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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

27o Máx.
23o  Mín.

33o  Máx.
19o Mín.

35o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,365  (compra) R$ 3,365  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,340  (compra) R$ 3,540  (venda)
EURO   R$ 3,720  (compra) R$ 3,725  (venda)

l PM realiza reunião de planejamento para o pleito eleitoral de 2016. Página 6

l Missão técnica peruana vem à PB para conhecer Projeto Algodão. Página 7

l Começa a valer hoje obrigatoriedade de faróis durante o dia. Página 18

l Receita libera restituição para 15.816 contribuintes paraibanos. Página 19
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Após reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o chefe do Executivo paraibano declarou que, embora os estados 
nordestinos possuam situação financeira equilibrada, estão sendo penalizados com o ajuste fiscal e a redução do FPE.  PÁGINA 3

Parceria do Governo do Estado com o Banco do Nordeste vai des-
tinar recursos para financiar a compra e instalação de sistemas foto-
voltaicos que ajudarão a baratear os custos de produção.  PÁGINA 7 

sindicato dos tra-
balhadores revela que 
o número de padarias 
clandestinas já supera o 
de legalizadas.  PÁGINA  5

Clandestinos 
tomam conta 
do mercado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

AcusADO DE cORRuPçãO Cunha renuncia à presidência da Câmara, continua deputado e faz 
declarações sobre o impeachment que podem ajudar na defesa de Dilma Rousseff. PÁGINA 13

MúsIcA Sandra Belê resgata as 
raízes nordestinas em show hoje, 
dentro do projeto Cambada, no 
Espaço Cultural.  PÁGINA 9

AGENDA culTuRAl Hoje tem 
Juliana Almeida no Boteco João e 
Maria. Amanhã, Trem das Onze 
no Espaço Mundo.  PÁGINA 12

Produtor terá acesso
a verba de R$ 50 mi

Padarias

Humilhação na semi-
final da Copa do Mundo 
de 2014 continua viva na 
memória. PÁGINA 24

Dois anos depois, 
Brasil ainda não
esqueceu o 7 a 1

Pavimentação de trecho da 
PB-011 em Santa Rita será en-
tregue amanhã e vai beneficiar 
120 mil moradores.  PÁGINA 3

Governo inaugura a
100a obra rodoviária

CAMINHos dA PARAíBA

No Dia do Panificador, trabalhadores dizem não ter o que comemorar

Esportes

Ricardo cobra tratamento 
igualitário para os estados



Embora, por motivos óbvios, as car-
tas oficiais divulgadas pelas autoridades 
eclesiásticas envolvidas diretamente no 
caso não entrem no mérito da questão 
com a devida clareza, jornais e agências 
de notícias do Brasil e do exterior, notada-
mente italianos, dão a entender, por meio 
de reportagens e artigos de opinião, que a 
“renúncia” do arcebispo Aldo di Cillo Pa-
gotto é resultado da cruzada contra a pe-
dofilia, empreendida pelo papa Francisco.

A agência internacional independente 
Zenit, por exemplo, noticiou que a remo-
ção de Pagotto do governo pastoral, na 
Paraíba, ocorreu devido às denúncias de 
que o clérigo daria proteção a padres e 
seminaristas expulsos de outras dioceses 
sob a acusação de abuso sexual. O próprio 
arcebispo, de acordo com a Zenit, teria 
mantido um relacionamento emocional e 
sexual com um jovem, além de encontrar-
-se com meninos, no Palácio Episcopal.

Ora, Francisco jamais deixaria pas-
sar em brancas nuvens denúncias graves 
como essas que recaem sobre os ombros 
de Pagotto. Afinal, o papa tem punido 
com a máxima severidade os bispos en-
volvidos em casos de abusos sexuais de 
crianças e adolescentes. O chefe da Igreja 
Católica intensificou a tal ponto a “faxina 
moral” que promove na instituição, que a 
cruzada contra a pedofilia é vista como 
um de seus principais “mandamentos”.  

Sob a “nova ordem franciscana”, o Va-
ticano já havia afastado líderes religiosos 
cristãos em várias partes do mundo, en-
volvidos em escândalos de pedofilia. Dois 
casos são exemplares, neste sentido: o 
do bispo paraguaio dom Rogelio Ricardo 
Livieres Plano, da diocese de Ciudad del 
Este, no Paraguai, e do ex-núncio apos-
tólico, o arcebispo polonês Józef Wesolo-
wski, que administrou a diocese de Santo 
Domingo, na República Dominicana. 

Vale lembrar a célebre frase, pronun-
ciada por Francisco, logo após assumir a 
Cúria e prometer lutar, implacavelmente, 
contra essa “chaga moral” que solapa os 
fundamentos da Igreja Católica. Disse o 
papa: “Como Jesus, vou usar o bastão con-
tra os padres pedófilos”. E não ficou nas 
palavras. Já no final de 2013, Francisco 
anunciou a criação da Comissão Pontifícia 
para a Proteção de Menores, destinada a 
cuidar dos casos de abusos sexuais.

Fontes da Arquidiocese da Paraíba 
afirmam que Pagotto usou de vários ar-
tifícios, para manter-se no cargo, mas, no 
fundo, sabia que, com Francisco, seus dias 
estavam contados. Em junho passado, o 
papa havia decretado em documento de 
iniciativa pessoal – “Moto Proprio” – que 
os bispos que negligenciaram nos casos 
de abusos sexuais contra menores e adul-
tos vulneráveis seriam removidos dos 
cargos. Não deu outra. 
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TORTURA

A CORRIDA PElA SUCESSÃO NA CâMARA DE DEPUTADOS

Escolhido, por sorteio, como re-
lator do processo de cassação 
contra Jair Bolsonaro (PSC), no 
Conselho de Ética, o deputado 
paraibano Wellington Roberto 
(PR) recusou a função. Alegou 
que está sobrecarregado devi-
do às atividades relacionadas 
à campanha é eleitoral que se 
avizinha. Apesar de ser contra 
a cassação, não quis ver seu 
nome envolvido com o polêmi-
co Bolsonaro.

Bolsonaro foi denunciado 
pelo Partido Verde por apo-
logia ao crime de tortura. 
Ao proferir seu voto pela 
admissibilidade do pro-
cesso de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, 
ele fez uma homenagem 
ao coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, apontado 
pela Comissão da Verdade 
como envolvido em tortura 
a presos políticos. 

Com o afastamento do depu-
tado Manoel Ludgério (PSD), 
quem deverá assumir cadeira 
na AL-PB é o terceiro suplen-
te, Guilherme Almeida (PSC). 
Isso porque o primeiro, Carlos 
Batinga (PSC), e a segunda su-
plente, Eva Gouveia (PSD), estão 
ocupando, respectivamente, a 
Superintendência de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa e a Se-
cretaria de Assistência Social da 
Prefeitura de Campina Grande.

“Descarado e chantagista, que usou da vingança para cassar a nossa presidente e, agora, passa por 
vítima. Vamos cassá-lo. Essa excrescência não pode continuar nesta Casa”. Do deputado federal Luiz 
Couto (PT), comentando, ontem, a renúncia de Eduardo Cunha. Em Brasília, comenta-se que a renúncia 
de Cunha faria parte de um acordo para salvá-lo da cassação. 

Processado por improbidade adminis-
trativa, sob acusação de se apropriar de 
mais de R$ 3 milhões, o prefeito de Santa 
Rita, Netinho, poderá ter sua postulação 
de ir à reeleição ameaçada. A Promotoria 
do Patrimônio Público afirma, na ação ci-
vil pública, que o gestor e três ex-secre-
tários de Saúde não repassaram à Caixa 
e ao HSBC valores relativos a emprésti-
mos consignados de servidores.

Do senador Raimundo Lira, se posicionando 
sobre qual o caminho que o seu partido de-
veria seguir na Paraíba, no campo das coli-
gações: “Defendo a manutenção da aliança 
política e administrativa do PMDB com o Go-
verno do Estado”. É voz contrária a um even-
tual rompimento dos peemedebistas com o 
do governador Ricardo Coutinho (PSB).   

QUER mANTER ALIANÇA
CANDIDATURA AMEAÇADA

NÃO qUIS RElATAR

“VAMOS CASSÁ-lO”, DIz COUTO SObRE CUNhA

3o SUPlENTE

A renúncia de Eduardo 
Cunha (PMDB) à Presi-
dência da Câmara dos De-
putados deflagrou de vez 
a corrida pela sucessão 
na Casa. Ontem, os depu-
tados paraibanos Hugo 
Motta (foto) e Aguinaldo 
Ribeiro participaram de 
reunião com lideranças 
partidárias para tratar 
do assunto – o primeiro, 
peemedebista, logo após 
o afastamento de Cunha 
por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), foi 
citado pela imprensa nacional como um dos cotados para assumir o posto, por ser aliado do agora 
ex-presidente. Porém, os nomes que teriam a preferência da cúpula do PMDB e do presidente inte-
rino, Michel Temer, são os de Baleia Rossi e de Osmar Serraglio. O chamado “centrão”, contudo, tem 
mais poder de articulação para alçar um de seus integrantes à condição de candidato de consenso. 
Estão nessa lista os deputados Beto Mansur (PRB) e Rogério Rosso. A disputa pelo cargo é, portanto, 
acirrada e justifica-se: o parlamentar a ser eleito terá a prerrogativa de ser o segundo na sucessão 
presidencial. As novas eleições deverão ocorrer na próxima semana, possivelmente no dia 14.     
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Política e religião

Fundamentalismo, teologia 
da liberação, maioria moral e di-
reita religiosa, algumas das ex-
pressões sinalizando a crescente 
influência religiosa em estados 
constitucionalmente seculares, 
com populações culturalmen-
te identificadas com religiões. O 
ano de 1979 é o divisor de águas 
entre religiões introspectiva-
mente doutrinárias e o uso de 
ativismo político-religioso para 
empoderar-se socialmente em 
estados laicos. O poder político 
de partidos fidelizados às deno-
minações religiosas evidencia-
-se principalmente na influência 
desproporcional da Bancada da 
Bíblia no “Centrão” do Congres-
so, na governabilidade e priori-
zação de políticas públicas.

 Os Estados Unidos são re-
conhecidos como o país com a 
mais clara e sustentável separa-
ção Igreja-Estado, ou seja, que as 
atividades e as decisões políticas 
devem ser imparciais em relação 
a influência religiosa, por outro 
lado o país é também conhecido 
pela religiosidade do seu povo 
e confiança em Deus. Fé expres-
sada até mesmo na moeda na-
cional: “In God we trust“. Movi-
mentos religiosos mesmo assim, 

continuam recrutando seguido-
res para as guerras culturais, su-
bestimando a estabilidade políti-
ca e a capacidade do Congresso 
construir acordos bipartidários 
beneficiais a toda a população.

O crescimento da candidatura 
de Donald Trump, como arauto 
de um segmento da população 
autodenominada vítimas das po-
líticas sociais discriminatórias 
supostamente desfavoráveis à 
classe média, exemplifica os pe-
rigos e dos efeitos não intencio-
nais da introdução de uma agen-
da e princípios religiosos como 
folha de parreira para grupos da 
extrema direita opostos ao con-
trole de armas, contra o progres-
so social da mulher, a inclusão 
social de minorias e emigrantes.  

Estamos longe de um Trump 
made-in-Brazil, mas corremos 
o risco de retroagir os ganhos 
e progresso social obtidos pela 
transformação constitucional da 
nossa nação em um estado laico. 
A possibilidade de uma Repúbli-
ca Cristã Brasileira é uma fanta-
sia de poucos e o pesadelo de to-
dos, Graças a Deus!

Palmarí H. de Lucena, membro 
da União Brasileira de Escritores

Artigo  Palmari lucena -palmari@gmail.com

A possibilidade de uma República Cristã brasileira é uma fantasia de 
poucos e o pesadelo de todos, Graças a Deus!
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Governador afirma que estados
do NE estão sendo penalizados

FOTO: Secom-PB

Ricardo Coutinho participou 
ontem de reunião dos
governadores em Brasília

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano visitou, na ma-
nhã dessa quinta-feira (7), 
a sede da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Por-
tador de Deficiência – Funad. 
Acompanhada pela presi-
dente Simone Jordão e pela 
vice-presidente do órgão, 
Anna Aparecida Perazzo, ela 
conheceu de perto os inves-
timentos feitos pelo Governo 
do Estado para a ampliação 
dos serviços especializados.

“Estamos trabalhando 
cada vez mais pela inclusão 
social. O Governo do Estado 
investiu na construção de 
um ginásio poliesportivo, 
recuperação da coberta, co-
zinha, rampa e banheiros e 
piscinas, sendo duas térmi-
cas e uma externa despor-
tiva além do refeitório, mas 
o investimento maior é na 
reabilitação de cada um que 
se beneficia com esses equi-
pamentos”, destacou a vice-
-governadora Lígia Feliciano.

A Funad tem sede em 
João Pessoa, onde são ofere-
cidas inúmeras atividades e 
atendimentos para pessoas 
de todas as idades com de-

O governador Ricardo 
Coutinho cobrou tratamento 
igualitário para todos os esta-
dos da Federação durante en-
contro dos governadores do 
Nordeste com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
nessa quinta-feira (7), em Bra-
sília. Na ocasião, foram discu-
tidas a redução dos repasses 
no Fundo de Participação dos 
estados (FPE), assim como a 
revisão do Programa de Ajus-
te Fiscal (PAF), que, segundo o 
chefe do Executivo paraibano, 
tem punido estados com situ-
ação financeira equilibrada.

Ao fim da reunião, Ri-
cardo concedeu coletiva em 
nome dos demais governa-
dores da região Nordeste. “O 
objetivo deste encontro foi 
buscar construir um olhar fe-
derativo para o Brasil. Nós não 
podemos ter soluções e privi-
légios apenas para uma parte 
do País. Infelizmente – talvez 
questões circunstanciais justi-
fiquem – as soluções têm vin-
do apenas para aqueles que 
não fizeram o dever de casa”, 
destacou, enfatizando que os 
estados nordestinos são os 
mais equilibrados financeira-
mente.

Para o governador Ricar-
do Coutinho, uma das prin-
cipais dificuldades que os 
estados que fizeram o dever 
de casa enfrentam é a redu-
ção do FPE. “Hoje, os estados 
nordestinos têm capacidade 
de endividamento, de finan-
ciamento e de investimento 
– porque fizeram o dever de 
casa – mas, ao mesmo tempo, 
sofrem uma redução no FPE 
que não é culpa deles, porque 
uma parte dessa redução vem 
de setores produtivos de outra 

região, São Paulo, sobretudo. 
É preciso equilibrar o Brasil, 
dando tratamento igualitário 
a todos”, argumentou.

