Areia o evento mais acon-
chegante na região do Brejo paraibano. 
Trata-se da 11ª edição da Rota Cultural 
Caminhos do Frio 2016, que se realiza 
nos municípios de Areia, Pilões, Remígio, 
Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, 

Alagoa Nova e Alagoa Grande, cuja programação 
cultural será realizada no período de 4 de julho a 4 de 
setembro, envolvendo música, teatro, gastronomia e 
trilhas ecológicas, com muito frio e emoção em uma 
temperatura que fica em torno de 12 graus.

A temporada desse ano contará com a Rota 
Gastronômica do Brejo, que irá apresentar a riqueza da 
gastronomia regional de sete cidades, seis delas fazem 
parte do Caminhos do Frio e o município de Guarabira, 
que não faz parte da Rota Cultural. A Rota Gastronômica 
do Brejo é uma realização do Sebrae Paraíba, parceiro 
do Caminhos do Frio, evento que é promovido pelo 
Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, prefeituras en-
volvidas, contando com o apoio do Governo do Estado.

Entre as atrações dessa temporada, estão os 
shows do cantor Chico César, Renata Arruda, Beto 
Brito, Assisão e Os Gonzagas. A perspectiva, de acordo 
com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo Parai-

bano, Sergerson Silvestre, é de que o evento promova 
uma geração de 30% empregos temporários para 
população dos municípios participantes, “nós 
acreditamos que ocorra uma geração em cerca de 
30% de empregos temporários porque o evento, 
não somente fortalece a economia, bem como 
divulga nossas riquezas culturais para os demais 
Estados. Nossas expectativas são enormes e temos 
certeza que será mais um sucesso”, afirmou.

Conforme a presidente da PBTur, Ruth Ave-
lino, as secretarias estaduais estão envolvidas no 
apoio à realização do evento, “buscamos atender 
todas as demandas de cada uma das cidades, pois, o 
nosso objetivo é atrair turistas e envolver os habitantes 
em todas as atividades culturais”, destacou. A progra-
mação da temporada 2016 da Rota Cultural Caminhos 
do Frio Caminhos do Frio será realizada nos municí-
pios de Areia (de 4 até 10 de julho), Pilões (de 11 até 
17 de julho), Remígio (de 18 até 24 de julho), Solânea 
(de 25 até 31 de julho), Serraria (de 1 até 7 de agosto), 
Bananeiras (de 8 até 14 de agosto), Matinhas (de 15 até 
21 de agosto), Alagoa Nova (de 22 até 28 de agosto) e 
Alagoa Grande (29 de agosto até 4 de setembro). Toda a 
programação pode ser encontrada na página do evento 
(http://www.caminhosdofrio.com). 

l  Campina Grande  
O “Maior São João do Mundo”, em Campina Grande, cujo tema é 

“Venha curtir as tradições”, terá sua programação encerrada amanhã. A 
festa é gratuita e tem como atrações hoje Novinho da Paraíba, Gitana, 
Dorgival Dantas, Banda Afrodite. Amanhã a animação ficará por conta da 
Stela Alves, Capilé, Aviões do Forró, A Barka.

l  Trem do Forró

A Locomotiva Forrozeira fará o seu 

último passeio ferroviário hoje. O trem 

com animação dos trios de forró pé 

de serra em cada um dos sete vagões, 

animando os forrozeiros até o arraial no 

Distrito de Galante. De acordo a Auto-

Car Turismo, organizadora do passeio, 

os interessados podem adquirir o ingres-

so  na sede da empresa, que fica loca-

lizada às margens do Açude Velho, em 

frente ao Museu de Arte Popular, mais 

conhecido como Museu dos Três Pan-

deiros, em Campina Grande, disponibili-

zou um atendimento 24 horas, através 

do telefone (83) 3058-5022.

C

Turismo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de julho de 2016
teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte
FOTOS: Teresa Duarte

l  Endereços Úteis:
n Vila do Artesão - Avenida Almeida Barreto, no 
bairro São José, em Campina Grande.n Salão de Artesanato da Paraíba - Avenida 

Brasília, no bairro do Catolé, em Campina Grande
n Sítio São João - Avenida Cônsul Joseph Nou-
jaim Habib (Canal do Prado), bairro do Catolé, em 
Campina Grande.
n Arraiá de Cumpade -”Fazenda Olho D’Água”, 
no Distrito de Galante, Sitio Massapé, em Campi-
na Grande.

l  Taperoá

Faltam poucos dias para o IV Dia D da Fazenda Carnaúba. 

O evento conta com a ordenha pública de vacas Guzerá e Sindi, 

palestra sobre palma adensada, visita técnica aos rebanhos ( 

2.500 caprinos e ovinos na fazenda Pau Leite), artesanato de 

couro, barro, madeira e ferro, lançamento de queijos brasileiros 

de leite de cabra e vaca, carnes especiais, 18 raças de caprinos e 

ovinos, tourinhos Guzerá, Sindi e Pé duro do Piauí, novilhas, va-

cas paridas, sêmen de touros provados, área de descanso e de 

lazer para criançada e muito mais. O Dia D da Fazenda Carnaúba 

será realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho próximo. Informações; 

(83) 98795-1857/(83) 98878-3343.

l  Pedra do Reino

O cantor e compositor Paulinho da Viola retorna aos palcos 

de João Pessoa com a turnê em comemoração aos seus 50 anos 

de carreira. O show acontece no dia 20 de agosto, às 21h, no 

Teatro Pedra do Reino. Ingressos custam R$ 140 (plateia, inteira) 

e R$ 100 (balcão, inteira) e poderão ser adquiridos a partir do dia 

29 de junho através do site www.compreingresso.com.br ou nas 

lojas Rutra de João Pessoa e Campina Grande. Nos primeiros dias 

de venda, haverá desconto promocional para quem pagar com di-

nheiro em espécie - R$ 120 (plateia, inteira) e R$ 80 (balcão, intei-

ra).  O show “Paulinho da Viola - 50 Anos de Carreira” apresenta, 

em um repertório especialmente elaborado, os sucessos da rica 

trajetória deste ícone da música brasileira.



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N080/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de transporte de carga em caminhão baú 
truncado, destinado á Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00543-7
João Pessoa, 01 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036638
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010213418/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036641
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010213418/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$233,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036873
Responsavel.: CAIO FELIPE CUNHA MELO
CPF/CNPJ: 012991334/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$859,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036669
Responsavel.: CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA 
EIREL
CPF/CNPJ: 022489731/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036000
Responsavel.: DEPOSITO DO BETO
CPF/CNPJ: 005807324/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$394,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036889
Responsavel.: ELIETE GRANGEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 072949794-13
Titulo: CED CRE BAN IND  R$31.470,48
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo: 2016 - 036128
Responsavel.: ELTON SILVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 026125574-66
Titulo: DUP PRES SER IN  R$750,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035924
Responsavel.: ENGESELT ENG E SERV ELETRICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 009502108/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$416,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036333
Responsavel.: ERICA NEGREIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 052761914-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$896,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036671
Responsavel.: FERNANDA MARIA DE SANTANA
CPF/CNPJ: 012972657/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$636,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036170
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ: 071258774-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037092
Responsavel.: GRB SERVICOS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 022019554/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
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 - 037044
Responsavel.: ISABEL GRANGEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 022508060/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$344,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036885

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,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

 Joao Pessoa,  02/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

  - Titular -

Responsavel.: JUCIANA ALVES RICARTE 37483104805
CPF/CNPJ: 020404055/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,31
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 - 037003
Responsavel.: LUCIANO VILAR W. NOBREGA
CPF/CNPJ: 070947524-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036891
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 094147784-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 65,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036321
Responsavel.: MECA CONSTRUCAO E INORPORACAO
CPF/CNPJ: 003880896/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$567,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036304
Responsavel.: MEGA CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO
CPF/CNPJ: 003880896/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.670,00
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 - 036429
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 018947792/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$706,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036784
Responsavel.: NAYLLA CADDIJA DE SOUSA FER-
NANDES
CPF/CNPJ: 049627834-75
Titulo: CED CRE BAN IND  R$15.549,92
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo: 2016 - 036127
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010190291/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$211,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036636
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010190291/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$191,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036712
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ: 000224314-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$603,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036472
Responsavel.: SILVANO CLAUDIO DE SOUZA MAS-
SA FILH
CPF/CNPJ: 646874814-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 26,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036870
Responsavel.: SILVANO CLAUDIO DE SOUZA MAS-
SA FILH
CPF/CNPJ: 646874814-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.752,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036919
Responsavel.: VALDICLEIDE DOMINGOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 013764699/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$336,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036883
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010213418/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,66