PAF e FPE - Com relação 
ao Programa de Ajuste Fis-
cal, Ricardo ressaltou que a 
União precisa rever a capaci-
dade de endividamento dos 
estados nordestinos. “Nós 
não queremos nada de recur-
sos da União’ em relação ao 
PAF. Estamos apenas pedindo 
que seja respeitada a nossa 
capacidade de financiamen-

to, a capacidade que a lei nos 
permite. Nós queremos ser 
respeitados como Federação, 
com a devida autonomia que 
os estados precisam ter”, dis-
se. “Saneamos as nossas finan-
ças, e temos capacidade de en-
dividamento e investimentos”, 
prosseguiu.

O governador paraibano 
enfatizou que, com relação ao 
FPE, é necessário uma recom-
posição sob risco de ocorrer 
um desequilíbrio financei-
ro. “Precisamos de medidas 

emergenciais, já que os me-
ses de julho, agosto e setem-
bro são os que mais sofrem 
redução do FPE, que é o IPI 
[Imposto sobre Produtos In-
dustrializados] mais o Impos-
to de Renda. Vale a pena repe-
tir: não podemos ser punidos 
por renúncia fiscal de setores 
produtivos situados em outra 
região, gerando emprego em 
outra região”, finalizou.

Leia mais sobre a reunião 
e as cobranças dos governado-
res na página 19 desta edição.

”Nós não podemos ter soluções e privilégios apenas para uma parte do País. Infelizmente – talvez 
questões circunstanciais justifiquem – as soluções têm vindo para os que não fizeram o dever de casa”

O governador Ri-
cardo Coutinho vai 
inaugurar neste sábado 
(9), às 10h, a 100ª obra 
rodoviária do Programa 
Caminhos da Paraíba. 
Trata-se da implanta-
ção e pavimentação da 
PB-011 ligando a BR-
101 ao Distrito de Forte 
Velho, no município de 
Santa Rita, com 22km, 
beneficiando uma po-
pulação de 120.333 ha-
bitantes. A obra, que 
margeia o Rio Paraíba 
até a foz, em Forte Ve-
lho, será decisiva para 
o desenvolvimento das 
atividades turísticas, 
com a implantação de 
restaurantes, hotéis, 
pousadas, entre outros. 

Na rodovia, pavi-
mentada com recur-
sos próprios, o Gover-
no do Estado investiu 
R$ 17.138.341,51. O trá-
fego diário da estrada 
é de 458 veículos entre 
automóveis, utilitários, 
ônibus, caminhões e 
motos. Com a conclusão 
das obras, o tráfego de 

veículos aumentou con-
sideravelmente com a 
presença de turistas que 
procuram os atrativos do 
litoral Norte do Estado. 
A expectativa é que haja 
um aumento também da 
presença de pessoas resi-
dentes em João Pessoa e 
outras cidades. 

Os principais servi-
ços executados foram 
terraplenagem em cor-
tes e aterros, sistema de 
drenagem  para águas 
pluviais e subterrâneas, 
pavimentação asfáltica, 
construção de ponte, 
cercas delimitadoras da 
faixa de domínio, grama-
gem e paisagismos em 
taludes e sinalização ho-
rizontal e vertical. 

A rodovia fará parte, 
a partir de agora, do ro-
teiro turístico para quem 
vai se dirigir às belas 
praias do litoral Norte 
do Estado. Outra rodovia 
pavimentada pelo Go-
verno de Ricardo Couti-
nho no litoral Norte é a 
PB-061 ligando Mataraca 
a Barra de Camaratuba. 

Estado inaugura 100a 
rodovia recuperada

CAMINHOS DA PARAÍBA Vice-governadora Lígia Feliciano 
visita novas instalações da Funad 

INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

ficiência intelectual, visu-
al, auditiva, física, múltipla, 
Transtorno Global do Desen-
volvimento (TGD), Transtor-
no do Espectro do Austismo 
(TEA) e pessoas com altas 
habilidades/superdotação.

“Atualmente a deman-
da de atendimento às crian-
ças vem crescendo. O bebê 
com microcefalia entra como 
prioridade em nosso atendi-
mento, tanto para a criança 
quanto para a família. O aten-
dimento é feito nas crianças 
que estão aqui e no interior. 
Temos atualmente 70 novos 

casos e quase diariamente re-
cebemos um novo. Entende-
mos que além da importância 
de receber esses bebês, mas, 
sobretudo fortalecer o servi-
ço, qualificar os profissionais 
e fortalecer a parceria com os 
municípios para que possa-
mos atender de forma inte-
gral”, explicou a presidente da 
Funad, Simone Jordão.

Além de projetos volta-
dos às pessoas com defici-
ência, a Funad promove for-
mação de recursos humanos 
para o atendimento à pessoa 
com deficiência na área de 

educação, saúde e assistência 
social. Constantemente são 
promovidos vários seminá-
rios, oficinas e cursos para 
professores, servidores públi-
cos e profissionais em geral, 
como a formação em Libras, 
Braille e Soroban (linguagem 
matemática para cegos).

Nos últimos anos a ins-
tituição também investiu 
na ampliação dos serviços 
especializados, triplicando 
o número de atendimentos 
e duplicando o número de 
pessoas atendidas na unida-
de. A atual gestão implantou 
novos serviços, como o de 
hidroterapia voltada para 
as pessoas com deficiência 
física (cadeirantes) e nata-
ção, com a recuperação das 
piscinas terapêuticas, inau-
guradas em 2013; de dispen-
sação de prótese auditiva e 
exames complementares na 
própria unidade; o de atendi-
mento ao autista e do Centro 
de Referência em Esclerose 
Múltipla, assim como outros 
projetos realizados na insti-
tuição com o objetivo de in-
serção social da pessoa com 
deficiência.

Vice-governadora foi recebida por funcionários da Fundação 

FOTO:  Junior Fernandes/Secom-PB
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MPPB ajuíza ação de improbidade 
contra gestores em Santa Rita

A Promotoria do Patri-
mônio Público de Santa Rita 
ajuizou uma ação civil públi-
ca por improbidade adminis-
trativa contra o prefeito Se-
verino Alves Barbosa Filho, 
mais conhecido como Neti-
nho de Várzea Nova; o secre-
tário de Saúde, Jacinto Carlos 
de Melo; e os ex-secretários 
de Saúde, Alysson dos Santos 
Gomes, Ana Carla Andrade 
Palmeira França e Demócrito 
Medeiros de Oliveira por não 
terem repassados valores de 
empréstimos consignados de 
servidores à Caixa Econômi-
ca Federal e ao HSBC.

Segundo a promotora de 
Justiça Anita Bethânia Rocha 
da Silva, tramitou na Promo-
toria de Justiça o Inquérito 
Civil Público nº 001/2015, 
instaurado a partir de notí-
cia de apropriação indevida 
de valores descontados dos 
contracheques de diversos 
servidores públicos do Mu-
nicípio de Santa Rita e desti-
nados ao pagamento de em-
préstimos consignados junto 
a instituições financeiras. 

A Promotoria requisitou 
informações aos bancos, ten-
do a Caixa Econômica Fede-
ral informado, em 14 de mar-
ço de 2016, que manteve um 
contrato para empréstimos 
consignados que contempla 
a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita e o Fundo Mu-

nicipal de Saúde, e que, até 
aquela data, não haviam sido 
pagos os valores referentes 
aos extratos de consignados 
dos meses de novembro e 
dezembro de 2015 e janeiro, 
fevereiro e março de 2016, 
totalizando um débito de 
mais de R$ 3 milhões.

O HSBC, por sua vez, 
informou, em 21 de março 
de 2016, que o Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Santa 
Rita não repassou os valo-
res referentes aos meses de 
setembro de 2014 a março 
de 2016, totalizando um 
débito no montante de R$ 
146.061,56.

“Apesar da omissão da 
Prefeitura Municipal de San-
ta Rita e do Fundo Municipal 
de Saúde quanto ao repasse 
às instituições financeiras, 
os valores referentes aos 
empréstimos consignados 
foram devidamente descon-
tados dos contracheques   
dos  servidores  públicos  
municipais  no  período  cor-
respondente. Tal informa-
ção é facilmente confirmada 
com a análise dos contrache-
ques dos servidores”, disse a 
promotora.

A promotora ressalta 
que o prefeito Netinho é res-
ponsável pela ausência de 
repasse à Caixa Econômica 
Federal pela Prefeitura, dos 
valores relativos aos em-
préstimos consignados dos 
servidores públicos munici-
pais referentes aos meses de 
novembro de 2015 a março 
de 2016. Já os ex-secretários 

de Saúde e o atual secretário 
da pasta, gestores do Fundo 
Municipal de Saúde, foram 
os responsáveis pela ausên-
cia de repasse à Caixa Econô-
mica Federal e ao HSBC, dos 
valores relativos aos emprés-
timos consignados desconta-
dos dos contracheques.

“Além da violação à in-
tegridade patrimonial das 
Instituições Financeiras, a 
conduta perpetrada pelo 
chefe do Poder Executivo 
Mirim e pelos secretários 
de Saúde, provocou danos 
imensuráveis a diversos ser-
vidores públicos de Santa 
Rita que tiveram seus no-
mes inscritos nos cadastros 
de restrição de crédito”, con-
cluiu a promotora.

Condenação
A ação requer que  a de-

claração da prática de atos de 
improbidade administrativa 
pelos réus e a condenação 
destes nas sanções do arti-
go 12, III, da Lei n. 8.429/92, 
correspondente a ressarci-
mento integral do dano, se 
houver; perda da função pú-
blica; suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos; 
pagamento de multa civil de 
cem vezes o valor da remune-
ração percebida pelo agente; 
e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídi-
ca da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de três anos.

Órgão ligado ao Ministério 
Público da Paraíba aponta 
erro em repasse de valores

A 1a Câmara do Tribunal de 
Contas da Paraíba, reunida nessa 
quinta-feira (7), julgou irregula-
res as contas do Instituto de Pre-
vidência do Município de São José 
dos Ramos, relativas aos exercí-
cios 2011 e 2012. Por proposta 
do conselheiro substituto Renato 
Sérgio Santiago Melo, relator de 
ambos os processos. A desaprova-
ção incluiu, também, imputação 
de débito de R$ 24.400 ao ex-ges-
tor Humberto Alves da Silva, en-
tre outras razões pela identifica-
ção de despesas com serviços não 
comprovados. Ainda cabe recurso 
à Câmara. 

Foi julgada regular, com res-
salvas, a prestação de contas 
(2010) do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Município 
de Santa Luzia. A Corte não con-
siderou atendidas, pelo Instituto 
de Previdência e Assistência do 
Município de Cajazeiras, decisões 
anteriores contidas nos acórdãos 
AC1 TC 00704/16 e 00705/16. Foi 
concedido, no caso, prazo de 30 
dias para o gestor atender às de-
terminações. 

Durante análise de procedi-
mentos licitatórios, o colegiado 
votou pela regularidade de termos 
aditivos contratuais, integrantes 
da Superintendência do Plano de 
Desenvolvimento do Estado. 

E decidiu, ainda, pela regu-
laridade do pregão presencial 
09/2016, destinado à compra de 
equipamentos para a frota de veí-

culos da Prefeitura de Cajazeiras; 
o pregão 01/2013 para locação de 
veículos pela Prefeitura de San-
ta Rita; e, ainda, a concorrência 
06/11 no valor de R$ 2,7 milhões, 
da Secretaria de Planejamento de 
João Pessoa, para reforma de es-
colas. 

Determinou, à unanimidade, 
o arquivamento dos processos 
14525/12 e 16650/13, das Prefeitu-
ras de São Miguel de Taipú e San-
ta Helena, relativos à execução de 
obras, em ambos os municípios, 
com recursos quase que integral-
mente federais. Por isto, acom-
panha a decisão o envio de docu-
mentos do processo à Secretaria 
de Controle Externo – unidade do 
TCU na Paraíba. 

Ao apreciar processos de con-
cessão e aposentadorias e pensões, 
além de atos de pessoal relaciona-
dos em muitos casos as nomea-
ções decorrentes de contratações 
por excepcional interesse público 
ou de antigos concursos, a Câmara 
votou pela concessão, caso a caso, 
de novos prazos variáveis de 30 
a 180 dias, para apresentação de 
documentos e regularização de si-
tuações irregulares. 

Participaram da sessão, o con-
selheiro presidente da 1a Câma-
ra, Fábio Nogueira, o conselhei-
ro Marcos Costa, e o conselheiro 
substituto Renato Sérgio Santiago 
Melo. Pelo Ministério Público de 
Contas atuou o subprocurador ge-
ral Luciano Andrade Farias. 

TCE reprova contas e imputa 
débito a ex-gestor de instituto

PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSé DOS RAMOS

FOTO: Divulgação/TCE-PB

Julgamento aconteceu em sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

A Promotoria de Justiça 
de Santa Luzia recomendou 
à Prefeitura de Junco do Seri-
dó (município do interior pa-
raibano de 7 mil habitantes e 
distante a 205 quilômetros de 
João Pessoa) que adote as pro-
vidências necessárias e legais 
para declarar a nulidade do 
concurso público do municí-
pio, em razão do envolvimento 
da empresa Conpass (Concur-
sos Públicos e Assessorias), 
que organiza o concurso, em 
outros concursos públicos 
fraudulentos em diversas ci-
dades da Paraíba, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte. 
Também foi recomendado 
que seja anulada a licitação 
para a escolha da empresa or-
ganizadora bem como o con-
trato firmado com a  Conpass. 
As provas do concurso estão 
marcadas para acontecerem 
neste domingo (10).

Para tanto, de acordo 
com a recomendação, a pre-
feitura deve adotar todas as 
medidas administrativas e, se 
for o caso, judiciais, para re-
verter, em prol da administra-
ção pública, qualquer valor já 
pago à empresa, bem como 
oportunizar aos candidatos a 
devolução do valor das inscri-
ções ou considerá-los inscri-
tos no próximo certame.

Segundo a promotora de 
Justiça Ana Grazielle Araújo 
Batista de Oliveira, a Conpass 
não possui características 
condizentes com os princí-
pios administrativos para 

contratar com a administra-
ção em razão de seu envol-
vimento em concursos frau-
dulentos nos municípios de 
Tenente Ananias, Viçosa e Pa-
relhas, no Rio Grande do Nor-
te; Macaparana, Arcoverve, 
Paudalho e Calumbi, em Per-
nambuco; e Princesa Isabel e 
Santa Luzia, na Paraíba. Além 
disso, existe a notícia de que a 
empresa Conpass é a mesma 
empresa Acaplam (Consul-
toria e Assessoria Técnica a 
Estados e Municípios Ltda.), 
que esteve envolvida em di-
versas fraudes em concursos 
públicos.