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036326
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.455,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036696
Responsavel.: MAXIMS PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035581032/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$809,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036486
Responsavel.: MAXIMS PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035581032/0002-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$583,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036470
Responsavel.: MAXIMS PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035581032/0003-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.236,88
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036501
Responsavel.: MAXIMS PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035581032/0011-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.591,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036511
Responsavel.: NEWTON G DE ASSIS CRUZ
CPF/CNPJ: 088888794-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$169,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035915
Responsavel.: PDV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 005866905/0017-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$493,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036465
Responsavel.: RITA DE CASSIA ARAUJO DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ: 000068364-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033221
Responsavel.: S & A COMERCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVO
CPF/CNPJ: 041155482/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.756,47
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036818
Responsavel.: SL TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 024201253/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$255,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036639
Responsavel.: SL TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 024201253/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$325,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036646
Responsavel.: SAMMARA LAYSSA LIMA NUNES
CPF/CNPJ: 008921089/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.138,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036519
Responsavel.: SILVIO ANTONIO MARQUES FILHO
CPF/CNPJ: 071328954-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$239,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032886
Responsavel.: SILVIO ANTONIO MARQUES FILHO
CPF/CNPJ: 071328954-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$830,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032893
Responsavel.: TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ: 068445034-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036303
Responsavel.: WILLIAM DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 080236284-29
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036293

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  02/07/2016
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.: ANA PAULA SILVA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ: 009508484-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036330
Responsavel.: CASA DO CONCRETO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 015734667/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.187,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036139
Responsavel.: CORPEL COM DE PCS E BICICLETAS
CPF/CNPJ: 010175687/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$948,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036091
Responsavel.: DEANE NASCIMENTO RAMOS BRITO
CPF/CNPJ: 022132074-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036306
Responsavel.: DEYVID ROBSON LIMA NUNES ME
CPF/CNPJ: 014554837/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.136,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036496
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.539,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036001
Responsavel.: EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI  M
CPF/CNPJ: 021040374/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$472,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036461
Responsavel.: FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 012272104-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036305
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 13,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036776
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 26,28
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036787
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036798
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036757
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 82,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036813
Responsavel.: JOSE AILTON DA SILVA
CPF/CNPJ: 011180834-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.201,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035995
Responsavel.: JOSE RODRIGO S DE A COM TRANSP 
EIRE
CPF/CNPJ: 020920348/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.908,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033574
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010523569/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036676
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 379769904-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.075,82
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
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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

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 12/2016

REGISTRO Nº 16-00542-9
OBJETO: REDE DE DRENAGEM, SONORIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano 
Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 11 de agosto de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 01 de julho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

                         SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
                                                        DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação 
do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto
CONCORRÊNCIA Nº 03/16 - CEL
Registro CGE Nº 16-00536-3 02/08/2016 15:00

Obra referente à pavimentação dos acessos as praias do litoral 
sul.
Valor Estimado - R$ 2.630.803,99

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cel@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da 
Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (83) 3216 2885 e pelo referido e-mail.

. João Pessoa, 30 de junho de 2016.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICTAÇÃO
CONVITE Nº 01/16-CEL

Registro CGE Nº 16-00499-5

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à 
Av. Min. José Américo de Almeida s/n, nesta capital, através da Comissão Especial de Licitação, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que o Convite com abertura prevista para o dia 04/07/2016 às 15:00 hs, fica 
adiado para o dia 11 de julho de 2016 às 15:00 hs na sala da CPL., motivado por alteração editalicia

João Pessoa, 01 de julho de 2016.
.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 19 de Julho de 2016 
as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de peças automotivas originais ou genuínas e 
novas destinadas à manutenção dos veículos da frota municipais da Prefeitura de Juarez Távora 
l de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez Távora 
–PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min

Juarez Távora, 30 de Junho de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
006/2016, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME - CNPJ: 

15.659.814/0001-00, vencedora de todos os itens licitados com o valor total de R$ 20.758,00 (vinte 
mil e setecentos e cinquenta e oito reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 01 de Julho de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

006/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: CELIA FRANCISCO DE 
CARVALHO-ME - CNPJ: 15.659.814/0001-00,  vencedora de todos os itens licitados com o valor 
total de R$ 20.758,00 (vinte mil e setecentos e cinquenta e oito reais).

Juarez Távora- PB, 01 de Julho de 2016.  
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 00003/2016
A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do en-

velope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação em diversas ruas, no Município 
de Água Branca/PB, conforme Contrato de Repasse nº 821272/2015, será realizada no dia 06 de 
julho de 2016 às 09h00 hs, na sala da comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n, 
Centro – Água Branca – PB.

Água Branca/PB, 01 de julho de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO TOTAL, objetivando a contratação de serviços de mão-de-obra, para retelhamento, assenta-
mento de piso cerâmico, instalação de forros de pvc e colocação de pedra rachinha, na manutenção 
das Creches do Município de Alagoa Grande, no dia 14/05/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licita-
ções 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, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 13/07/2016.

Alagoa Grande(PB), 30 de junho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
LEILÃO Nº 00001/2016

O Presidente da comissão de licitação do Municipal de Pedra Branca-PB, torna público para 
conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Leilão nº 00001/2016 fica conside-
rada FRACASSADA.

Pedra Branca - PB, 01 de julho de 2016
HAILE GUIMARÃES CALDAS

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Topografia e prestação de serviços necessários, 
conforme consta o termo de referência, para o município de Água Branca/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 01 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Abrigo para passageiros 

de ônibus, confeccionados em tubos de aço de 4`` e coberturas em telhas de alumínio. Dimensões : 
4m x 2m. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: Valor estimado em R$ 7.800,00 15 451.1029.2152 Ações 
do Sistema de transporte públicos de passageiros 963 4490.52.99.000 Equipamentos e Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00057/2016 - 
01.07.16 - FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - R$ 7.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para disponi-

bilização de software, visando o acesso ao banco de dados do DETRAN PB, pela STTP./ FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 15 451 1029 2153 - Ações de melhoria no sistema de Transito 
000974 3390.39.99 000. Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00055/2016 - 01.07.16 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA 
PARAIBA CODATA - R$ 19.203,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2016

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 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação 
de serviços especializados para disponibilização de software, visando o acesso ao banco de dados 
do DETRAN PB, pela STTP..; com base nos elementos constantes do processo correspondente a: 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA - R$ 19.203,84.Campina 
Grande - PB, 01 de Julho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00018/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
a Dispensa de Licitação nº DV00018/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Abrigo para passageiros de ônibus, confeccionados em tubos de aço de 4`` 
e coberturas em telhas de alumínio. Dimensões: 4m x 2m; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente a: FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - R$ 7.800,00.Campina Grande 
- PB, 01 de Julho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente
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FRANCISCO ALVES DE FARIA ME
CNPJ.:03.859.958/0001-20

CARTA DE CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
Sr° Severino Barros de Azevedo.Em face de sua ausência injustificada e continuada ao serviço
desde o dia 22 de Maio de 2016 e considerando que a sua função é de extrema necessidade, 

vimos pela presente cientificá-lo a comparecer imediatamente ao trabalho e assumir suas funções. O 
seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias significará abandono de emprego, ocasionando 
sua demissão por justa causa na forma do artigo 482 da CLT.Natal, 07 de Junho de 2016. Publicado 
no Jornal A União, dias 09, 10 e 11/06/2016 – Republicado por Incorreção.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DO CONJUNTO HABITACIONAL ALTIPLANO CABO BRANCO

O PRESIDENTE da diretoria administrativa da Associação dos Moradores do Conjunto Ha-
bitacional Altiplano Cabo Branco – A. M. C. A., possuidora do CNPJ nº 09.295.395/0001-71, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com o ESTATUTO SOCIAL, em pleno gozo de seus 
direitos, CONVOCA todos os associados e todas as empresas interessadas para participar da 
ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se no SESC - Administração Regional no Estado da Paraíba, na 
Rua Desembargador Souto Maior, 291 - Centro - João Pessoa/PB, no dia 03 de agosto de 2016, 
a fim de deliberarem sobre a eleição da nova diretoria do conselho fiscal - Biênio 2016-2018. Para 
a instalação, funcionamento e deliberação da Assembleia Geral Ordinária, ora convocada, serão 
observados e obedecidos os seguintes procedimentos: I – aberta a Sessão e verificado o quórum 
exigido para funcionamento em primeira convocação, a Assembleia Geral deliberará sobre os 
supracitados pontos da PAUTA, conforme convocação feita por este Edital que encontrar-se-á 
disponível na sede administrativa da associação, bem como afixado em locais públicos e abertos ao 
público em toda a extensão do bairro; II – não havendo quórum, será feita a segunda convocação; 
III – persistindo a falta de quórum, se fará uma terceira convocação, observando o número mínimo 
de 10 (dez) sócios, conforme disposição estatutária; IV – observando o quórum mínimo exigido, 
o PRESIDENTE irá declarar aberta e regular a assembleia geral ordinária, procedendo com a 
abordagem dos assuntos contidos na PAUTA.

João Pessoa, 29 de junho de 2016.
JOÃO DOUGLAS ABRANTES DE OLIVEIRA FILHO

Presidente da A.M.C.A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2016-SRP - PROCESSO ADM. Nº 2016.06.027

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA. 
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA VENCEDORA: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME - CNPJ: 15.659.814/0001-00
ITEM OBJETO DESCRIÇÃO MINIMA UNID. QUANT. MARCAS P. UNT. P. TOTAL

1

GELADEIRA/ 
REFRIGERAD

OR, 
CAPACIDADE 
MINIMA 300 

LITROS

Geladeira / Refrigerador COR 
Branco, Capacidade de 
armazenagem total (L) 300, 
Prateleiras removíveis, Capacidade 
Geladeira (L)253, Capacidade 
Freezer (L)47, Tipo de Degelo 
Frost Free, Porta ovos, Porta latas, 
Pés niveladores, Controle de 
temperatura, Portas 1, Painel de 
Controle Externo, Formato 1 
Porta, Consumo de Energia A 
(menos 25% de consumo), 
Consumo (kWh) 35,5, 
Tensão/Voltagem 110V,  220V

UNID. 1 CONSUL 1350,00 R$     1.350,00 

2

Armário vitrine, 
número de 

portas 02 portas, 
material de 

confecção aço/ 
ferro pintado, 

laterais de vidro 
possui.

Armário com 2 portas com, 01 
fechadura. 04 prateleiras em vidros 
cristal. Porta e laterais em vidros 
de 4mm. Fundo e teto em chapa de 
aço. Dimensões: 0,65 x 0,40 x 
1,65m.

UNID. 3 TUBOMED 780,00 R$     2.340,00 

3

Armário 
dimensões 

min/0,75x1,80 
material de 

confecção aço

Armário de Aço Maçaneta com 4 
Prateleiras- Chapa 24, tratamento 
para pintura por meio de 
fosfatização e pintura eletrostática 
a pó com secagem em estufa a 200 
graus, com maçaneta, pés em 
polipropileno de alto impacto, 
Medida: Alt. 1,80 X Larg. 0,75 X
Prof. 0,40.

UNID. 4 ESCRITORIO 
E CIA 490,00 R$     1.960,00 

4

Mesa de 
escritório, base 

aço/ferro 
pintado, divisões 

de 01 a 02 
gavetas, material 

de confecção 
madeira/mdp/md

f/ similar, 
composição 

formato em L

Mesa em ( L ) para Escritório com 
2 gavetas com chaves. 
DESCRIÇÃO, Medidas total da 
mesa: (1.80mt x 1.60mt  ) Altura 
padrão 0.75cm, Fechamento das 
gavetas através de fechadura em 
aço com 2 copias de chave, Pés em 
aço reforçado 1.2mm com pintura 
Epóxi com tratamento anti –
ferrugem, Madeira MDP 15mm, 
Acabamento em perfil 
emborrachado.

UNID. 1 ESCRITORIO 
E CIA 370,00 R$       370,00 

5

Arquivo, 
material de 

confecção aço, 
gavetas 3 

gavetas p/ pasta 
suspensa, 

deslizamento da 
gaveta trilho 
telescópico

Arquivo em aço com trilho 
telescópico por esferas, com 3 
gavetas para pasta suspensa 
tamanho ofício. Porta-etiqueta e 
puxadores estampados nas gavetas, 
puxadores com acabamento em 
PVC nas cores cristal ou grafite, 
fechadura cilíndrica tipo yale com 
travamento simultâneo das gavetas 
e sistema de deslizamento com 
carrinho telescópio por esferas em 
aço estrutural 1,10 mm, com 18 
esferas. Acabamento em processo 
anti-corrosivo e pintura 
eletrostática a pó. Capacidade: de 
30 a 40 pastas por gavetas ou 25 
kg. Confeccionado em chapa de 
aço 26 (espessura variável de 0,40 
a 0,46mm) indicado para materiais 
leves, caso deseje em outras 
chapas mais reforçadas como: 
(chapa 24 - espessura variável de 

UNID. 3 ESCRITORIO 
E CIA 447,00 R$     1.341,00 

0,55 a 0,64mm de espessura e 
chapa 22 com espessura variável 
de 0,70 a 0,78mm). Entre em 
contato com a nossa central de 
atendimento. MEDIDA: 1030 alt. 
X 470 larg X 715 prof.

6

Estante, reforço 
possui, 

capacidade/ 
prateleiras min. 

50kg/ 06 
prateleiras.

Estante de Aço Multi-uso 
Econômica Altura: 1,98 m, 
Largura: 0,92 cm, Profundidade: 
0,30 cm, Quantidade de 
Prateleiras: 06, Prateleiras: Chapa 
#26 / 0,45 mm, Colunas: Chapa 
#18 - L2 30 x 30 Furação padrão, 
Sustentação: 50 kg por plano, 
Planos reguláveis: Sim, Estrutura 
desmontável: Sim, Reforço 
Ômega: Sim (1) Reforço em X: 
Sim, Parafusos: Sextavado com 
porca UNC ¼" X ½", Pintura: 
Epóxi Pó, Opções de Cores: Cinza 
/ Branca.

UNID. 4 ESCRITORIO 
E CIA 150,00 R$       600,00 

7

Roteador lan 
(wireless), 

portas wan/lan: 
1/4, antena 

mínimo de 02, 
tipo wireless 
ieee 802.11 

b/g/n, frequência 
2,4 a 2,4835ghz, 
segurança wpa/ 
wpa2, taxa sinal 

de 300 mbps 
(dinâmico), 

garantia mínima 
de 12 meses.

Roteador lan (wireless) portas 
wan/lan: 1/4, antena mínimo de 02, 
tipo wireless IEEE 802.11 B/G/N, 
frequência 2,4 a 2,4835ghz, 
segurança wpa/ wpa2, taxa sinal de 
300 mbps (dinâmico), garantia 
mínima de 12 meses.

UNID. 3 LINK ONE 235,00 R$       705,00 

8

Ar 
condicionado, 
climatização 

apenas frio, tipo 
split mínimo de 

7000 btu

Aparelho de Ar condicionado 
Split, com as seguintes especifi 
cações: Capacidade: 7.000 BTU’s; 
Operação: eletrônico; Funções 
Auto start, Timer, Sleep, Swing e 
Auto Ajuste de temperatura 
eletrônico, e de desumifi cação; 
Ciclo: quente, frio; Tensão: 220v; 
Cor: branco; Compressor: rotativo; 
Aletas horizontais e verticais; 
Baixo nível de ruído; Termostato 
regulável para selecionar a 
temperatura ideal do ambiente; 
Filtro de ar lavável (deslizante) 
fácil remover e limpar; Mínimas 
duas velocidades no ventilador; 
Com controle remoto total e 
display indicativo de temperatura 
selecionada; Certifi cação do 
Inmetro e Selo Procel A ou B; 21 
Filtro eletrostático e fi ltro 
fotocatalítico e fi ltro de carvão 
ativado; Filtro eletrostático e fi ltro 
fotocatalítico e fi ltro de carvão 
ativado para reter partículas 
microscópicas, diferentes 
bactérias, mofo e fumaça; Vazão 
nominal m³/hora: 480 
aproximadamente.