Na recomendação, a 
promotora destaca ainda 
que a empresa que perdeu 
a licitação para a Conpass, 
a Contemax (Consultoria e 
Planejamento Técnico Ltda.), 
igualmente não possui carac-
terísticas condizentes com 
os princípios administrativos 
para contratar com a admi-
nistração em razão de seu 
envolvimento em concursos 
públicos fraudulentos em di-
versas cidades, como São João 
do Rio do Peixe, Santa Rita e 
Bayeux, todas na Paraíba.

A promotora destaca 
ainda que é necessário con-
tratar empresa idônea, que 
observe todas as cautelas ne-
cessárias a garantir a aplica-
ção dos princípios norteado-
res da administração pública, 
principalmente a moralidade, 
impessoalidade, publicidade 
e eficiência.

Promotoria recomenda 
anulação de concurso

JUNCO DO SERIDÓ Sylvio Pelico 
Porto Filho 
se despede 
do TRE-PB

Com o término do seu biê-
nio no próximo domingo (10), 
o juiz-membro Sylvio Pelico 
Porto Filho se despediu da Cor-
te Eleitoral nesta última sessão 
que participou como membro 
Eleitoral.

O desembargador José 
Aurélio iniciou os discursos 
de homenagem de despedida 
ao juiz-membro Sylvio Porto 
Filho: “Doutor Sylvio é um co-
nhecedor da matéria, com ex-
periência vasta aqui na Justiça 
Eleitoral; eu enalteço a pessoa 
que é doutor Sylvio, também na 
condição de Ouvidor da Justiça 
Eleitoral, onde desenvolveu 
prestimosos serviços a esta 
Justiça Especializada; Vossa 
Excelência deixará saudades”, 
disse o presidente do TRE-PB.

Muito emocionado, Sylvio 
Porto Filho, em seu pronun-
ciamento, agradeceu a todos 
os membros da Corte Eleitoral, 
aos que estavam presentes no 
auditório e às servidoras do seu 
gabinete na Justiça Eleitoral, por 
fim desejou sorte ao Tribunal 
nas próximas Eleições Munici-
pais: “Gostaria de agradecer a 
todos, nominá-los um a um, mas 
estou muito emocionado; muito 
obrigado a todos”, disse.

“Gostaria de 
agradecer a todos, 
nominá-los um a 
um, mas estou 
muito emocionado”

Na edição de ontem, o jornal A União publicou matéria na página 
8 com o título: “Ricardo inaugura estrada que tira 54ª cidade do isola-
mento asfáltico”. O correto seria: “Ricardo inaugura estrada que tira 
41ª cidade do isolamento asfáltico”. 54 é o número total de cidades 
que serão tiradas do isolamento até o final deste ano, por meio do pro-
grama Caminhos da Paraíba, do Governo do Estado. 

ERRAMOS

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 
paga, a partir desta sexta-
-feira (8), o montante de 
R$ 110.639.791,79 em Re-
quisições de Pequeno Valor 
(RPVs). Serão beneficiados 

18.858 pessoas dos seis es-
tados que compõem a 5ª Re-
gião (Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe).

A instituição bancária 
para saque dos depósitos é 

a Caixa Econômica Federal. 
Para receber, os beneficiá-
rios precisam apresentar 
os originais com cópias dos 
documentos de identidade 
e CPF, além de um compro-
vante de residência.

TRF5 paga mais de R$ 110 mi
REqUISIçõES DE PEqUENO VAlOR
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Hoje é o Dia do Panifica-
dor, mas o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Alimentação da 
Panificação do Estado da Pa-
raíba, Antônio Salustino, afir-
mou ontem que os padeiros 
não têm muito o que come-
morar, porque estão se mul-
tiplicando em toda a Paraíba 
o número de panificadoras 
clandestinas, as que fabri-
cam o pão de fundo de quin-
tal. Ele denunciou que essas 
padarias, além de não pagar 
nenhum tipo de imposto, vêm 
promovendo o desemprego 
de trabalhadores da área com 
carteira assinada.

"As padarias clandesti-
nas já ultrapassam o número 
de panificadoras legalizadas, 
que chegam a cerca de 500 na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, e não existe nenhuma 
fiscalização para combater 
o crescimento desse comér-
cio clandestino", desabafou o 
presidente sindical.

Salustino, que tem 74 
anos e é o mais antigo pa-
deiro a ter carteira assinada 
na Paraíba, revelou que há 
alguns anos o sindicato so-
brevivia exclusivamente da 
contribuição do trabalhador 
de padarias, mas atualmen-
te sobrevive da indústria de 
alimentos. Ele afirmou que 
o sindicato tem atualmente 
cerca de 600 trabalhadores 
filiados. "Os padeiros tra-
balham 44 horas semanais 
e ganham um salário de R$ 
1.154,72. Já os demais aten-
dentes e caixas de pada-
rias recebem salário de R$ 
955,71".

O presidente do sindica-
to afirmou que só no muni-
cípio de Bayeux existe cerca 
de 100 padarias clandesti-
nas. "Esse comércio ilegal é 
ruim, porque paga ao traba-
lhador cerca de R$ 100,00 
por semana e o pior é que 
até a fiscalização fica difícil, 
porque esse pão é produzi-
do no fundo de quintal, mes-
mo assim, muitas delas têm 
fornos modernos", disse.

Diferença de preços
Ele explicou que a di-

ferença de preços entre o 

Número de padarias 
clandestinas ultrapassa o 
das legalizadas na capital

Clandestinos prejudicam mercado
DIA DO PANIFICADOR
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comércio clandestino e o 
legalizado é enorme. En-
quanto um quilo de pão 
numa padaria legalizada 
custa em torno de R$ 9,00, 
em uma padaria clandesti-
na custa cerca de R$ 5,00. 
"Além disso, nas padarias 
clandestinas não existe ne-
nhuma higienização, já que 
a produção ocorre em fun-

do de quintal sem nenhu-
ma inspeção da Vigilância 
Sanitária". 

Para o presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria de Alimen-
tação, outro comércio que 
também prejudicou os tra-
balhadores das panificado-
ras foi o da proliferação das 
casas de bolos. "Essas casas 

existem em todos os bairros 
da cidade e fazem a produ-
ção com apenas um fun-
cionário, prejudicando os 
padeiros. As casas de bolo 
também contribuem para o 
fechamento de panificado-
ras em todo o Estado", disse 
Salustino, lembrando que o 
dia do padeiro é comemora-
do no dia 23 deste mês.

Segundo o presi-
dente do Sindicato da 
Associação dos Indus-
triais da Panificação 
da Paraíba, Romualdo 
Farias, na Região Me-
tropolitana de João 
Pessoa existem aproxi-
madamente 400 pada-
rias, mas o número não 
é correto, porque esse 
comércio oscila muito. 
Tem sempre alguém 
abrindo uma nova pa-
daria e outro fechando. 

Ele informou que 
esse ramo de comércio 
não sentiu tanto a crise 
que se instalou no País, 
porque se trata de um 
negócio que vende ali-
mento e todo mundo 
tem que se alimentar. 
“Quando as pessoas co-
meçam a cortar os gas-
tos em casa, começam 
pelos supérfluos, ou 
seja, cortam uma torta, 
um bolo mais sofistica-
do e bonito, mas não 
cortam o pão”. 

Romualdo revelou 
que o quilo do preço 
do pão em João Pes-
soa é livre e varia de 
padaria para padaria, 
ou seja, entre as insta-
ladas em bairros nobres 
ou bairros de periferia. 
Então, pela localização 
da padaria, o quilo do 
pão francês varia entre 
R$ 7,00 e R$ 12,00, cada 
comerciante pratica o 
seu. “Mas o consumidor 
nunca deve se basear 

pelo preço, mas sim 
pela qualidade do pro-
duto que ele vai consu-
mir”, alertou.

Ele disse ainda, 
que em média cada 
padaria tem 10 ou 12 
funcionários e algu-
mas chegam a ter cer-
ca de 20, dependendo 
do porte de cada uma. 
“É um comércio que 
emprega diretamente 
com carteira assina-
da aproximadamente 
quatro mil trabalhado-
res, fora os empregos 
indiretos que esse co-
mércio proporciona”.

Para comemorar o 
Dia do Panificador, os 
proprietários das pada-
rias vão se confraterni-
zar hoje em um jantar 
de adesão que aconte-
cerá em uma casa de 
recepção da cidade. 
Sobre a origem da data 
comemorativa, Romual-
do disse que existe uma 
lenda sobre uma mu-
lher chamada Isabel 
que distribuía pães aos 
pobres. Como seu pai 
era contra, e flagrou a 
distribuição, Isabel es-
condeu os pães sobre 
a cauda do vestido e 
falou para o pai que 
estava distribuindo flo-
res. Essa atitude nobre 
acabou transformando 
Isabel em santa. E desde 
então, o Dia do Panifi-
cador vem sendo come-
morado em 8 de julho.

Crise não afeta o ramo

Na Região Metropolitana de João Pessoa há cerca de 400 padarias, segundo sindicato da panificação

Romualdo Farias: “comércio emprega 4 mil”Antônio Salustino: “não existe nenhuma fiscalização”

A incidência das Leishmanioses na 
Paraíba, com casos de transmissão au-
tóctone de Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) registrados em 113 dos 
223 municípios que compõem o Estado, 
estará sendo discutida no auditório do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 
UFPB, a partir das 8h desta sexta-feira 
(8). Organizado pelo Núcleo de Estudos 
em Saúde Coletiva (Nesc), o “I Ciclo de 
Debates: Fortalecendo a Vigilância em 
Saúde no Estado da Paraíba” tem como 
tema focal “Ações para discutir a inci-
dência e Controle das Leishmanioses 
Visceral e Tegumentar”.

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma 
doença crônica e sistêmica que, quan-
do não tratada, pode evoluir para óbi-

to em mais de 90% dos casos. Na área 
urbana, o cão é a principal fonte de 
infecção. A doença tem sido mais pre-
valente entre os cães e precede a ocor-
rência de casos humanos. A suspeita 
clínica da LV no homem deve ser le-
vantada quando o paciente apresentar 
febre e aumento anormal do volume 
do baço. A área endêmica da doença 
encontra-se delimitada, abrangendo 
em torno de 75% dos municípios do 
Estado.

A prevalência da LV em huma-
nos nos últimos cinco anos é de 
0,11/100.000 habitantes e a incidên-
cia vem mostrando uma tendência de 
crescimento, nesse mesmo período, 
devido à emergência da doença na 

região do Agreste e nas zonas peri-ur-
banas de grandes cidades, como João 
Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, 
Cajazeiras e Catolé do Rocha.

Já a Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) é uma doença infec-
ciosa, não contagiosa, causada por 
protozoário, de transmissão vetorial, 
que acomete pele e mucosas. Os veto-
res da LTA são insetos do mesmo grupo 
das moscas, mosquitos e borrachudos. 
As vítimas mais frequentes são o ho-
mem e mamíferos silvestres e domésti-
cos como o cão e o cavalo.

Programação
8h – Mesa de abertura
8h30 – Apresentação do filme 

Leishmaniose Visceral (LV): Conhecer 
para Controlar - De Eduardo Thielen

8h50 – Estratégia para Vigilância e 
Controle das Leishmanioses visceral e 
tegumentar, por Laura Ney M. Passerat 
de Silans

9h30 – Reservatórios Naturais, por 
Francisco de Assis Azevedo

10h – Diagnóstico Laboratorial, 
por Antônia Lúcia M. Granjeiro Be-
zerra

10h40 – Expansão da Leishmaniose 
no ambiente urbano: um desafio para 
o controle da doença, por Ronilson Paz

11h20 – Mesa-redonda – Debates e 
perguntas.

11h50 – Encerramento – Lenilma 
Bento

Incidência de leishmanioses na Paraíba é tema de ciclo de debates
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Polícia Militar realiza reunião de 
planejamento para eleições na PB
Militares discutiram todas 
as atividades de segurança 
do pleito eleitoral deste ano

A Polícia Militar da Pa-
raíba realizou ontem mais 
uma reunião com o objetivo 
de delinear o planejamento 
de segurança para o pleito 
eleitoral 2016. 

Na ocasião, estiveram 
presentes gestores do Es-
tado Maior Estratégico, dos 
Comandos de Policiamento 
da Região Metropolitana, do 
Agreste e Sertão paraibanos, 
da Coordenação de Planeja-
mento e Elaboração de Pro-
jetos, da Coordenadoria de 
Comunicação Social, da Co-
ordenadoria de Tecnologia 
da Informação e da Correge-
doria da PMPB.

Durante a reunião, os 
gestores se propuseram a 
analisar, de maneira pa-
norâmica, todo o contexto 

que envolve as atividades 
de segurança do pleito, 
buscando a definição dos 
fatores que envolvem a 
operacionalidade da mis-
são, como distribuição do 
efetivo, previsão das esca-
las de serviço e missões a 
serem desempenhadas.

Os gestores ainda dis-
cutiram as diretrizes e 
informações que devem 
permear a Cartilha a ser 
confeccionada pela Insti-
tuição e que deverá ser dis-
tribuída aos policiais que 
serão empregados durante 
o período eleitoral.

As reuniões e ações 
para o planejamento vêm 
sendo realizadas há alguns 
meses com a presença de 
representantes da Polícia 
Militar, do Tribunal Regional 
Eleitoral e demais órgãos 
envolvidos na consecução e 
segurança das eleições mu-
nicipais de 2016.

O trabalho investi-
gativo da Polícia Civil da 
Paraíba conseguiu loca-
lizar e prender, ontem, 
um homem suspeito da 
prática de homicídio em 
Itaporanga. A ação foi 
realizada por investiga-
dores do Grupo Tático 
Especial (GTE) da 17ª De-
legacia Seccional, com 
sede em Itaporanga, 
que cumpriram manda-
do de prisão preventiva 
em desfavor de José Bal-
bino da Silva, 41 anos. 

Segundo os po-
liciais, José responde 
por homicídio quali-
ficado, cometido no 
ano de 2008, contra 
um homem conhecido 
como ‘João Zito’, que 
era amigo do suspeito. 
Ele foi localizado por 
volta das 4h30 no sí-
tio Cipauba, cidade de 
Ibiara, onde estava tra-
balhando. A motivação 

do crime estaria ligada 
a uma desavença entre 
José Balbino e a vítima, 
que o teria ameaçado, e 
o assassinato aconteceu 
durante uma pescaria.  

Após cumprimento 
de mandado expedi-
do pela 1ª Vara de Ita-
poranga, Balbino foi 
conduzido à unidade 
policial e encaminhado 
para unidade prisional. 

Na quarta-feira (6), a Polícia Militar pren-
deu quatro homens, suspeitos de roubo e 
apreendeu com eles uma pistola com muni-
ções, no bairro do Costa e Silva, na capital.

Policiais militares da Força Tática do 5º 
Batalhão, sob a coordenação do cabo San-
derson, realizavam rondas quando se depa-
raram com um veículo com quatro homens 
em atitude suspeita que, ao visualizarem os 
policiais, iniciaram a fuga. Após perseguição, 
a equipe da Força Tática conseguiu capturar 
dois dos suspeitos que estavam com uma pis-
tola calibre 7,65 com 10 munições. 

Os outros dois suspeitos foram captura-
dos, momentos depois, por uma equipe poli-
cial da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de 
Motocicletas (Rotam), coordenada pelo te-
nente Cahuê. Três dos suspeitos detidos pos-
suem processos em andamento por crimes de 
tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Os detidos e o material apreendido fo-
ram encaminhados para a Central de Fla-
grantes, na capital.

Acusado de homicídio 
em Itaporanga é preso

Prisão no Costa e Silva

NO SERTÃO

Integrantes de duas 
quadrilhas que compravam 
cigarros falsificados e distri-
buíam em pelo menos sete 
estados do Nordeste foram 
presos, na manhã de ontem, 
em diversas cidades de Ala-
goas, Pernambuco, Paraíba, 
Bahia e Rio Grande do Norte. 
As ações fazem parte da Ope-
ração Kapnós, do Grupo Es-
tadual de Combate às Orga-
nizações Criminosas (Gecoc) 
do Ministério Público Esta-
dual de Alagoas (MPE-AL). A 
coordenação operacional das 
atividades ficou por conta da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), integrante do Minis-
tério da Justiça e Cidadania 
(MJ), que contou com o apoio 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP/AL). 

Foram cumpridos 14 

mandados de prisão e 29 
de busca e apreensão, todos 
expedidos pela 17ª Vara Cri-
minal da capital. Para o cum-
primento das medidas caute-
lares, 100 agentes da PRF e 
45 homens das Polícias Civil 
e Militar de Alagoas foram 
acionados. 

A operação está reco-
lhendo centenas de caixas 
de cigarros falsificados, além 
de veículos de luxo, lanchas 
e jet-skis. Todos esses bens 
teriam sido comprados e co-
locados no nome de laranjas 
com o intuito de lavar o di-
nheiro adquirido com o co-
mércio ilegal de cigarros. 

Os presos da operação 
de ontem foram levados para 
a Divisão Especial de Investi-
gação e Capturas (Deic), no 
bairro da Santa Amélia, em 

Maceió. Já o material apreen-
dido foi encaminhado para a 
Academia de Polícia Militar 
de Alagoas, no Trapiche da 
Barra, também na capital.

 
O esquema
De acordo com os le-

vantamentos que vinham 
sendo realizados há quatro 
meses, as quadrilhas presas 
eram especializadas em co-
mercializar cigarros falsifi-
cados, produzidos no Brasil, 
mas com selos de marcas 
paraguaias já bem aceitas no 
mercado nacional, como Ei-
ght, Gift, Bello e Meridian.

Segundo as informações 
coletadas, os revendedores 
compravam os produtos de 
fábricas clandestinas, loca-
lizadas, em sua maioria na 
região Sul do País, e distribu-

íam para diversos centros de 
comércio no Nordeste.

Os dois bandos possuí-
am uma estrutura organizada, 
cujos integrantes exerciam 
papéis distintos. Existiam os 
fornecedores regionais, os 
estaduais, e os locais, fora os 
vendedores que comercializa-
vam para o consumidor final.

Foram justamente dois 
desses vendedores, que ven-
diam cigarros falsificados no 
Mercado da Produção e na Fei-
ra do Artesanato, no Centro da 
capital alagoana, que se torna-
ram o ponto de intersecção en-
tre as organizações criminosas.  
Ora eles compravam a merca-
doria de uma das quadrilhas, 
ora compravam da outra, o 
que tornou possível mapear os 
núcleos que sustentavam o es-
quema criminoso.

Suspeitos de falsificação de cigarros
que agiam em estados do NE são presos

Veículos pequenos driblavam fiscalização

OpERaçÃO KapNóS

FOTO: Secom-PB

Da reunião participaram gestores do Estado maior Estratégico, dos Comandos de Policiamento e da Corregedoria da PM, entre outros

José responde 
por homicídio 
qualificado, 
cometido no 
ano de 2008, 
contra um 
homem 
conhecido 
como 
‘João Zito’

Uma das quadrilhas 
tinha seu distribuidor re-
gional sediado em Lauro de 
Freitas (BA). Ele revendia 
para os estados de Alagoas, 
Pernambuco, Piauí, Ceará e 
Paraíba. Já a segunda tinha 
seu centro de distribuição 
em Caruaru (PE) e atuava 
nos estados vizinhos, Alago-
as e Paraíba, e também tinha 
negócios no Rio Grande do 
Norte.

 Os produtos eram ven-
didos com notas fiscais fal-
sas, que indicavam mercado-
rias diferentes daquelas que 
estavam sendo transporta-
das. Um dos integrantes do 
bando de Lauro de Freitas 
era o responsável pela con-
fecção desses documentos, 
que também podiam ser 
vendidos separadamente da 
carga de cigarro, se assim os 
clientes desejassem. 

Em Alagoas, o principal 
distribuidor estadual reside 
em Arapiraca, de onde re-
vendia o produto do crime 
para as cidades do interior 

do Estado e para comprado-
res da capital. O transporte 
do produto para os distri-
buidores locais era feito em 
veículos de pequeno porte, 
carregados com, no máxi-
mo, 100 caixas de cigarros, 
e sempre acompanhados de 
um veículo batedor, que ia 
à frente do principal. Eram 
maneiras de evitar as fiscali-
zações nas estradas e se pre-
venir de grandes prejuízos, 
caso fossem abordados.

 Devido ao dinheiro fácil, 
os líderes das organizações 
viviam como empresários de 
sucesso, administrando em-
presas de fachada, a exemplo 
de postos de combustíveis, 
restaurantes e distribuido-
ras de bebida, tudo no nome 
de terceiros. Havia, inclusive, 
em uma das organizações, 
um financiador do esquema, 
que emprestava dinheiro 
para a compra da mercado-
ria falsificada. 

O faturamento por ano 
de uma das quadrilhas che-
gava a mais de um milhão de 

reais, valor sobre o qual não 
incidiu arrecadação de im-
postos, nem fiscalização.

 
Prejuízos
O Instituto de Desenvol-

vimento Econômico e Social 
de Fronteiras (Idesf), asso-
ciação civil sem fins lucrati-
vos que realiza pesquisas e 
estudos sobre os prejuízos 
causados por esse tipo de 
crime no Brasil, levantou que 
hoje, no País, o cigarro ilegal 
movimenta R$ 6,5 bilhões ao 
ano. Isso tudo impulsionado 
pela alta demanda, baixa pu-
nição e potencial de ganho 
das organizações criminosas 
com os esquemas ilegais.

 Ainda de acordo com o 
Instituto, entre as apreen-
sões de cigarros realizadas 
no Brasil, há os carregamen-
tos que entram de forma ile-
gal pelas fronteiras, e aqueles 
produzidos em fábricas clan-
destinas, dentro do próprio 
território brasileiro. Nesses 
estabelecimentos são pro-
duzidos não apenas cigarros 

paraguaios, mas também de 
marcas nacionais.

 
 Operação Kapnós
Kapnós é uma palavra 

de origem grega que significa 
tabaco e, que por sua vez, re-
mete a fumaça. Na operação, 
ela tem duplo sentido. Faz re-
ferência ao produto alvo das 
investigações e a fumaça tóxi-
ca resultante do gás emitido 
pela combustão dos compo-
nentes químicos do produto. 
Como o cigarro é produzido 
de forma clandestina, sua 
confecção não obedece às 
regras sanitárias e higiênicas 
impostas pelos órgãos de fis-
calização e controle. 

O nome também tem 
sentido figurado, já que fu-
maça, metaforicamente, é 
um termo utilizado quando 
se quer falar que algo está 
sendo encoberto. Nesse caso, 
os levantamentos realizados 
indicam que as manobras fei-
tas pelas quadrilhas tentam 
esconder a origem ilícita do 
dinheiro e dos bens.
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Agricultor familiar terá acesso a 
R$ 50 milhões para energia solar
Financiamento do sistema 
fotovoltaico foi discutido 
por técnicos da Emater

O agricultor familiar pa-
raibano tem à sua disposição, 
a partir de agora, mecanismos 
que ajudarão a baratear os 
custos de sua produção com a 
utilização de energia solar. O 
Governo do Estado, mediante 
termo de cooperação técni-
ca, por meio da Secretaria da 
Agricultura Familiar, Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater e BNB vai disponibi-
lizar recursos da ordem de 
R$ 50 milhões, pela linha de 
crédito Pronaf Eco no período 
de cinco anos, dependendo da 
demanda das famílias agricul-
toras, para o financiamento do 
sistema fotovoltaico.

A operacionalização deste 
projeto foi discutida durante 
todo o dia de ontem, na sede 
do Interpa, na estrada de Cabe-
delo, com a participação da su-
perintendência e gerentes de 
negócios do BNB, a diretoria 
da Gestão Unificada, os coor-
denadores regionais e assesso-
res de crédito da Emater.

Na abertura do evento, o 
secretário de Estado da Agro-
pecuária e da Pesca, Rômulo 
Montenegro, enalteceu o tra-
balho da Emater, enfatizando 
a importância dos extensio-
nistas desde a concepção dos 
projetos até a sua implantação, 
impedindo que os agricultores 
contraiam apenas mais uma 
dívida perante as instituições 
financeiras e que possam pro-
duzir com eficiência.  Citou 
também o Projeto de Irrigação 
Acauã/Araçagi, que ampliará a 
demanda dos agricultores com 
projetos dessa natureza, im-
pulsionando, com isso, a pro-
dução agrícola na Paraíba.

O presidente da Gestão 
Unificada, Nivaldo Magalhães, 
por sua vez, fez uma breve ex-
planação sobre o projeto de 
energia solar na Paraíba, desta-
cando que recebeu a determi-
nação do governador Ricardo 
Coutinho para avançar com 
esse projeto visando o fortale-
cimento da agricultura familiar.

Afora outras ações que 
poderão ser atendidas por este 
programa, Nivaldo destacou 
também a cultura do algodão, 
que, na sua opinião, deu um 
grande passo com o Projeto Al-
godão Paraíba, ação idealizada 
pelo diretor técnico Vlaminck 
Saraiva e o coordenador de 
Operações da Emater Alexan-
dre Alfredo. Já o superinten-
dente do BNB, Wesley Maciel, 
lembrou que o projeto utilizan-
do o sistema solar fotovoltaico 
é mais uma ação na agricultura 
familiar desenvolvida em par-
ceria com o banco. Ele disse que 
a reunião é uma oportunidade 
para montar estratégias visan-
do estimular a aptidão dos agri-
cultores para a utilização desse 
sistema de energia em substi-
tuição à energia convencional, 
sobretudo na irrigação.

Para mostrar a importân-
cia e os avanços da parceria 
entre o BNB e a Emater, Wes-
ley disse que cerca de 87% 
de todo o crédito atendido no 
Estado pelo banco são a partir 
de projetos elaborados pelos 
técnicos da empresa de exten-
são rural.

Participou também das 
discussões o gerente executivo 
do ambiente de micro finan-
ciamento rural e agricultura 
familiar do BNB de Fortaleza, 
Máximo Antônio Cavalcanti 
Sales, representando a supe-
rintendência do banco. Ele 
disse que veio para conhecer 
o desenvolvimento desse acor-
do de parceria com o objetivo 
de levar a experiência tecnoló-
gica para outros estados.

A pauta de discussões 
sobre o projeto teve conti-
nuidade com palestra sobre 
rotinas tecnológicas para um 
projeto de aquaponia, profe-
rida pelo engenheiro agrô-
nomo da Emater, Ely Martins. 
No encerramento, no final 
da tarde, o gerente geral de 
crédito rural do BNB, Silvio 
Marcos Carvalho, falou sobre 
a linha de crédito Pronaf Eco, 
com recursos da ordem de 
R$10 milhões por ano para 
serem investidos na agricul-
tura familiar por meio do sis-
tema fotovoltaico.

O Governo do Estado, por meio 
da Gestão Unificada Emepa/Interpa/
Emater, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap), recebe hoje uma 
missão técnica do Governo do Peru 
que vem conhecer o Projeto Algo-
dão Paraíba. A missão, que trabalha 
com a cadeia produtiva do algodão, 
é composta por 18 técnicos e será 
recepcionada pelo presidente da 
Gestão Unificada, Nivaldo Maga-
lhães, no auditório da sede adminis-
trativa da Emater-GU, na estrada de 
Cabedelo.

Nivaldo fará a apresentação 
institucional da GU e, em seguida, 
o diretor técnico Vlaminck Sarai-
va apresentará o Projeto Algodão 
Paraíba, destacando a experiên-
cia da empresa de extensão rural 
na assistência aos produtores na 

produção de algodão orgânico.
Conforme a programação, na 

parte da tarde, com acompanha-
mento de técnicos da Emater, ha-
verá uma visita a Norfil Indústria 
Têxtil. Amanhã, a equipe conhecerá 
lojas comerciais e artesanato com 
algodão colorido, e na segunda-
-feira (11), visitará a Embrapa Al-
godão, em Campina Grande, indo 
em seguida conhecer os campos 
de produção no polo agreste, com-
preendendo os municípios de Guri-
nhém, Itabaiana e Salgado do São 
Felix, oportunidade que conhecerá 
a metodologia de cultivo utilizada e 
a troca de experiências com os pro-
dutores de algodão.

Durante sua permanência na 
Paraíba, até a próxima quinta-feira 
(14), a comissão conhecerá a Coope-
rativa de Produção Teceu e Afins do 

Estado da Paraíba (Coopnatural), 
em Campina Grande, e depois o As-
sentamento Margarida Maria Alves, 
no município de Juarez Távora.

A visita técnica integra o Proje-
to de Cooperação Sul-Sul Trilateral 
executado pelo governo brasileiro, 
representado pela ABC/Ministério 
das Relações Exteriores, pela Fao 
e países do Mercosul, associados e 
Haiti e a Associação Brasileira das 
Entidades Estaduais de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Asbraer), 
por meio da Emater Paraíba.