UNID. 7 ELECTROLUX 1230,00 R$     8.610,00 

9 Tela de projeção

Tela com tripe 1,80 x 1,80
formato quadrado Tecido Matte 
White, branco opaco com verso 
preto, Largura 1,80mts x Altura 
1,80 mts Estojo em alumínio, com 
design inovador, Pintura 
eletrostática na cor preta Alça 
prática e funcional que facilita 
transporte e  manuseio, Tripé em 
aço com tratamento anticorrosivo, 
Sistema de regulagem de altura 
que impede descida involuntária 
da tela.

UNID. 1 3M 780,00 R$       780,00 

10

Ar 
condicionado, 
climatização 

apenas frio, tipo 
split mínimo de 

12000 btu

Aparelho de Ar condicionado 
Split, com as seguintes especifi 
cações: Capacidade: 12.000 
BTU’s; Operação: eletrônico; 
Funções Auto start, Timer, Sleep, 
Swing e Auto, Ajuste de 
temperatura eletrônico, e de 
desumifi cação; Ciclo: quente, frio; 
Tensão: 220v; Cor: branco; 
Compressor: rotativo; Aletas 
horizontais e verticais; Baixo nível 
de ruído; Termostato regulável 
para selecionar a temperatura ideal 
do ambiente; Filtro de ar lavável 
(deslizante) fácil remover e limpar; 
Mínimas duas velocidades no 
ventilador; Com controle remoto 
total e display indicativo de 
temperatura selecionada; Certifi 
cação do Inmetro e Selo Procel A 
ou B; 21 Filtro eletrostático e fi 
ltro fotocatalítico e fi ltro de 
carvão ativado; Filtro eletrostático 
e fi ltro fotocatalítico e fi ltro de 
carvão ativado para reter partículas 
microscópicas, diferentes 
bactérias, mofo e fumaça; Vazão 
nominal m³/hora: 480 
aproximadamente.

UNID. 1 CONSUL 1385,00 R$     1.385,00 

11 Balde a 
pedal/lixeira

Lixeira em Aço Inox com Pedal e 
Balde Removível, Capacidade: 5 
litros, Diâmetro: 20,5 cm, Altura: 
29,0 cm

UNID. 1 PURIMAX / 
ELANGANCE 97,00 R$         97,00 

12 No break (para 
computador)

No break (para computador) 
potência mínima 1kva, tensão 
entrada/ saída: bivolt, alarmes 
audiovisual, bateria interna 01 
selada, garantia mínima de 12 
meses

UNID. 2 SMS 610,00 R$     1.220,00 

VALOR TOTAL R$   20.758,00 
2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Juarez Távora, por 
intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Juarez Távora, 01 de Julho de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Felipe Junior da Silva
CPF: 100.893.204-33
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107753
Responsável: Felipe Junior da Silva
CPF: 100.893.204-33
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107733
Responsável: Felipe Junior da Silva
CPF: 100.893.204-33
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107761
Responsável: Marlira Fernandes da Silva
CPF: 071.472.564-17
Título/Valor – DM – R$ 900,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107822
Responsável: Wanderley de Sousa Bernardino
CPF: 086.504.104-05
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107818
Responsável: Fabricia de Oliveira Silva
CPF: 075.669.664-05
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107829
Responsável: Fernanda de Oliveira Silva
CPF: 076.200.874-19
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107828
Responsável: José Pereira de Souza
CNPJ: 04.987.549/0001-72

Título/Valor – CDA – R$ 573,41
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Protocolo: 107888 Responsável: Cassia Negreiroa 
de Caldas
CPF: 738.988.302-25
Título/Valor – CH – R$ 1.852,00
Protestante: FRANCISCO CLEMILDO
Apresentante: Ilderlane Maria Xavier de Oliveira
Protocolo: 107816
Responsável: Cassia Negreiroa de Caldas
CPF: 738.988.302-25
Título/Valor – CH – R$ 1.852,00
Protestante: FRANCISCO CLEMILDO
Apresentante: Ilderlane Maria Xavier de Oliveira
Protocolo: 107815
Responsável: Julio Clovis Brasil Vieira
CNPJ: 12.682.167/0001-69
Título/Valor – DM – R$ 755,00
Protestante: Barrozo Estofados Industria e Comercio de 
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107824
Responsável: Anderson Abel Felix
CPF: 701.972.194-03
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107819
Responsável: Felipe Junior da Silva
CPF: 100.893.204-33
Título/Valor – DM – R$ 220,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107830
Responsável: Jose Amancio Ribeiro
CPF: 042.586.114-76
Título/Valor – DM – R$ 350,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107825
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 01 de julho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE 

EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: SECETARIA DE SAÚDE - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIO PESSOA 

JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00036/2016 - 12.05.16 - ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00028/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 158.113,00
CT Nº 00029/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA 

PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CNSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00030/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 122.145,00
CT Nº 00031/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00032/2016 - 11.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00
CT Nº 00033/2016 - 11.05.16 - ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICA-

MENTOS LTDA - R$ 42.494,00
CT Nº 00034/2016 - 11.05.16 - medfarmacy hospitalar ltda - R$ 22.154,00
CT Nº 00035/2016 - 11.05.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 

PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 206
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00039/2016 - 30.05.16 - ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 135.534,40
CT Nº 00040/2016 - 30.05.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 770.279,20
CT Nº 00041/2016 - 30.05.16 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - R$ 108.891,20
CT Nº 00042/2016 - 30.05.16 - JOSE WILSON SANTOS - R$ 98.265,20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

DO MUNICIPIO D POCINHOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00060/2016 - 01.06.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 273.240,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

DIVERSAS SECRETARIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: 3390-39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00037/2016 - 20.05.16 - ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 128.936,00
CT Nº 00038/2016 - 20.05.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 404.272,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-

CIPIO DE POCINHOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Manutenção das Atividades de Sec. de Educação e Cultura Manutenção das Ativida-

des da Sec. de Saúde e Saneamento Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Ação ELE-
MENTO DE DESPESA: 33903000 (Material de Consumo) FONTE DE RECURSO: Recursos Proprios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00049/2016 - 09.06.16 - MARIA SALOMÉ PEREIRA CHAVES - R$ 174.630,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00043/2016 - 10.06.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 52.264,64
CT Nº 00044/2016 - 10.06.16 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 51.663,65
CT Nº 00045/2016 - 10.06.16 - LARMED DISTR. DE MEDICAENTOS E MAT. MEDICO HOSP. 

LTDA - R$ 31.648,63
CT Nº 00046/2016 - 10.06.16 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 53.962,40
CT Nº 00047/2016 - 10.06.16 - medfarmacy hospitalar ltda - R$ 17.985,04
CT Nº 00048/2016 - 10.06.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 48.059,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS 
CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 158.113,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 122.145,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDCA-
MENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00; ENDOMED COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 42.494,00; medfarmacy hospitalar ltda - R$ 
22.154,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU-
NICIPIO DE POCINHOS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor  de: 
ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 135.534,40; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 
770.279,20; FLAUMIR BARBOSA LEITE - R$ 108.891,20; JOSE WILSON SANTOS - R$ 98.265,20.

Pocinhos - PB, 26 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO D POCINHOS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 
273.240,00.

Pocinhos - PB, 30 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 128.936,00; 
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 404.272,00.

Pocinhos - PB, 20 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PÃES 
E DERIVADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA SALOMÉ 
PEREIRA CHAVES - R$ 174.630,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 52.264,64; CIRURGICA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 51.663,65; LARMED DISTR. DE MEDICAENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 
31.648,63; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 53.962,40; medfarmacy hospitalar 
ltda - R$ 17.985,04; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 48.059,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-
-VAGINAL DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
158.113,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 122.145,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDCA-
MENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00; ENDOMED COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 42.494,00; medfarmacy hospitalar ltda - R$ 
22.154,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU-
NICIPIO DE POCINHOS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 135.534,40; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 
770.279,20; FLAUMIR BARBOSA LEITE - R$ 108.891,20; JOSE WILSON SANTOS - R$ 98.265,20.

Pocinhos - PB, 26 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO D POCINHOS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 
273.240,00.