Paralelamente à visita à Paraí-
ba, por meio da Emater GU, foi as-
sinado convênio de cooperação téc-
nica com a Bolívia e Colômbia para 
ajudar no planejamento e constru-
ção de uma política pública voltada 
à produção de algodão agroecoló-
gico com produtores destes países.

Missão técnica do governo peruano 
conhece o projeto Algodão Paraíba

TROCA DE EXPERIÊNCIAs

Um show com o cantor 
Capilé deu a largada à campa-
nha Liquida Campina 2016. 
Consumidores, lojistas, a dire-
toria da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) e os parceiros 
da campanha prestigiaram o 
evento na Rua Maciel Pinheiro.

A ideia da CDL de realizar 
um show, segundo a presiden-
te Rosália Lucas, foi uma forma 
de fazer com que os consumi-
dores se sintam atraídos pela 
maior liquidação do comércio 
varejista paraibano. “Precisa-
mos manter a credibilidade 
que conquistamos nesses 14 
anos em que a Liquida Campi-
na é realizada e nada melhor 
que inovar com ações que en-
volvam tanto os lojistas quanto 
os consumidores”, disse.

A campanha, iniciada on-
tem, se estende até o dia 17 de 
julho, envolvendo mais de 840 
pontos de venda em Campina 
Grande e em mais 22 cidades, 

com descontos de até 70% nos 
preços dos produtos.

         
Premiação
Os consumidores concor-

rem aos sorteios de um carro 
Jeep Renegade e três cami-
nhões com móveis e eletrodo-
mésticos. Para participar, bas-
ta fazer compras a partir de 
R$ 30,00 nos estabelecimen-
tos participantes e receber os 
cupons. As compras debitadas 
ou creditadas em máquinas da 
Rede têm o dobro de cupons. 

O sorteio será realizado 
no dia 1º de agosto, às 14h, 
no centro da cidade.  Liquida 
Campina é uma realização da 
CDL de Campina Grande com o 
apoio da Rede, Banco do Nor-
deste, Sebrae, Fiori, São Braz e 
Atacadão dos Eletros.

Somente as lojas sinali-
zadas com o adesivo da cam-
panha participam da Liquida 
Campina 2016.

Começa temporada de 
promoções no comércio

LIQUIDA CAMPINA

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O novo cronograma 
de distribuição de água 
em Campina Grande pela 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) 
está sendo finalizado pela 
Gerência Regional da esta-
tal de saneamento. A nova 
modalidade prevê a divi-
são da cidade em zonas I 
e II. Na zona 1, o abasteci-
mento será das 5h de se-
gunda-feira à meia-noite 
de quarta-feira. 

Na zona 2, os consu-
midores terão abasteci-
mento das 5h da quinta-
-feira às 13h do sábado. 
No cronograma em vigor 
desde o ano passado, o 
abastecimento ocorre 
das 5h da quarta-feira às 

17h30 do sábado.
O gerente regional da 

Cagepa em Campina Gran-
de, Ronaldo Meneses, ex-
plicou que a mudança é 
decorrente do nível crítico 
do Açude Epitácio Pessoa, 
localizado no município 
de Boqueirão. Segundo 
ele, nas demais 18 cidades 
abastecidas pelo Açude 
serão adotados cronogra-
mas específicos de distri-
buição.

O Açude Presidente 
Epitácio Pessoa é o úni-
co manancial responsável 
pelo abastecimento à po-
pulação campinense e de 
mais 18 cidades do Com-
partimento da Borborema. 
O reservatório amanheceu 
ontem com 8,5% de sua 
capacidade de armazena-
mento, correspondente a 

34,92 milhões de metros 
cúbicos. A capacidade to-
tal de acumulação do açu-
de é superior a 411 mi-
lhões de metros cúbicos.

Resultado de cinco 
anos de estiagem (a úl-
tima sangria ocorreu em 
2011), o deste ano é o ní-
vel mais crítico registrado 
desde que o Açude de Bo-
queirão foi inaugurado em 
1957 pelo então presiden-
te Juscelino Kubitscheck.  
O último nível considera-
do crítico foi registrado 
em 1999, quando o açude 
atingiu 14,5% do seu vo-
lume total de acumulação.

A alteração no crono-
grama é regulamentada 
pela Resolução 960/2015 
da Agência Nacional de 
Águas (Ana) e da Agên-
cia Estadual de Gestão de 

Águas da Paraíba (Aesa). 
De acordo com essa reso-
lução, a Cagepa só pode 
retirar, por mês, 650 litros 
de água por segundo do 
Açude de Boqueirão.

Boqueirão tem nível crítico e 
Cagepa altera abastecimento

NOVO CRONOGRAMA

Na zona 1, o 
abastecimento 
será das 5h de 
segunda-feira 
à meia-noite 
de quarta e na 
zona 2, das 5h 
da quinta às 
13h do sábado

Técnicos do Peru vão aos campos de produção de algodão para ver de perto a metodologia de cultivo utilizada no Estado

FOTO: Secom-PB
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Últimas
8
TCU determina à Anatel suspensão 
de acordo feito com a operadora Oi
Respostas enviadas pela  
agência não eliminou os 
indícios de irregularidades

FOTO: Reprodução/Internet

Aprovado pela Anatel em maio, o acordo depende do aval do TCU para ser assinado.  Ainda não foram eliminados  indícios de irregularidades

Trauma faz mutirão 
para cartão do SUS

Caravana já atendeu 
538 pessoas na PB

Fugitivo da Justiça 
é preso com arma

PF inicia a entrega 
de passaportes

O Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa, está realizando 
um mutirão para confeccionar o Cartão 
Nacional de Saúde (CNS), nos dias 7 e 
8 de julho, para funcionários e acompa-
nhantes de pacientes internos na uni-
dade de saúde. A ação foi comandada 
pela coordenação da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes, coordena-
ção das Recepções e Serviço Especiali-
zado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. 

De acordo com o presidente da 
Cipa, Eduardo Pinheiro, o evento preten-
de cadastrar o maior número de funcio-
nários para facilitar o atendimento no 
SUS. Para a coordenadora da Recepção, 
Silene Marrocos, a programação vai 
ajudar o colaborador da saúde, que não 
tem tempo de fazer o cartão. 

A 4ª Caravana do Coração es-
teve na cidade de Cajazeiras, nessa 
quinta-feira (7), para realizar o muti-
rão de triagens, consultas e exames 
cardiológicos em crianças de 0 a 12 
anos e gestantes, com idade gesta-
cional de 22 a 28 semanas, que apre-
sentem algum tipo de cardiopatia, 
pela manhã e à tarde. A caravana, que 
começou na última segunda (4), vai 
percorrer 13 cidades, até o próximo 
domingo (17). Quatro municípios já 
foram visitados: além de Cajazeiras, 
Itaporanga, Princesa Isabel e Montei-
ro. Nesta sexta-feira (8), os atendi-
mentos serão em Sousa.

Até agora, já foram atendidos 
538 pacientes, sendo 384 crianças; 67 
gestantes e 87 profissionais de saúde 
e educação a quem a caravana está ofe-
recendo cursos de capacitação.

A Polícia Civil, por meio de 
uma ação conjunta da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes  (DRE)  e 
Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) 
de Campina Grande, cumpriu nessa 
quarta-feira (6), um mandado de 
prisão preventiva por crime de ho-
micídio expedido pelo 1º Tribunal 
do Júri de Campina contra  Alexandre 
Montenegro de Farias, 31 anos.

O crime aconteceu em janeiro 
deste ano e foi motivado por ciúmes. De 
acordo com testemunhas, a vítima, um 
motoboy conhecido como ‘Betão’ inves-
tigado por tráfico de drogas, chegou ao 
bar que Alexandre estava e depois de 
alguns minutos deu uma ‘cantada’ na 
mulher dele. A partir daí, começou a 
confusão e durante a briga Alexandre 
sacou a arma e atirou contra o motoboy. 
Em seguida fugiu do local.

A Polícia Federal começou a 
entregar a demanda deprimida de pas-
saportes. Na última quarta-feira (6), 
passaportes foram entregues na 
sede do órgão em São Paulo. Os pro-
blemas na entrega dos documentos 
acontecem desde abril por conta de 
falta de insumos para a confecção 
das cadernetas e uma falha na má-
quina de perfuração da numeração 
utilizada pela Casa da Moeda.

Para evitar filas, a recomen-
dação da Polícia Federal é de que 
as pessoas verifiquem seus e-mails 
ou acessem o site da entidade para 
confirmar se o passaporte está 
pronto para ser entregue antes de 
irem até a sede do órgão. O docu-
mento pode ser obtido até as 17h. 
A PF está trabalhando em caráter 
de urgência para entregar os pas-
saportes atrasados. 

O ministro Bruno Dan-
tas, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), determinou on-
tem que a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) mantenha suspensa a as-
sinatura de um acordo com o 
Grupo Oi que permite a troca 
de R$ 1,2 bilhão em multas 
por investimentos.

Com esta decisão, apesar 
de aprovado pela Anatel em 
maio, o acordo depende do 
aval do TCU para ser assinado. 
Em sua análise sobre o caso, 
Dantas afirma que as respos-
tas enviadas pela agência até o 
momento não foram capazes 
de “elidir a maioria dos indí-
cios de irregularidades”.

A suspesão do acordo 
vale até que o tribunal faça o 
julgamento final sobre o tema.

Recuperação judicial
Em despacho com data 

dessa quarta-feira (6), Dan-
tas diz que parece “quase 
impossível que uma empre-
sa em recuperação judicial 
possa honrar com os com-
promissos de investimento 
assumidores em termo de 
ajustamento de conduta”. A 
Oi entrou em junho com o 
pedido de recuperação, já 
aceito pela Justiça do Rio. A 

empresa incluiu no proces-
so R$ 65,4 bilhões em dívi-
das. “Questiona-se principal-
mente se em algum momento 
a Anatel realizou gestão dos 
riscos envolvidos, com o ob-
jetivo de identificar eventos 
potenciais que pudessem afe-
tar os compromissos pela Oi e 
de obter razoável certeza em 
relação a seu cumprimento”, 
escreveu Dantas.

Para o ministro, essa 
situação “lança sérias dú-
vidas sobre a legitimidade 

dos TAC’s sob discussão”. O 
ministro fez ainda questio-
namentos à Anatel, que deve 
responder, por exemplo, se 
houve “zelo” ao avaliar se a Oi 
teria condições de cumprir as 
obrigações de investimentos 
decorrentes do TAC.

O presidente da Anatel, 
João Rezende, afirmou nes-
sa quinta-feira que a agência 
ainda não recebeu a notifi-
cação e que responderá aos 
questionamentos no prazo 
determinado.

TAC
Em maio, a Anatel apro-

vou a proposta do Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) que permite ao Grupo Oi 
trocar R$ 1,2 bilhão em multas 
por investimentos na melhoria 
da qualidade do serviço pres-
tado a seus clientes. Entretan-
to, o acordo prevê outras obri-
gações à operadora. 

Investimentos
No total, os investimen-

tos relacionados ao TAC de-

vem somar R$ 3,2 bilhões, 
diz a Anatel. No fim de ju-
nho, no entanto, a própria 
Anatel havia anunciado que 
tinha congelado a decisão 
de assinar o TAC.

Isso ocorreu depois de 
a Oi ter informado, no últi-
mo dia 20, sobre o pedido 
de recuperação judicial. A 
empresa é a maior opera-
dora em telefonia fixa do 
País e a quarta em telefonia 
móvel, com cerca de 70 mi-
lhões de clientes.

Quinze diferentes cursos estão sen-
do oferecidos pela Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba (Espep), em 
três cidades: João Pessoa, Campina Gran-
de e Sousa. Os interessados nos aperfei-
çoamentos ainda poderão fazer inscri-
ção pessoalmente ou via email, uma vez 
que as aulas terão início a partir do dia 
18 de julho.

Em João Pessoa, os cursos serão 
ofertados a partir do dia 18/7. Às segun-
das, quartas e sextas-feiras pela manhã 
acontecem: Técnica de arquivamento e 
gerenciamento documental; Oratória: 
expressão verbal e corporal; Informáti-
ca básica: Windows/Word. Às segundas, 
quartas e sextas-feiras à tarde, os cursos 
são: Suporte avançado em cardiologia 
(ACLS) nas unidades de saúde estaduais; 
Formação de instrutores; Inglês I; Infor-
mática básica: Windows/Word. Aos sába-
do, em ambos os turnos, são ofertados 
os treinamentos de Direção defensiva e 
evasiva – módulo II (motos); Introdução 
à auditoria; Introdução ao Excel; Geren-
ciamento de reuniões. 

Em Campina Grande, os treinamen-
tos acontecem aos sábados, nos dias 23 
e 30/7, nos turnos matutino e vesperti-
no, no Centro de Integração Acadêmica 
(Ciac) da Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB). Endereço: Rua Baraúnas, 351. 
Os temas são: Aspectos gerais sobre lici-
tação; Relações interpessoais e mediação 
de conflitos; Introdução ao Excel; Orató-
ria: expressão verbal e corporal. 

Também em Sousa os cursos aconte-
cem nos sábados 23 e 30 de julho, ambos 
os turnos, no Centro de Treinamento Go-
vernador Antonio Mariz, Rua Deputado 
José de Paiva Gadelha, 123, bairro Gato 
Preto. Os treinamentos serão sobre Lín-
gua brasileira de sinais – Libras – módulo 
avançado; Organização e administração 
de eventos; Autismo na educação regu-
lar – aspectos pedagógicos.

Todos os aperfeiçoamentos têm car-

ga horária de 20h e para se inscrever o 
servidor deve comparecer à sede da Es-
pep em João Pessoa, na Rua Neuza de 
Sousa Sales, S/N - Mangabeira VII. Ou 
para inscrições eletrônicas (incluindo em 
Campina Grande e Sousa) email para 
nuset.espep@hotmail.com. Informações 
em (83) 3214-1984; 3214-1991.

Saiba mais sobre os cursos:
Técnica de arquivamento e geren-

ciamento documental: Compreender a 
importância dos arquivos nas instituições 
públicas e privadas; conhecer as técnicas 
e os métodos de arquivamento; identifi-
car os diferentes tipos de arquivos; saber 
aplicar os termos e conceitos arquivísti-
cos adequadamente; reconhecer a legis-
lação brasileira da Arquivologia como 
instrumento de garantias e direitos de 
acesso a informação pública.

Oratória: expressão verbal e corpo-
ral: A necessidade de se apresentar em 
público, expor suas idéias, vender seus 
produtos, esclarecer seus pontos de vis-
ta, enfim, passar seus pensamentos para 
outras pessoas, por meio de palavras, 
gestos e expressões corporais, ou seja, 
o domínio da oratória continua sendo 
fundamental para qualquer pessoa que 
queira sucesso tanto na vida profissional 
como pessoal. 

Informática Básica: Windows/
Word: Conhecendo o computador: 
introdução ao uso do Windows (e da 
Área de Trabalho) e do Word (barras 
de ferramentas). Como utilizar correta-
mente o computador no trabalho e no 
cotidiano: possibilidades para o desen-
volvimento educativo.

Suporte avançado em cardiologia 
(ACLS) nas unidades de saúde estaduais: 
Conceitos Gerais. Sistemas de Atendi-
mento. Atendimento aos males clínicos. 
Parada Cardiorespiratória. Principais 
drogas no atendimento de emergência. 
Desfibrilação e Cardioversão.

Espep já inscreve funcionários 
nos cursos de julho da Escola

ServidOreS de JP, CG e SOUSa

O ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, saiu em defesa 
de planos de saúde e afirmou 
que as multas aplicadas às ope-
radoras são abusivas e que em-
presas do setor não podem ser 
consideradas como inimigas. 
“As multas são exageradas. Um 
plano que deixa de cumprir 
uma obrigação de R$ 100 hoje 
é multado em R$ 50 mil”, disse, 
durante reunião do Conselho 
Nacional de Saúde. “Quebrar 
os planos não ajuda em nada a 
saúde do Brasil nem dos brasi-
leiros. Os planos geram empre-
go, pagam impostos. Não são 
nossos inimigos”, completou.

As declarações foram da-
das um dia depois de o minis-
tro sugerir a criação de “planos 
populares” de saúde, uma mo-
dalidade em que o usuário pa-
garia uma mensalidade menor, 
mas, em contrapartida, teria 
direito a uma cesta de serviços 
mais restrita da que é hoje defi-
nida como mínima pela lei.

Criticado por integrantes 
do conselho, o ministro afir-
mou que planos populares são 
uma sugestão. “Há dúvidas so-
bre se essa medida poderia ser 
tomada apenas com uma reso-
lução ou se seria necessária a 
mudança da lei”, afirmou.

A morte da onça pinta-
da Juma  após exposição no 
evento da passagem da tocha 
olímpica por Manaus, no dia 
20 de junho, causou R$ 40 mil 
em multas ao Exército. As pu-
nições foram impostas pelo 
Ipaam (Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas).

Com base em um relatório 
técnico sobre o caso, concluído 
nessa quinta-feira (7), o Ipaam 
multou o 1º Batalhão de Infan-
taria de Selva em R$ 30 mil por 
transportar o animal e mantê-lo 
em cativeiro sem autorização 
e por construir um local para 
abrigar o animal sem a licença 
do órgão ambiental.

O CMA (Comando Militar 
da Amazônia) foi multado em 

R$ 5 mil por contribuir para a 
utilização de uma espécie da 
fauna silvestre nativa sem a 
autorização do Ipaam e o CIGS 
(Centro de Instrução de Guerra 
na Selva) também foi multado 
nesse valor, por utilizar o ani-
mal sem a autorização do órgão.

Juma, um macho de 18 
anos que pertencia ao 1º Bata-
lhão de Infantaria de Selva, foi 
baleado por um soldado após o 
evento da tocha, quando, ao ser 
transportado para a jaula, aca-
bou escapando da coleira que o 
prendia. 

Nós cumprimos o nosso 
papel com relação à guarda e à 
proteção de animais, disse Ana 
Aleixo, diretora presidente do 
Ipaam.

Ministro diz que multas 
a planos são “abusivas”

Exército vai ter que pagar 
R$ 40 mil ao Ipaam-AM

SaÚde SUPlemenTar

mOrTe da Onça JUma



“Mortalha”, da artista 
Raquel Stanick, aborda a 
violência contra a mulher
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O oásis poético de 
Danilo Peixoto estreia 
em livro, hoje na capital
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As melhores atrações 
culturais do final de 
semana, confira aqui
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Fazendo um diálogo de 
ritmos tradicionais, como 
baiões, forrós e xotes, a can-
tora Sandra Belê apresenta 
hoje ao público da capital, 
dentro do projeto Cambada, 
seu show intitulado “Estam-
pada” na Sala de Concertos 

Maestro José Siqueira. A apresentação, 
que tem início às 21h, promete resgatar 
as raízes nordestinas e trazer a tona 
toda sua representatividade musical. Os 
interessados em participar da apresen-
tação podem adquirir seus ingressos na 
bilheteria do evento nos valores de R$ 
10 inteira e R$ 5 meia-entrada.

Considerada dona de uma das vozes 
mais marcantes da cena nordestina 
atual, a cantora em sua performance, 
concebido para o período junino, trará 
ritmos tradicionais de nossa região, por 
exemplo, além de baiões, forrós e xotes, 
estarão presentes em seu setlist ritmos 
como arrasta-pés, maracatus, cirandas, 
carimbós e cocos, com pitadas de salsa, 
rock, entre outras sonoridades, cuja 
mistura já marca a trajetória de Sandra 
na música.

“Vamos Estampar o Cambada, povo. 
Quem não viu vai ver, e quem já viu 
pode ver de novo”, convidou o público 
entusiasma a cantora Sandra Belê quan-
do perguntada sobre o seu show e qual 
sua expectativa.

Além disso, a artista dispõe do 
talento e da atitude que compõem uma 
grande artista. Chamada de “Patativa do 
Cariri”, Belê natural da pequena cidade 
de Zabelê, no Cariri paraibano, carrega 
a cidade não só no nome e nas lem-
branças, mas na força, na ousadia e na 
criatividade que marcam presença em 
seus CDs, shows e entrevistas.

No show “Estampada”, Sandra está 
ainda mais a vontade no palco, acompa-
nhada por sanfona, percussão, triângu-
lo, zabumba, guitarra, baixo e bateria. E 
para completar, seu figurino é mais um 
elemento do show, estampas, fuxicos 
e brilhos dão um colorido especial a 
artista.

“Estampa é própria multifaceta, 
onde explora o máximo dos ritmos que 
fazem a alegria de qualquer festa junina, 
além dos tradicionais ritmos que trago 
no show”, disse a cantora Sandra Belê. 

A história do show teve início no 
Palco Principal do Maior São João do 
Mundo em Campina Grande-PB, abrindo 
também sua série de shows no período 
junino de 2016. Com uma performance 
hipnotizante, a cantora surpreende no-
vamente o público com novos e inusi-
tados arranjos para clássicos da música 
nordestina, e acrescenta criações de 
compositores contemporâneos que ga-
nham novos ares na voz da artista.

Tendo iniciado sua carreira em 
1998, Sandra foi logo notada pelo jeito 

Música nordestina
Cantora Sandra Belê se apresenta hoje no projeto Cambada, na Funesc 

EXPOSIÇÃO

n Projeto Cambada apresenta Sandra Belê

n Quando: Hoje

n Onde: Sala de Concertos Maestro 

José Siqueira

n Horário: 21h

n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União

Conhecida 
carinhosamente 
como “A Patativa 
do Cariri”, Sandra 
Belê canta e 
encanta com 
a sua poesia 
e musicalidade

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
ode se expressar. Dentre as principais 

realizações de sua carreira, a cantora 
traz em seu currículo a participação 
como atriz e cantora da microssérie 
exibida pela Rede Globo, “A Pedra do 
Reino”; o recebimento do Troféu Gonza-
gão, o “Oscar” da música nordestina; a 
apresentação que recepcionou o presi-
dente do Banco Mundial em sua visita 
ao Brasil; o recebimento do prêmio 
Mulher Forte Anaíde Beiriz; a realização 
dos shows-homenagens a Zé do Norte 
e João do Vale pelo Projeto Sete Notas 
(Sesc-PB); o encerramento da Semana 
Jose Lins do Rego em que cantou com 
Dominguinhos e a OSJPB; e a participa-
ção desde 2011 como apresentadora do 
programa junino “Arraial Itararé” da TV 
Itararé, filiada da TV Cultura na Paraíba.

Ultrapassando as fronteiras do 
Nordeste, Sandra Belê vem fazendo 
shows em diversas cidades de São 
Paulo. Em 2014 fez shows na Virada 
Cultural, nos Sesc Bauru e São 
Carlos, e na reconhecida casa de 
forró “Canto da Ema”. No mesmo 
ano, participou do progra-
ma JR News Talentos, 
com Heródoto 
Barbeiro, na 
Record 
News. 
Em 
2015, 
além de 
SESCs 
Santos, 
Santana e 
Santo An-
dré, em São 
Paulo, Sandra 
também parti-
cipou do progra-
ma Paratodos, da 
emissora nacional, TV 
Brasil. De 2015 para 
cá a cantora apresenta, 
além do show “Pris-
ma”, três projetos 
diferenciados ao seu 
público: “Cantando 
para o Eterno”; o show 
Estampada, especial 
para as festas juninas; 
e o “Sandra Belê – Voz 
& Sanfona”, com músicas 
do cancioneiro nordestino 
executadas de forma intimista 
com a sanfona.



Mais um autor 
paraibano estreia 
em livro. Nesta 
sexta-feira, o palco 
da Budega Arte 
Café vai presen-
ciar o lançamento 
do livro “Oásis 

ou Asas”, primeira obra do poeta Dani-
lo Peixoto, com o selo da editora Patuá, 
de São Paulo. O lançamento será às 19 
horas, e na ocasião haverá show acústico 
de “Xandão e o Poeta Malacabado”, com 
poemas dos livros recitados nas músicas. 
A Budega fica na Rua Arthur Américo 
Cantalice, 197, Bancários.

Apesar de jovem, Danilo Peixoto é um 
poeta que vem se destacando na cena lite-
rária paraibana. Ele, inclusive, confessa em 
tom de brincadeira não estar plenamente 
convicto de que essa é a hora de lançar 
o primeiro livro. “Mas decidi procurar a 
editora no meio do ano passado. Escrevo 
poemas desde a adolescência, sempre com 
parcimônia ao publicá-los em blogs e redes 
sociais. Tinha reunido mais de 150 poemas, 
fora os rascunhos. Para publicar no “Oásis 
ou asas”, selecionei por volta de 60. São 
os que passaram pela minha autocrítica e 
se encaixam dentro da proposta do livro. 
Sinto-me seguro em publicar e espero que 
o livro seja bem recebido”, explica. 

“Oásis ou Asas” é um livro de muita 
diversidade quanto aos temas e à forma 
de escrita. “O leitor encontrará predomi-
nância de poemas curtos, com pequenos 
versos e carregados de composição imagé-
tica. Há referências, diretas e indiretas, a 
poetas consagrados que nos influenciam, 
e também uma atenção especial à metalin-
guagem”, define. 

Danilo entende que a poesia é a for-
ma que o poeta encontra para reinventar 
a linguagem que conhece, a fim de trans-
formar em palavra o que a linguagem 
comum não consegue explicar ou deixa 
passar despercebido. “Chklovski, téorico 
russo, disse uma vez que poesia é desau-
tomatizar o olhar. Minha concepção de 
poesia passa inevitavelmente pela teoria 
dos formalistas russos, e desemboca nas 
contribuições de Pound e os concretistas. 
Como toda arte, a boa poesia aguça nossa 
percepção de mundo e desautomatiza a 
linguagem acostumada com os clichês e 
as repetições lógicas do cotidiano. Poesia 
é o texto que lemos várias e várias vezes 
e sempre encontramos algo novo nele. 
Ele se reinventa na medida em que nós, 
leitores, reinventamos nossa sensibilida-
de”, teoriza.  

Suas referências ou influências 
literárias são em sua maioria poetas 
brasileiros, sobretudo contemporâneos 
e modernistas, embora tenha lido alguns 
estrangeiros (traduzidos ao português) no 
curso de Letras. “Eu destacaria os irmãos 
Campos, Décio Pignatari, Oswald de An-
drade, Leminski, Drummond, um pouco 
de Bandeira. E também nomes populares 

Diversidade 
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O oásis poético de Danilo Peixoto estreia em livro
Talento literário

da contemporaneidade, como Lau Siquei-
ra, Frederico Barbosa, Arnaldo Antunes, 
Saulo Mendonça, Sérgio de Castro Pinto, 
inclusive compositores como Caetano, 
Chico Buarque e Chico César”, cita. 

Danilo Peixoto nasceu em Paulista, Per-
nambuco, em 1991, e mora em João Pessoa, 
Paraíba, há 15 anos. Graduado em Letras 
Vernáculas pela Universidade Federal da 
Paraíba, escreve poemas desde a adoles-
cência e estuda a linguagem poética a fim 
de especialização na área. Leitor assíduo 
dos poetas modernistas e contemporâneos, 
bem como dos estrangeiros traduzidos ao 
português, o autor afirma buscar influên-
cia em diversos modelos estéticos, desde 
os concretistas até a poética da música 
popular contemporânea. Nas horas vagas, 
expande os poemas pelas lentes de sua câ-
mera, fazendo da fotografia um lazer invisí-
vel. Oásis ou asas é sua primeira coletânea 
de poemas a ser publicada.

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Sendo influenciados por bandas 
como Van Halen, Muse e Dream Thea-
ter, o trio francês Flight 69, chega a 
João Pessoa e se apresenta na Usina 
Cultural Energisa hoje. A apresenta-
ção, que tem início às 21h, mostra aos 
apreciadores do gênero rock como 
podem existir criações de música pro-
gressiva e enérgica. Os interessados 
em participar da apresentação podem 
adquirir seus ingressos na bilheteria 
do evento por R$ 10.  

Na noite de apresentação, sobem 
ao palco os músicos Ivan Dumas, Alex 
Demichel, Cristiana Dias e Guillaume 

Marcon apresentando algumas de 
suas canções autorais. No setlist o pú-
blico escutará músicas como My next, 
Beyond the Starts, Bring the light, Sun 
Down, Moon Up, Reason e Fire Test.  

Situada à Caiena na Guiana 
Francesa, o power trio se articulou 
em termo de composições originais 
inspiradas nas quatro últimas déca-
das do rock. 

O conceito da banda tem sua ori-
gem num ideia elaborada por Ivan Du-
mas, guitarrista e membro fundador e 
compositor do projeto, desde algum 
tempo. A composição de grupo tem 

por objetivo privilegiar os valores hu-
manos positivos ao mesmo tempo em 
que tem um espírito aberto sobre os 
diferentes gêneros musicais. 