Pocinhos - PB, 30 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 128.936,00; 
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 404.272,00.

Pocinhos - PB, 20 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PÃES 
E DERIVADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA SALOMÉ 
PEREIRA CHAVES - R$ 174.630,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 52.264,64; CIRURGICA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 51.663,65; LARMED DISTR. DE MEDICAENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 
31.648,63; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 53.962,40; medfarmacy hospitalar 
ltda - R$ 17.985,04; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 48.059,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 01 de Julho de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de Pessoa Física ou 
Juridicacom Curso de Desenho Técnico e Com Experiência em Auto Cad. Para Auxiliar a Confecção 
de Projetos de Engenharia, Arquiteta e Serviços Administrativos Coforme Anexo I do Edital.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 01 de Julho de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para disponibili-
zação de software, visando o acesso ao banco de dados do DETRAN PB, pela STTP.; RATIFICO o 
correspondente procedimento do seu objeto a: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DA PARAIBA CODATA - R$ 19.203,84.Campina Grande - PB, 01 de Julho de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00018/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Abrigo para passageiros 
de ônibus, confeccionados em tubos de aço de 4`` e coberturas em telhas de alumínio. Dimensões : 
4m x 2m; RATIFICO o correspondente procedimento  ao seu objeto a: FELIPE RANIER CAVALCANTI 
SILVA - R$ 7.800,00.Campina Grande - PB, 01 de Julho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 010/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às nove 
horas do dia primeiro de julho do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a sala da COPELI, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 01/2016, de 04 de 
janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo maior desconto para Registro de preço para aquisição parcelada de peças para veículos, 
destinados a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Mamanguape. Aberta a 
reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram empresas interes-
sadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial nº 010/2016. Não havendo 
interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA.  A nova data da 
licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. Maiores 
informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua 
Antenor Navarro, nº 10, Centro, Mamanguape - PB, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 Horas.

Mamanguape, PB, 01 de julho de 2016.
Milton de Alemida e Silva Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 09h00m do dia 
13/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00019/2016, que tem por objeto o Forne-
cimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetor de Pneus para atender a Frota de Veículos e Máquinas 
pertencentes a Prefeitura de Cabaceiras e Secretarias. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura 
Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou email 
pmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 01 de Julho  de 2016 
JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h00m do dia 

13/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00020/2016, que tem por objeto o For-
necimento de Material de Construção - Pedras em Paralelepípedos Granítico, visando atender as 
necessidades do Setor de Infraestrutura da Prefeitura de Cabaceiras. Esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 
3356.117 ou email pmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 01 de Julho  de 2016 
JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 3° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00001/2015 – Prorrogação Contratual por mais 
180 (cento e oitenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2014. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE RIACHÃO/PB e POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 
35.506.556/0001-85.

Objeto: Construção de Cobertura da Quadra da EMPG MENINO JESUS, no Município de Riachão, 
Estado da Paraíba. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 180 dias, 05/07/2016 à 
31/12/2016. Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização 
da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações 
das medições. Assinaturas do Aditivo Contratual: 01/07/2016.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 019/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de 
São Miguel-PB, às 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa para 
Executar Manutenção Preventiva, Corretiva com Fornecimento de Peças para os veículos da frota 
municipal; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 
2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 29 de Junho de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A PREFFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação modalidade Tomada de Preços Nº 
00005/2016, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Reforma 
e Ampliação da Escola E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Muni-
cípio de Poço Dantas – PB, que as empresas não atenderamem sua plenitude os requisitos mínimos 
exigidos no Edital e por sequente, ao chamamento público com base no Art 48 da Lei 8.666/93. Assim 
sendo, foi a licitação declarada fracassada. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3562-1023.

Poço Dantas - PB, 01 de Julho de 2016
JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Termo Aditivo Nº 02 Do Contrato De Nº 00023/2015. Partes Prefeitura Municipal De São Sebastião 
De Lagoa De Roça E CONSTRUTORA MILENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de Enge-
nharia Civil para Execução de Serviços de Construção de Centro de Referência de Assistência Social 
- CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - Contrato de Repasse Nº 77.6196/2012 
- Ministério da Saúde - FNAS/Caixa Processo N º 2641.0400571-73/2013, Adicionados de Contra-
partida do Município de São Sebastião de Lagoa De Roça/PB. - Fundamento Legal: TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2014. Dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça / Federal CONTRATO DE REPASSE Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - FNAS/CAIXA 
PROCESSO N º 2641.0400571-73/2012:/ 02120.08.244.2016.1057 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 
CRAS/PAIF 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000/052 Objeto Do Aditivo: Refere-Se O Pre-
sente Aditivo de Acréscimo de Aditamento de Prazo com Prorrogação por Mais 220 dias, Mantendo 
As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria Do 
Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda.

São Sebastiao de Lagoa de Roça PB,em 30/05/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 009/2016

Pregão Presencial SRP Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: São 
José Serviços de Diagnósticos Por Imagem e Odontologia Ltda-ME, CNPJ: 21.185.289/0001-30. 
Objeto: Prestar serviços técnicos especializados para realizar Ultrassonografia (itens de 01 a 08). 
Valor Contratado: R$ 32.725,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Mac. e Próprios. Vigência: 01 
(um) ano. Data da ass.: 01/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e Manuela B. de 
Miranda (Pela Empresa).

Assunção/PB, 01 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 020/2016
Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: 

Distribuidora Macbraz Ltda, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70. Objeto: Prestar serviço na confecção de 
Fardamento Escolar e para os funcionários da Secretaria de Saúde, ref. aos itens: 01 e 02. Valor 
Contratado: R$ 12.267,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios, Fundo Municipal de Saúde 
(Recursos Próprios),  PNAE, PETI, PROJOVEM, Casa da Família e Creche. Vigência: 01 (um) ano. 
Data da ass.: 06/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Raildo Q. Diniz 
(Pela Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 021/2016
Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Fran-

cisco de Assis Gonçalves de Farias, CNPJ: 11.572.908/0001-96. Objeto: Prestar serviço na confecção 
de Fardamento Escolar e para os funcionários da Secretaria de Saúde, ref. aos itens: 03 e 06. Valor 
Contratada: R$ 28.382,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios, Fundo M. de Saúde,  PNAE, 
PETI, PROJOVEM, Casa da Família e Creche. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 06/06/2016. Partes 
ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Francisco de A. G. de Farias (Pela Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 022/2016
Pregão Presencial SRP Nº 004/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado: UDI 

Patos Serviços e Produtos Médicos Ltda, CNPJ: 09.442.754/0001-76. Objeto: Prestar serviços 
técnicos especializados na realização de Exames por Imagem. Valor Contratado: R$ 94.710,00, ref. 
aos itens: 01 a 33. Dotação: QDD/2016. Recursos: MAC. e Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data 
da ass.: 06/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e UDI Patos Serviços e Produtos 
Médicos Ltda (Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços Nº 001/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a empre-
sa: São José S. de Diag. Por Imagem e Odontologia Ltda-ME, CNPJ: 21.185.289/0001-30. Pregão 
Presencial SRP Nº 001/2016. Valor contratado: R$ 32.725,00, ref. aos itens de 01 a 08. Registro de 
preços para eventual objeto: Prestar serviços técnicos especializados para realizar Ultrassonografia. 
Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: 
MAC. e Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 01/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira 
(Prefeito), e Manuela B. de Miranda (Sócia proprietária) (Pela Contratada).

Assunção/PB, 01 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços nº 002/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pes-
soa jurídica: Distribuidora Macbraz Ltda, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70. Pregão Presencial SRP nº 
003/2016. Valor contratado: R$ 12.267,00, ref. aos itens: 01 e 02. Registro de preços para eventual 
objeto: Prestar serviço na confecção de Fardamento Escolar e para os funcionários da Secretaria de 
Saúde. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos. Dotação: QDD/2016. Fonte de 
recursos: Próprios, Fundo M. de Saúde, Pnae, Peti, Projovem, Casa da Família e Creche. Vigência: 
12 (doze) meses. Data da Ass.: 06/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) 
e Raildo Q. Diniz (Pela Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Aviamentos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH - ME - R$ 100.197,50.