Em seu primeiro momento, os in-
tegrantes Alex Demichel e de Joseph 
Chaoul se impuseram naturalmente 
na construção do grupo. Mas foi ape-
nas em 2012 que o trio se reuniu pela 
primeira vez e começou a sua história. 
Como consequência desse encontro, a 
banda foi levada a uma rica aventura 
proporcionando uma série de concer-
tos na Guiana e na França.

Apesar de muitas composições, 

Flight 69 ainda não gravou um álbum. 
Entretanto, é agora em 2016 que o 
grupo decide mudar de rumo impli-
cando em mudanças e provavelmente 
a gravação de algum disco ou EP.

Banda francesa Flight 69 faz show hoje na capital
iNTERNACiONAL

n Projeto: Show da banda Flight 69
n Quando: Hoje
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 10

Serviço

Xandão e o Poeta Malacabado é 
um projeto paraibano de autoria de 
Alexandre e Danilo Peixoto, que pro-
põe unir poesia e música popular alter-
nativa. Afinal, os dois, música e poesia, 
estão intimamente ligados e foram 
feitos para andar juntos. Xandão, Ale-
xandre Peixoto, arquitetou o álbum 
“Sotaque de Escape” no final de 2013, 
quando decidiu integrar em suas com-
posições a poesia de seu irmão Dani-
lo, o “Poeta Malacabado”. O projeto 
é marcado por apresentar vozes can-
tadas e faladas, uma vez que além da 
letra cantada, há poemas recitados em 
meio às canções, que são temáticas. 

Sotaque de Escape é um disco ma-

joritariamente caseiro. Da produção 
à mixagem, quase tudo foi realizado 
na casa de Xandão, exceto quanto a 
eventuais visitas a um estúdio de um 
amigo para a gravação da bateria e 
metais. Os dois irmãos passaram al-
gum tempo mostrando suas compo-
sições com voz e violão em saraus e 
festivais locais. Hoje, Xandão e o Poe-
ta Malacabado reúne uma turma de 
amigos que vieram engrossar o caldo 
desse sotaque: Augusto Laranja (bai-
xo), Felipe Tucano (bateria), Pedro 
Bomba (guitarra/violão) e Lucas Ribei-
ro (teclado/guitarra) compõem a ban-
da. O álbum pode ser baixado no site: 
www.malacabados.com.br

Xandão e o Poeta Malacabado

FOTOS: Divulgação

Vozes

meu desengano é
dar ouvidos às
palavras que vagam
errantes pela terra
sem um corpo robusto

viver é um grito
de susto

Naufrágio
 
lâminas da mesma 
espada
poesia que desfia o mar
em haikai sinuoso
 
três golpes da palavra
três fios da mesma água

sal, sol, solo
 
eu assino, lanço o dado
discuto com o acaso
cismo de abolir o destino

Destaque na cena 
literária paraibana, o 
jovem Danilo Peixoto 
lança obra que tem a 
marca da diversidade



Roteiro
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Em cartaz

Mostra
Livros em destaque

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

FM
0h -  Madrugada na Tabajara

4h - Aquarela Nordestina

6h - Jornal Estadual

7h - Reserva Especial MPB

8h - Programação Musical

12h - Fala, Paraíba!

14h - Programação Musical

16h - Menu 105

18h - Tabajara Esporte

19h - Voz do Brasil

20h - Transa Reggae

A exposição Mortalha, da artista visual Raquel Stanick, cujo foco 
são as mulheres vítimas de violência, será aberta amanhã, em Sousa

Rádio Tabajara

“A cultura do estupro é muito triste 
e esse tipo de agressão está no cotidia-
no das mulheres, atingindo todas as 
idades, desde bebês até senhoras de 80 
anos, e ocorre, por exemplo, quando a 
mulher faz sexo obrigatório. E se deve 
lembrar que o estupro também acome-
te meninos. Isso pode ser combatido 
de várias maneiras, principalmente 
pela educação nas escolas, mas tam-
bém pela conscientização dos direitos 
básicos, a necessidade de se aprender a 
denunciar os casos e acabar com certas 
nomenclaturas e dar nome aos bois”, 
disse para o jornal A União a artista 
visual e produtora cultural Raquel 
Stanick, que encerra hoje, no Centro 
Cultural Banco do Nordeste, em Sousa, 
no Alto Sertão da Paraíba, a oficina cujo 
tema é “Não se nasce artista, torna-se: o 
feminismo nas artes visuais”. A propó-
sito, o problema da violência contra a 
mulher também é tratado na exposição 
denominada Mortalha, que ela abrirá 
amanhã, a partir das 19h, no mesmo 
local, onde vai permanecer até 10 de 
setembro.

A exposição Mortalha é composta 
por agrupamentos de 80 telas em papel 
Kraft 20cm x 20cm, com nomes de mu-
lheres vítimas de violência. A mostra 
utiliza-se de símbolos gráficos do cro-
chê para (re)conhecer a força negativa 
das normas e opor-se a elas, porém não 
para eliminá-las, mas - isto sim - no in-
tuito de tentar levá-las a direções mais 
voltadas ao ser humano. Raquel Stanick 
disse, ainda, que até o simples modo de 
se vestir pode ser motivo de tentativa 
de agressão à mulher, exemplificando 
que, na cidade de Sousa, cujo clima é 
quente, se alguém estiver trajando uma 
saia curta já suscitaria, em algum ho-
mem, pensamento na área sexual, por 
entender que ela estaria provocando, 
estimulando o desejo de ser abordada, 
o que não deve acontecer.       

Já referindo-se à oficina “Não se 
nasce artista, torna-se: o feminismo nas 
artes visuais”, aberta na última quarta-fei-
ra e para a qual foram oferecidas 20 vagas, 
Raquel Stanick disse que seu intuito é o de 
oferecer, por meio de uma ação que deno-
minou de “construção coletiva”, mecanis-
mos alternativos na criação, execução e 
fruição de trabalhos com a temática.

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

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

 Serviço

A infância que 
inspira contos

Lançado em 2014, 
na cidade de João Pes-
soa, o livro intitulado A 
Saudade e outras manias 
do coração (All Print 
Editora, SP, 130 páginas, 
R$ 25), do escritor e pro-
fessor carioca Luiz Au-
gusto Paiva da Mata, que 
também é colaborador 
do jornal A União, vem 
registrando boa recepti-
vidade entre os leitores. 
Prova disso é que a tira-
gem de 1.200 exemplares 
desta 1ª Edição - que 
reúne nove contos - está 
praticamente esgotada. Com essa obra o autor marca sua 
estreia no gênero literário, depois de ter publicado alguns 
títulos sobre Matemática, disciplina que ensina. Ele anteci-
pou que vem dando “os últimos retoques” em outros dois 
livros inéditos,  O chapeu do meu avô, de crônicas, e Os ín-
dios tinham o maior desprezo pelos homens que choravam 
(romance), cujos lançamentos ainda não estão previstos.

“A saudade é o fio condutor entre os nove contos 
e o viés é voltado para a infância”, disse para o jornal A 
União o escritor Luiz Augusto Paiva da Mata, que está 
radicado na Paraíba desde 1987. E, de fato, embora seja 
uma obra de ficção, o livro contém textos inspirados na 
experiência que ele viveu - ou então também ouviu - du-
rante aquela fase de sua vida, passada entre as cidades 
de São José dos Campos (SP) e as férias na casa dos avós, 
em Campos do Jordão (SP), que tiveram marcante in-
fluência na formação até a sua adolescência. 

Os temas tratados são diversos. Em A Scena Muda, 
que abre o livro, por exemplo, o autor fala da militância 
do seu pai no Partido Comunista. Neste mesmo conto, ele 
também aborda sua paixão, desde menino pelo cinema, 
sentimento que aborda em outro texto, cujo título é Ho-
palong Cassidy. Em outros, enfoca a vida no interior, com 
seus quintais e animais de estimação (Bitojane, O menino 
e o passarinho e Danúbio Azul; e, ainda, as dificuldades 
financeiras  e o desapego do pai ao dinheiro (O Circo), 
dentre outros assuntos. No entanto, Luiz Augusto Paiva da 
Mata ainda escolheu como pano de fundo para sua obra a 
Paraíba, Estado onde construiu parte de sua vida e que o 
adotou também por paixão. 

“São rabiscos arrancados dos muros da vida”, co-
mentou o autor, referindo-se a sua obra, que é ilustrada e 
conduz o leitor, cativado pela leveza do texto, a se envol-
ver em uma atmosfera de recordações e saudades, pois 
todo mundo sempre tem algo que, de uma forma ou de 
outra, lhe marcou ao longo das fases da vida, sobretudo 
na infância.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Serviço

 

Inscrições para Salão 
de Humor terminam hoje

Interessados em participar do 4º Salão Nacional de Humor José Lins 
do Rego devem se apressar. O prazo de inscrição termina nesta sexta-feira 
(8). Promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura 
(Secult) e Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), a ação tem como 
objetivo estimular a produção de desenhistas paraibanos e projetar a 
Paraíba no cenário nacional, além de apresentar a produção de escritores 
e quadrinistas do Nordeste brasileiro, já que o tema proposto é a vida e 
obra desses autores. A divulgação do resultado está prevista para o dia 15 
deste mês. 

Evento

As obras expostas trazem o nome de mulheres que sofreram algum tipo de violência

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: ani-
mação. Duração: 102 min. Classificação: livre. 
Direção: Andrew Stanton e Angus MacLane. 
Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris Elba. 
Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a reen-
contrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e 
lembra de sua amada família. Com saudades, 
ela decide fazer de tudo para reencontrá-los 
e na desenfreada busca esbarra com amigos 
do passado e vai parar nas perigosas mãos 
de humanos. CinEspaço4:  14h, 16h, 18h, 20h 
(DUB) e 22h (LEG). Manaíra5/3D: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h (DUB). Manaíra7: 11h50, 14h20, 
19h20 (DUB) e 16h50, 21h55 (DUB/3D). Mana-
íra10/3D: 17h e 22h05 (DUB). Manaíra11: 13h e 
18h (DUB). Mangabeira3: 12h30 e 18h25 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 15h15 e 20h (DUB). Mangabei-
ra5/3D: 13h30, 16h05, 18h45 e 21h15 (DUB). 
Tambiá4: 14h25 e 18h25 (DUB). Tambiá5/3D: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 (DUB) 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 119 
min. Classificação: 10 anos. Direção Roland Em-
merich. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
Maika Monroe. Sinopse: O planeta Terra volta 

a ser objeto de um ataque alienígena apro-
ximadamente 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. CinEspaço3: 21h40 (LEG). Manaíra2: 12h, 
14h40, 20h (DUB) e 17h20, 22h35 (LEG).   
Mangabeira2: 22h (DUB). Tambiá3: 16h35 e 
20h50 (DUB). 

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: 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. CinEspaço2: 14h e 19h (LEG). Ma-
naíra4: 14h10, 19h10 (DUB) e 16h40, 21h45 
(LEG).  Mangabeira2: 14h30, 17h e 19h30 

(DUB). Tambiá2: 14h50, 16h50, 18h50 e 
20h50 (DUB). 

JULIETA (ESP 2016). Gênero: drama. Duração: 
100 min. Classificação: 14 anos. Direção: Pedro 
Almodóvar. Com Emma Suárez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao. Sinopse: Julieta é uma mulher de 
meia idade que está prestes a se mudar de 
Madri para Portugal, para acompanhar seu 
namorado Lorenzo. Entretanto, um encontro 
fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga 
de sua filha Antía, faz com que Julieta repen-
tinamente desista da mudança. Ela resolve 
se mudar para o antigo prédio em que vivia, 
também em Madri, e lá começa a escrever uma 
carta para a filha relembrando o passado entre 
as duas. CinEspaço1: 16h, 18h, 20h, 22h (LEG).

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. 

Arte feminista

“Mostro o que está sendo feito no 
Brasil, sobretudo, e no mundo, nessa 
área. Como o tempo é muito curto, pois 
são apenas três dias, quero ganhar a 
confiança dos participantes da oficina, 
com o objetivo de produzirem seus 
próprios trabalhos”, esclareceu Raquel 
Stanick, que, durante as aulas do curso, 
tem abordado aspectos teóricos e prá-
ticos da construção feminista na pro-
dução cultural, além de fomentar, entre 
as pessoas inscritas, o debate em torno 
das relações de criação e planejamento 
de projetos feministas. “Historicamente, 
muitas mulheres artistas tiveram um 
comportamento feminista, a exemplo da 
pintora Frida Kahlo, no século passado, 
e nos séculos XVI e XVII. Mas, somente a 
partir da década de 1960 que o femi-
nismo passou a ser tratado nas artes 
visuais”, lembrou ela.

Sobre a artista
Pernambucana, nascida na cidade 

de Recife, a capital do Estado, Raquel 

Stanick - que também é blogueira, 
curadora e poeta - é formada em Artes 
Visuais pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e reside em João Pes-
soa. Ela, que é uma feminista militante 
e, nessa condição, se vale das artes, 
literatura e das novas tecnologias para 
divulgar as inúmeras possibilidades 
de poder ser e estar mulher no mundo 
e na arte, já integrou diversas exposi-
ções, tanto coletivas como individuais, 
na Paraíba. 

n Exposição: Mortalha
n Artista: Raquel Stanick
n Abertura: Amanhã
n Hora: 19h 
n Local: Centro Cultural Banco do Nordeste, em Sousa
n Endereço: Rua Coronel José Gomes de Sá, n0 7
n Período: Até 10 de setembro   

FotoS: Divulgação



Sábado

Sábado
Sábado

n Artista: Zéllo Visconti 
n Quando: Em cartaz 
até o próximo dia 15
n Onde: Centro Cultural 
São Francisco
n Horário: De segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 
17h. E sábados e domin-
gos, das 9h às 14h.
n Entrada: R$ 5

Exposição Canteiro das 
Cores – Arte Tropi Pop

Comecei com lápis grafite e tinta 
guache, brincando com papel e 
rabiscando em papel”, contou 
o artista plástico Zéllo Visconti 
que permanece com exposição 
intitulada “Canteiro das Cores – 
Arte Tropi Pop” aberta no Centro 
Cultural São Francisco. Ficando em cartaz até o próximo dia 15, a visitação do espaço acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. E nos sábados e domingo, das 9h às 14h. O valor da entrada custa R$ 5.

n Quando: Hoje
n Onde: Boteco João & Maria
n Horário: 18h
n Entrada: Franca

n Quando: Amanhã
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h30
n Entrada: R$ 15 meia-entrada 
e R$ 30 inteira

SHOw dE JuliAnA 
AlmEidA

SEu PErEirA 
COnvidA bAndA dESSinéE (PE)

Hoje Hoje

n Quando: Amanhã
n Onde: Centro Cultural 
Espaço Mundo
n Horário: das 13h às 19h
n Entrada: R$ 10 

A OrdEm é SAmbA 
COm TrEm dAS OnzE

Fim de semana

n Quando: Domingo
n Onde: Espaço Cultural
n Horário: das 12h às 18h
n Entrada: Franca

FEirinHA dE dOmingO

SAlãO dE ArTE viSuAiS 2016

n Quando: Amanhã
n Onde: Sesc de Turismo e Lazer 
Cabo Branco 
n Horário: 19h
n Entrada: Franca 

CinE bAnguê

n Filme: O signo das Tetas
n Quando: Domingo
n Onde: Cine Bangüê do Espaço Cultural
n Horário: 18h
n Entrada: R$ 5 meia-entrada e 
R$ 10 inteira

Domingo

Domingo

Domingo

ExPOSiçãO “SOlidAridArTE – 
AliCE AO ExTrEmO”

n Artista: Erieta K. Ewald & Amigos
n Quando: Até o próximo dia 10 
n Onde: Estação Cabo Branco 
n Horário: De terça a sexta de 9h às 18h. 
E sábados e domingos de 10h às 18h
n Entrada: Franca
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Parlamento alemão
endurece lei sobre 
a violência sexual
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Cunha deixa presidência da Câmara

O presidente afastado 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), renunciou ontem 
à presidência da Casa. Ele 
permanece com o mandato 
de deputado federal. “Resolvi 
ceder aos apelos generaliza-
dos dos meus apoiadores [...] 
Somente a minha renúncia 
poderá pôr fim a esta insta-
bilidade sem prazo. A Câmara 
não suportará infinitamen-
te”, disse, ao ler sua carta de 
renúncia em entrevista à im-
prensa no Salão Nobre da Câ-
mara. 