Bananeiras - PB, 27 de Junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Aviamentos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento 

Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS 
ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS; TRANSFERÊNCIA DE RECUR-
SOS - FNAS 08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS 
SOCIAL FUNDO A FUNDO; 08.244.2005.2057 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA 
SEMANA SANTA; 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A CA-
RENTES; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00106/2016 - 
27.06.16 - MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH - ME - R$ 100.197,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Kits de Enxovais, Destinado a atender a Secretaria de Desenvolvimento Social; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - ME - R$ 113.970,00.

Bananeiras - PB, 27 de Junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Kits de Enxovais, Destinado a atender a Secretaria de 

Desenvolvimento Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS 
- RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS - FNAS 08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS 
SOCIAL FUNDO A FUNDO; 08.244.2005.2057 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA 
SEMANA SANTA; 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A CA-
RENTES; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00107/2016 - 
27.06.16 - GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 113.970,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60007/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
LICITANTES INABILITADOS:
- BRASEM INCORPORACOES LTDA, por não atender ao item 8.3.2.
- J.F.SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME, por não atender aos itens 8.2.1 e 

8.2.12  
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, foi concedido prazo para apresen-
tação de nova documentação de habilitação na forma do § 3º do art. 48, da Lei 8.666/93.  Em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes contendo a nova 
documentação de habilitação será realizada no dia 18/07/2016, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 30 de Junho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Construção de uma quadra escolar coberta - Ginásio Patamuté.
LICITANTE HABILITADO:
- BRASEM INCORPORACOES LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- J.F.SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME. A empresa não atendeu aos itens 

6.7.2, 8.2.1; 8.2.3; e, 8,2,12, todos do instrumento convocatório.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/07/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 
Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com.

Cajazeiras - PB, 30 de Junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: Construção de uma Escola Núcleo 1 - Catolé dos Gonçalves - Cajazeiras-PB.
LICITANTE HABILITADO:
- BRASEM INCORPORACOES LTDA.
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, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com.

Cajazeiras - PB, 30 de Junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: Construção de uma Escola Núcleo 1 - Catolé dos Gonçalves - Cajazeiras-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
BRASEM INCORPORACOES LTDA - Valor: R$ 885.737,74.
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, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com.

Cajazeiras - PB, 30 de Junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa Especia-
lizada na prestação de serviços de Diagnósticos de lesões no colo do útero através de aparelho 
colposcópio - Exames de Colposcopia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Julho de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa Especializada 
em Assessoria Pedagógica, para atuar junto a Secretaria Municipal de Educação deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 14:30 horas do dia 19 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa 
Especializada para prestar serviços de: Formação inicial e continuada e Jornada Pedagógica para 
Coordenadores Educacionais, Professores e demais profissionais da Área de Educação do Município 
de Duas Estradas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços para confecção de 
esculturas em resina com fibra em quatro camadas em tamanho natural, com material e instalação 
inclusos, destinadas ao Museu Municipal deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 01 de Julho de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2ª) Ata de Registro de Preços nº 003/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pessoa 
jurídica: Francisco de Assis Gonçalves de Farias, CNPJ: 11.572.908/0001-96. Pregão Presencial 
SRP nº 003/2016. Valor contratado: R$ 28.382,00, ref. aos itens: 03 e 06. Registro de preços 
para eventual objeto: Prestar serviço na confecção de Fardamento Escolar e para os funcionários 
da Secretaria de Saúde. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos. Dotação: 
QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios, Fundo M. de Saúde, Pnae, Peti, Projovem, Casa da Família 
e Creche. Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 06/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira 
(Pela Contratante) e Francisco de A. G. de Farias (Pela Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA Nº 004/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços nº 004/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a 
pessoa jurídica: UDI Patos Serviços e Produtos Médicos Ltda, CNPJ: 09.442.754/0001-76. Pregão 
Presencial SRP Nº 004/2016. Valor contratado: R$ 94.710,00, ref. aos itens: 01 a 33. Registro de 
preços para eventual objeto: Prestar serviços técnicos especializados na realização de Exames por 
Imagem. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos. Dotação: QDD/2016. Fonte 
de recursos: MAC. e Próprios. Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 06/06/2016. Partes ass.: 
Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito), e UDI Patos Serviços e Produtos Médicos Ltda (Contratada).

Assunção/PB, 06 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta apresentada no Pregão Presencial SRP N.º 006/2016, objetivando à 
Contratação de uma Pessoa Jurídica para realizar exames laboratoriais. Vencedor: UDI Patos 
Serv. e Prod. Médicos Ltda, CNPJ: 09.442.754/0001-76, com o valor total de R$ 128.828,40. 
Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 07 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta no Pregão Presencial SRP N.º 007/2016, objetivando à Prestar serviços 
diariamente, sendo 06h:00mn (seis horas) por dia na consultoria e assessoria permanente na área de 
planejamento e elaboração de projetos técnicos no nível de todos os Ministérios. Vencedor: Augusto 
Santa Cruz Valadares–ME, CNPJ Nº 20.190.067/0001-43, com o valor total de R$ 30.000,00, pelos 
12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 07 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta no Pregão Presencial SRP N.º 009/2016, objetivando à Contratação 
de pessoa física ou pessoa jurídica para prestar serviço com veículos no transporte de alunos da 
zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso as escolas no município. Vencedores: 
Genival Gonçalves de Oliveira – CPF.: 251.091.974-15, com o valor total de R$ 26.400,00, pelos 10 
(dez) meses; Lourinaldo Souza Queiroz – CPF.: 019.956.974-60, com o valor total de R$ 60.500,00, 
pelos 10 (dez) meses; Santina Maria Balduíno – CPF.: 576.347.774-04, com o valor total de R$ 
35.200,00, pelos 10 (dez) meses; Tiago Alberion dos Santos – CPF.: 052.798.594-51, com o valor 
total de R$ 19.800,00, pelos 10 (dez) meses . Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 23 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta no Pregão Presencial SRP N.º 011/2016, objetivando à Contratação de 
pessoa jurídica para prestar serviço na Instalação e Fornecimento de Links de Internet (348MPBS), 
para atender a demanda do município, conforme termo de referência. Vencedor: Caririweb Pro-
vedores de Internet Ltda – EPP – CNPJ.: 07.586.369/0001-77, com o valor total de R$ 50.736,00, 
pelos 12 (doze) meses . Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através de seu Presidente da CPL, torna público para os interes-
sados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços Nº 004/2016. PRO-
POSTAS DESCLASSIFICADAS: Não houve. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 1º Lugar: Construtora 
Arara Ltda -ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03 com o valor de R$ 555.369,93.

Assunção/PB, 01 de julho de 2016.
João Paulo Souza Galdino - 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
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 artistas do ramo musical para apresentação de shows 
das Bandas: Banda Cascavel; Alcione do Acordeon; Banda Caçua de Mangai, Forró dos Bo$$as em 
praça pública do Município de Natuba, nos dias 28 de Junho e 03 de Julho de 2016, por ocasião das 
tradicionais festas juninas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANTONIO MARCELINO DE MORAIS - R$ 5.500,00; MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME 
- R$ 20.000,00; WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 26.500,00.

Natuba - PB, 27 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Oxigênio Medicinal, 
para utilização no Hospital Municipal, Unidades de Saúde e Ambulâncias do Município de Natuba 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 01 de Julho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de consultoria técnica, alocação de sistemas de informática e suporte técnico 
em processamento de dados.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 01 de Julho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de artistas do ramo musical para apresentação de shows das Bandas: 
Banda Cascavel; Alcione do Acordeon; Banda Caçua de Mangai, Forró dos Bo$$as em praça 
pública do Município de Natuba, nos dias 28 de Junho e 03 de Julho de 2016, por ocasião das 
tradicionais festas juninas.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 13.392.0247.2.014 - Manutenção 

das Atividades Artísticas e Culturais. 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00040/2016 - 27.06.16 - ANTONIO MARCELINO DE MORAIS - R$ 5.500,00
CT Nº 00041/2016 - 27.06.16 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME - R$ 20.000,00
CT Nº 00042/2016 - 27.06.16 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 26.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 – 2º REUNIÃO
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículo (sem motorista) tipo passeio, motor 

1.0, quatro portas, com ar-condicionado, ano fabricação entre 2011 á 2015, para ficar a disposição 
do Conselho Tutelar do município de Várzea-PB.

DATA REUNIÃO: 18 de Julho de 2016, ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 01 de Julho de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
REF: CONTRATO 00125/2016. Origem: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 

00030/2016. OBJETO: Locação do automóvel CHEVROLET CLASSIC LS, de categoria particular, 
de cor preta, ano e modelo 2014 / 2015, movido a gasolina / álcool, de placa QFB 7009 PB, a dispo-
sição de segunda a sexta-feira, com quilometragem livre, da Secretaria de Saúde. JUSTIFICATIVA: 
Verificada a conveniência para ambas as partes, por motivos alheios à execução contratual, nos 
termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal 8666/93. Do mesmo diploma legal. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CONTRATADO: CARLOS DANILO BEZERRA DA 
SILVA. CPF: 047.018.434-58. DATA RESCISÓRIA: 30/06/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00050/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para disponibilização de mão de obra especializada em 

serviços elétricos, hidráulicos, em alvenaria, em marcenaria e carpintaria, e serviços de artífice 
em serviços gerais, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura..

ABERTURA: 28/06/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/07/2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para disponibilização de mão de obra especializada em serviços elétricos, hidráulicos, 
em alvenaria, em marcenaria e carpintaria, e serviços de artífice em serviços gerais, de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 01 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 
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Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo
Homologação

Pregão Presencial nº001/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao Pre-

gão Presencial nº001/2016, que objetiva: Aquisição de Combustíveis e demais derivados destinados ao 
consumo da frota municipal (próprio e locado); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de Comercial de Combustíveis Santa Rita Ltda – Me, R$1.361.410,00. Cruz do Espírito Santo 
– PB, 01de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº002/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 
Pregão Presencial nº002/2016, que objetiva: Locação de veículos de acordo com a necessidade desta 
Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de O e L – Viagens e Turismo 
Ltda – EPP, R$860.860,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 26 de fevereiro de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº003/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 
Pregão Presencial nº003/2016, que objetiva: Aquisição de fardamentos para atender a Sec. Educação, 
Ação Social, fardamento escolar e aos programas desta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Distribuidora MAC BRAZ -, R$53.872,50; R.L Comércio Varejista 
de Multi utilidades – R$15.694,00; Willams Medeiros Junior – Me – R$7.380,20. Cruz do Espírito Santo 
– PB, 02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº004/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao Pre-
gão Presencial nº004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de construção para atender 
de forma fracionada a demanda dessa municipalidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Jesiel Marques dos Santos – Me - R$683.210,85.Cruz do Espírito Santo – PB, 
02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Pregão Presencial Nº005/2016
Comunicado

A Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, através da sua Pregoeira, 
torna público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de peixes tipo corvina e arroz para distribuição gratuita junto 
às famílias carentes deste município em comemoração a Semana Santa. Cruz do Espírito Santo – PB, 
22 de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº006/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao Pre-
gão Presencial nº006/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos da farmácia básica para atender 
de forma fracionada e de acordo com a necessidade deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Lagean Comércio e Representação Ltda - R$84.998,00; Suframed 
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda – R$119.518,00; Vida Distribuidora do Nordeste Ltda 
– R$116.890,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº007/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 
Pregão Presencial nº007/2016, que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica para captação de 
recursos, elaboração de planos de trabalhos e SICONV para atender as demandas operacionais deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maciana de Azevedo 
Oliveira - R$13.500,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 28 de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação
Pregão Presencial nº008/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao Pregão 
Presencial nº008/2016, que objetiva: Aquisição de Material Médico, odontológico, Equipamento Hospitalar 
e diversos para atender a demanda desse município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de:  Suframed Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda - R$64.018,20. 
Wagner Cartaxo Marques Eirelli – EPP - R$31.712,00 Cruz do Espírito Santo – PB, 20 de Abril de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº001/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a Inexi-

gibilidade de Licitação nº001/2016, que objetiva: Contratação dos serviços de Assessoria Jurídica para 
atender a demanda desta municipalidade; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados, no valor de R$38.500,00. Cruz do 
Espírito Santo – PB, 09 de Fevereiro de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº002/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a Inexi-

gibilidade de Licitação nº002/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação alusivos aos festejos de 
Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Forró Bakana Produções e Eventos Ltda - Me no valor de 
R$20.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº004/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a Inexi-

gibilidade de Licitação nº004/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação alusivos aos festejos de 
Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Allan Wagner Lopes Chianca – ME – Banda Ferro na Boneca,  
no valor de R$25.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº005/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a Inexi-

gibilidade de Licitação nº005/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação alusivos aos festejos de 
Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GM7 Eventos e Produções Ltda – Banda Gatinha Manhosa,  
no valor de R$25.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº006/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a Ine-

xigibilidade de Licitação nº006/2016, que objetiva: Aquisição de livros didáticos para estudo da história 
e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ABC CULTURAL EDITORA LTDA,  no valor de R$12.337,65. Cruz do Espírito 
Santo – PB, 09 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº007/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº007/2016, que objetiva: Contratação de escritório jurídico especializado 
em consultoria e auditoria tributária para assessoramento ao setor de tributos, visando levantamento de 
recuperação de tributos junto as instituições financeiras desse município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
sob o valor de “AD EXITUM” após estudo a ser realizado. Cruz do Espírito Santo – PB, 19 de Abril de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO – Adesão a Ata nº001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer Jurídico, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016, que objetiva: 
Adesão a Ata de registro de Preço, referente ao Pregão Presencial nº009/2015 da Prefeitura Municipal 
de São Miguel de Taipu – PB, cujo objeto é Aquisição de Material Hospitalar para atender a demanda 
deste Município; Ratifico o correspondente procedimento em favor de: Atacamed Comércio de Produtos 
Farmacêuticos e hospitalar Ltda - R$413.034,82; Disk Drago Comércio Ltda – Me – R$213.012,20; Cruz 
do Espírito Santo – PB, 15 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO – Adesão a Ata nº002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer Jurídico, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016, que objetiva: 
Adesão a Ata de registro de Preço, referente ao Processo Administrativo nº082/2015 – Pregão Presen-
cial nº062/2015 da Prefeitura Municipal de Cuité – PB, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as secretarias e programas desta Prefeitura ; Ratifico o correspondente procedimento em 
favor de: Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda - R$438.602,20. Cruz do Espírito Santo – PB, 22 
de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Dispensa nº001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer Jurídico, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, que objetiva: Aquisição 
de peixe tipo corvina e arroz para distribuição gratuita as famílias carentes deste município; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Comercial Itambé Ltda - R$84.350,00. Cruz 
do Espírito Santo – PB, 23 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Execução dos serviços de conclusão do Posto de Saúde da Família (PSF) localizado na 

Zona Rural, Sítio Salvador, deste Município.
LICITANTE HABILITADO:
- VN Construções e Incorporações Eireli - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- MAXX CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI - - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/07/2016, 
às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, no horário das 
08h00min as 12h:00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 30 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços de 

conclusão do Posto de Saúde da Família (PSF), localizado na Zona Rural, Sítio Corta Bainha, deste 
Município.

LICITANTES HABILITADOS:
- Estructural Engenharia Ltda - ME.
- VN Construções e Incorporações Eireli - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- MAXX CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI - - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/07/2016, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, no horário das 
08h00min as 12h:00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 30 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA 
DE RÁDIO DIFUSÃO QUE TENHA PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO JORNALÍSTICO PREDO-
MINANTEMENTE VOLTADO PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA “PRESTANDO 
CONTAS”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELABORANDO E MONITORANDO OS PROGRAMAS NÁ AREA 
EDUCACIONAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 13 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PER-
MANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, Estado da Paraíba, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a empresa MINDELO CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, impetrou recurso contra o resultado da fase de habilitação da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016. Aos interessados que queiram apresentar contrarrazões, 
o mesmo encontra-se a disposição na Prefeitura Municipal. Nestes são os termos. Publique-se 
e registre.

Manaíra/PB, 01 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA 

PRESIDENTE DA C.P.L

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 11.066/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/2016
DATA DE ABERTURA: 14/07/2016 – ÀS: 08: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES II
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª.Juliana 

Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 636130. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 
7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 11.065/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2016
DATA DE ABERTURA: 15/07/2016 – ÀS: 08: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES II
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª.Juliana 

Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 636126. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 
7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.024/2016 
PROCESSOS Nº Nºs. 2016/023713 da SEMAM; 2016/025336 da SEMHAB; 2016/012836 da 

SEREM; 2016/024251 da SECOM; 2016/041252 do GAPRE; 2016/024801 da SEPPM; 2016/033368 
da PGM; 2016/041653 da SETUR; e 2016/045112 da SEAD.

DATA DE ABERTURA: 13/07/2016 - ÀS 08h15min - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 1.763/2011, torna público, que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação nº 635757. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada 
pelos Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00(Ordinários) e 20 e 34 (fundo). Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-
9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 01 de julho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
HOMOLOGO a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 001/2016, que tem por objeto a 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, e com base no relatório da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a 
empresa: ZENAIDE E PORTO CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ 18.898.774/0001-47, com o 
valor Global de R$: 481.440,51 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e 
cinquenta e um centavos) para que produza os efeitos legais nos termo do Art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Boqueirão - PB, 27 de junho de 2016. JOÃO 
PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO – Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boqueirão/ João Paulo Barbosa Leal Segundo CON-

TRATADO: ZENAIDE E PORTO CONSTRUÇÕES LTDA EPP/ ATILA ZENAIDE JUNIOR – CNPJ 
18.898.774/0001-47. OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS; VALOR 
GLOBAL: R$: 481.440,51 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta 
e um centavos).  VIGÊNCIA: 12(doze) meses DATA DA ASSINATURA: 27/06/2016 DOTAÇÃO: 2012 
- 15 451 0024 1.023 - 4.4.90.51.00.  LEGISLAÇÃO: Tomada de Preços 001/2016, Lei 8.666/93 e 
Legislação posteriores: CONTRATO DE REPASSE Nº. CR1022.753-89/2015-MCIDADES.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00009/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa 
E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP e SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – EPP por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabili-
tação/Desqualificação Técnica das empresas: A. R. J MONTEIRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
EIRELI – ME; A.Q. CONSTRUTORA LTDA – ME; ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP; 
CONSTRUTORA J GALDINO; CONSTRUTORA JADE EIRELI ME; CONSTRUTORA PRINCESA DO 
VALE ME; GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME; JATOBÁ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA; SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Portanto fica a parti desta publicação informado aos licitantes 
que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a parti desta publicação esta aberto o 
prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 30 de junho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00010/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas: 
E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – EPP e PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME por ter cumprido a todas as 
exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: 
A. R. J MONTEIRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI – ME, A.Q. CONSTRUTORA LTDA – ME, 
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, CONSTRUTORA J GALDINO, GRANDE SERRA 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, JATOBÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, 
LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA; Portanto fica a parti desta publicação 
informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a parti desta 
publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 
8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 30 de junho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00011/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas: 
E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
e PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME por ter cumprido a todas as exigências 
do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: A.Q. 
CONSTRUTORA LTDA - ME; ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP; CONSTRUTORA 
J.C.F. LTDA; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE ME; GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA - ME; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA; Portanto fica a 
parti desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos 
e que a parti desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 
109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a 
presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, 
divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 30 de junho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO 
A pregoeira oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB, torna público que con-

siderando a decisão singular DS1-TC 00034/16, PROCESSO TC 8500/16, proveniente do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba, fica suspenso cautelarmente o Pregão Presencial nº 10015/16, 
até ulterior deliberação.

Alagoa Grande - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destina-
dos a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de Ampliação da Escola Municipal Padre Ibiapina - Santa Fé - Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: HOT GAS COMERCIO E SERV DE INST E 
MONTAGEM EM GERAL LTDA-ME - Valor: R$ 139.586,15. Tendo em vista que as empresas: VN 
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, que apresentou proposta no valor total de 
R$ 149.055,32; CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, que apresentou 
proposta no valor total de R$ 149.892,28 e a empresa MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP, 
que apresentou proposta no valor total de R$ 149.923,34 se enquadraram como ME/EPP conforme 
consta na ATA 01 e de acordo com Legislação vigente é concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar desta publicação para querendo, apresentar nova proposta de preços composta de planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e declaração de composição de custos do BDI, com 
valores inferiores ao da empresa acima declarada vencedora do certame, preferencialmente pela 
VN CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME e sucessivamente, seguindo a ordem 
de classificação constante do Quadro Comparativo de Preços e acima mencionada. Dos atos de-
correntes 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 Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 29 de Junho de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações nos termos de referência dos pre-
gões presenciais 009 e 010/2016, bem como nos Projetos Básicos das Tomadas de Preços 004 e 
005/2016, ficam definidas da seguinte forma as datas de aberturas dos certames: PP009 05/07/16 
– 08:30hs; PP010 05/07/16 – 09:30hs; TP004 05/07/16 – 10:30hs e TP005 05/07/16 – 11:30hs, 
ficam respeitadas todas as condições editalícias iniciais. Outras informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 30 de Junho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, 
conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES - R$ 49.930,00.

Itapororoca - PB, 01 de Julho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Caja-

zeiras -PB.
LICITANTE HABILITADO:
- BRASEM INCORPORACOES LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- JATOBÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP. A empresa deixou de atender ao item 8.2.4.
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 
13/07/2016, às 11:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 
Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com.

Cajazeiras - PB, 30 de Junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

A CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE - SICOOB CENTRAL NE, 
inscrita no CNPJ 70.116.611/0001-85, torna público que recebeu da SEMAPA - Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação de Nº 076/2016 para as 
Atividades de Cooperativas Centrais de Credito e Cooperativa de Crédito Mútuo, empreendimento 
situado na Rua Dom José Tomas, 81, Loteamento Parque Verde, Cabedelo - PB conforme processo 
2015.00664 - SEMAPA - PMC. 

A CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE - SICOOB CENTRAL NE, 
inscrita no CNPJ 70.116.611/0001-85, torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação Predial para as Atividades de 
Cooperativas Centrais de Credito e Cooperativa de Crédito Mútuo, empreendimento situado na Rua 
Dom José Tomas, 81, Loteamento Parque Verde, Cabedelo - PB. 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUTURE LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 18.464.902/0001-
44. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1483/2016 em João Pessoa, 27 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA NOVA JERUSALEM, QD 54, LT 
102 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002565/TEC/LO-2031.

FENIX CHOPERIA E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ/CPF Nº 24.346.295/0001-10. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1519/2016 em João Pessoa, 29 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Centro 
Comercial Na(o) -  RUA ANTONIO ROSA DA SILVA, S/N, ST 08, QD 048, LT 167 – BANCARIO 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002299/TEC/LI-4776.

VITAL DO REGO FILHO – CNPJ/CPF Nº 380.147.264-72. Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 809/2016 em João 
Pessoa, 11 de abril de 2016 – Prazo: 720 dias. Para a atividade de: Desassoreamento do Açude 
da Propriedade Campo de Boi Na(o) -  SÍTIO CAMPO DE BOI – ZONA RURAL – QUEIMADAS 
Município: - UF: PB.  Processo: 2015-007451/TEC/AA-3627.

MARCIONILDO DA SILVA CORREIA – CPF Nº 051.385.884-94, vem por meio desta torna público 
que requereu a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente) a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para Construção de um Residencial Bifamiliar, localizado na Rua Cláudio 
Marcelo Ferreira, Nº 572, Bairro de Paratibe, nesta capital.

Maria aparecida Pereira de lima,torna público que requereu à SEMABY-secretaria de meio ambiente 
de Bayuex,a licença de operação para fossa séptica e sumidouro,situado a rua Da vitória n 178. 
residencial Gonçalves XIX. Loteamento panorâmico Bayeux. 

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 10.334.015/0001-40 torna público que recebeu da SEMA-
PA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação de 
nº 0204/2016 para a Construção RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, situado à Rua  Golfo de Amun-
dsen, s/n, Lote 07 da Quadra 26, Loteamento Intermares- Cabedelo- Pb., conforme processo nº 
2016.00883. 

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 10.334.015/0001-40 torna público que recebeu da SEMA-
PA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação de nº 
212/2016 para a Construção RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, situado  à Rua  Golfo de Amundsen, s/n  
Lote 09 da Quadra 26, Loteamento Intermares -Cabedelo- Pb., conforme processo nº 2016.00884.
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