As declarações do de-
putado podem fortalecer a 
defesa de Dilma no processo 
de impeachment que tramita 
contra ela no Senado, segun-
do avaliação do advogado 
da presidente afastada, José 
Eduardo Cardozo. “A fala dele 
sobre sua participação no 
processo de impeachment é 
emblemática em relação ao 
que está acontecendo. Vamos 
juntar essa fala ao processo. A 
renúncia e seu discurso forta-
lecem a defesa da presidente 
Dilma”, afirmou Cardozo.

No discurso, Cunha disse 
que a condução do processo 
de impeachment contra Dil-
ma foi uma de suas principais 
conquistas. “Sem dúvida algu-
ma, a autorização para aber-
tura do processo de impea-
chment de um governo que, 
além de ter praticado crime 
de responsabilidade, era ino-
perante e envolvido com prá-
ticas irregulares, foi o marco 
da minha gestão, que muito 
me orgulha e que jamais será 
esquecido”, disse. Para Cardo-
zo, as declarações de Cunha 
em relação ao impeachment 
mostram seu grau de envolvi-
mento com o afastamento da 
presidente Dilma.

Ao ler a carta, Cunha de-
clarou, ainda, que é alvo de 
perseguição por ter aceito a 
denúncia que deu início ao 
processo de impeachment de 
Dilma Rousseff. “Sofri e so-
fro muitas perseguições em 
função das pautas adotadas. 
Estou pagando um alto preço 
por ter dado início ao impea-
chment. Não tenho dúvidas, 
inclusive, de que a principal 
causa do meu afastamento 
reside na condução desse 
processo de impeachment da 
presidenta afastada”, disse.

O peemedebista disse 
também que sempre falou a 
verdade. “Comprovarei mi-
nha inocência nesses inquéri-
tos. Não recebi qualquer van-
tagem indevida de quem quer 
que seja”, disse.

Eduardo Cunha chegou 
no início da tarde pela cha-

Declarações do deputado 
podem favorecer defesa 
de Dilma Rousseff

sob acusações de corruPção

pelaria da Câmara, passou 
na Secretaria-Geral da Mesa 
e marcou a entrevista à im-
prensa no Salão Nobre da 
Casa, apesar de ter sido auto-
rizado pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a circular 
na Câmara apenas para se 
defender do processo de cas-
sação no Conselho de Ética ou 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). 

Novas eleições
Com a decisão de Cunha 

de deixar a vaga, a Câmara 
convocará novas eleições (no 
prazo de até cinco sessões 
plenárias – deliberativas ou 
de debates com o mínimo 
de 51 deputados presentes) 
para uma espécie de manda-
to-tampão, ou seja, para um 
nome que comandará a Casa 
até fevereiro do próximo ano, 
quando um novo presidente 
será eleito. O presidente in-
terino da Casa, Waldir Mara-
nhão (PP-MA), já convocou 
para o dia 14 mês, próxima 
quinta-feira, a nova eleição.

O descontentamento dos 
deputados com a condução 
de Maranhão provocou, inclu-
sive, um acordo informal para 
que ele não presida as ses-
sões de votações. Todas as ve-
zes em que Waldir Maranhão 
tentou quebrar este acerto, os 
parlamentares se recusaram 
a discutir e votar matérias 
importantes até que ele dei-
xasse a Mesa do Plenário, que 
estava sendo revezada com 
o primeiro-secretário, Beto 
Mansur (PRB-SP) e o segundo 
vice-presidente da Mesa Di-
retora da Câmara, deputado 
Fernando Giacobo (PR-PR) – 
possíveis candidatos à vaga 
provisória da presidência.

Eduardo Cunha está no 
quarto mandato, iniciado no 
PP e depois migrou para o 
PMDB no período em que o 
partido estava dividido entre 
o apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a possi-
bilidade de uma candidatura 
própria. Na eleição de 2006, 
Cunha integrou o grupo que 
militou pela candidatura pró-
pria do PMDB mas, a partir de 
2007 com a vitória de Lula no 
segundo turno, a legenda foi 
para a base do governo.

Eleito presidente da Câ-
mara em primeiro turno no 
dia 1º de fevereiro de 2015, 
Cunha recebeu 267 votos e 
derrotou três candidatos, 
entre eles, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), que era o candida-
to do Palácio do Planalto na 
época, que obteve apenas 
136 votos. Durante a dispu-
ta e nos meses seguintes, 
Cunha repetiu em diversos 
episódios que o governo de 
Dilma Rousseff resistiu for-
temente à sua candidatura à 
presidência da Casa, o que, 
segundo ele, justificou a re-
sistência sofrida por parte da 
base aliada na época.
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Karine Melo
Da Agência Brasil

Na carta de renúncia, Cunha afirmou que é alvo de perseguição por ter aceito a denúncia que deu início ao impeachment de Dilma

FoTo: Marcelo Camargo-Agência Brasi

O processo para afastar definitiva-
mente o peemedebista começou em ou-
tubro do ano passado, quando o PSOL 
e a Rede entraram com uma represen-
tação contra Cunha alegando que ele 
havia mentido à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Petrobras, quando 
negou ser o titular de contas no exterior. 
No processo, que ficou marcado como o 
mais longo do colegiado, durando oito 
meses em função do que adversários 
classificaram de manobras de aliados de 
Cunha, a cassação acabou sendo aprova-
da no dia 14 de junho, por 11 votos con-
tra 9, no Conselho de Ética.

A defesa de Cunha entrou com um 
recurso na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) para tentar reverter o resul-
tado. Foram elencados mais de 10 pon-
tos em que Cunha questiona a tramita-
ção do processo, entre eles, a intenção 
de aditar a representação contra ele in-
cluindo informações sobre recebimento 
de propina, o ponto que trata da vo-
tação no conselho ter sido nominal e o 
que aponta que Marcos Rogério (DEM-
-RO) que, segundo ele, não poderia ter 
continuado como relator do caso, depois 
de ter mudado de partido com a janela 
partidária e continuar ocupando a vaga 
do PDT.

Na quarta-feira (6), o relator do re-
curso de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que pede a anulação da tramitação do 
processo de cassação dele no Conselho 
de Ética da Câmara, apresentou seu pa-
recer à Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ). O deputado Ronaldo Fonseca 
(PROS-DF) acatou parcialmente o pedido 
de Cunha e recomendou uma nova vota-
ção do processo no conselho. O presiden-
te da CCJ, Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
marcou para 16h de segunda-feira (11) a 
nova sessão para o início da discussão e 
votação do parecer.

Para ser aprovado, o parecer de Fon-
seca precisará dos votos da maioria dos 
66 integrantes da comissão. O texto será 
então debatido entre parlamentares e 
depois o relator terá mais 20 minutos de 
réplica e a defesa outros 20 minutos de 
tréplica antes da votação. Antes do de-
bate, o advogado de defesa ou o próprio 
Cunha podem falar por cerca de duas 
horas, tempo equivalente ao usado pelo 
relator para apresentar o parecer.

 Se a CCJ rejeitar os argumentos de 
Cunha, o processo de cassação vai a ple-
nário e precisa de 257 votos para qualquer 
que seja a decisão final. Se acatar o recurso, 
o processo volta para o Conselho de Ética, 
que deverá fazer uma nova votação. 

supremo
Paralelamente ao processo de cassa-

ção na Câmara, no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Cunha é alvo de pelo menos 
cinco processos, além de ter sido afasta-
do do comando da Casa por decisão do 
ministro do STF Teori Zavascki, relator da 
Operação Lava Jato. A medida, acompa-
nhada pelos 11 ministros da Corte, foi em 
resposta à acusação do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, de que 
Cunha tem atrapalhado as investigações.

O peemedebista entrou com recur-
so no STF pedindo para voltar à Câmara 
para se defender pessoalmente no pro-
cesso de cassação, o que acabou sen-
do acatado pela Corte. No STF, Cunha 
também responde a processo em que é 
acusado de ter recebido US$ 5 milhões 
em propina para viabilizar contrato de 
navios-sonda da Petrobras. O STF já re-
jeitou o recurso apresentado pela defesa 
do peemedebista.

Há ainda denúncia de que Cunha 
recebeu propina da Petrobras em contas 
secretas no exterior e acusações de que 
usou o mandato para beneficiar aliados.

Processo de cassação começou em 2015 
“Impeachment 
está em xeque”
da agência estado

O advogado e ex-minis-
tro José Eduardo Cardozo, 
defensor da presidente afas-
tada Dilma Rousseff, afir-
mou ontem que a decisão de 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
de renunciar à presidência 
da Câmara coloca em xeque 
o processo de impeachment 
da petista. Cardozo chamou a 
atenção para o fato de Cunha 
ter confessado, no discurso 
em que abdicou do comando 
da Câmara, que “sem dúvida 
alguma” o marco da sua ges-
tão foi ter admitido a aber-
tura do processo de impedi-
mento contra Dilma.

“A fala dele demonstra 
claramente o que estamos 
alegando desde o início, que 
houve desvio de poder na 
decisão dele de admitir o pe-
dido”, disse Cardozo. “Con-
firma exatamente que ele 
não fez aquilo diante de uma 
ilegalidade, mas sim para 
atingir uma presidente que 
não paralisava as investiga-
ções contra ele”, completou.

O defensor de Dilma 
disse que vai pedir a junta-
da do pronunciamento de 
Cunha ao processo de im-
peachment que corre no Se-
nado para comprovar a irre-
gularidade do pedido. Disse 
também que pretende estu-
dar se recorre novamente ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) com base na manifes-
tação do agora ex-presiden-
te da Câmara.

Para Cardozo, a deci-
são de Cunha, somada à fal-
ta de provas de que Dilma 
cometeu crime de respon-
sabilidade, pode dificultar 
uma eventual condenação 
da presidente afastada pelo 
Senado. Para a petista ser 
retirada definitivamente do 
cargo, Dilma terá de receber 
ao menos 54 dos 81 votos 
em um julgamento futuro.

O presidente interino 
da Câmara, Waldir Mara-
nhão (PP-MA), convocou 
para o dia 14 deste mês, 
próxima quinta-feira, a 
eleição para a presidência 
da Câmara dos Deputa-
dos. Os candidatos pode-
rão se inscrever até as 12h 

do mesmo dia e a eleição 
acontecerá às 16h.

A regra interna prevê 
que o presidente em exercí-
cio pode convocar a eleição 
em até cinco sessões. Como 
Cunha renunciou ontem, 
o prazo começa a contar a 
partir de hoje. 

Só da base governista, 
12 demonstraram interesse 
em ocupar o cargo até feve-
reiro de 2017, quando ha-
verá a eleição do segundo 
biênio da legislatura. 

Todo o processo eleito-
ral será conduzido por Ma-
ranhão. Pelo regimento in-

terno, o presidente interino, 
a maioria dos líderes ou o 
próprio plenário poderiam 
convocar a sessão de vota-
ção. A eleição será secreta e 
ocorrerá pelo painel eletrô-
nico. O quórum mínimo da 
sessão é de 257 parlamen-
tares presentes. Será eleito 

em primeiro turno o candi-
dato que conquistar a maio-
ria absoluta dos votos. Se 
nenhum alcançar a maioria, 
haverá um segundo turno 
entre os dois mais votados. 
Neste caso, bastará maioria 
simples dos votos para ele-
ger o novo presidente.

Maranhão convoca nova eleição para o dia 14
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Renúncia de Cunha 
também favorece Temer
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Moraes defende mudanças no 
controle da corrupção no Estado

FOTO: Reprodução/Internet

O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, disse 
ontem que os casos de cor-
rupção descobertos nos úl-
timos tempos demonstram 
falhas nos mecanismos de 
prevenção dos órgãos do 
Estado. “Em virtude do 
volume absurdo roubado 
dos cofres públicos, todos 
concordam que nossos sis-
temas preventivos de con-
trole falharam”, afirmou 
Moraes ao participar de um 
almoço com empresários 
na capital paulista.

Para se contrapor a 
esse problema, o minis-
tro defendeu o reforço dos 
sistemas institucionais de 
prevenção a fraudes. “Te-
mos de aproveitar isso, ve-
rificar porque tanta falha 
nos controles preventivos 
em tantas empresas, ope-
rações e convênios. Porque 
não se rastreou antes esses 
bilhões e bilhões desvia-
dos”, acrescentou.

Alexandre de Moraes 
também defendeu mudan-
ças nas leis que regem o 
sistema político do País Ar-
quivo/Rovena Rosa/Agên-
cia Brasil. Nesse sentido, o 
Alexandre de Moraes infor-
mou que são necessárias 
ainda mudanças nas leis 
que regem o sistema polí-

Daniel Mello 
Agência Brasil

O ministro quer reforço dos 
sistemas institucionais de 
prevenção a fraudes

tico brasileiro, uma vez que 
o financiamento partidário 
está ligado a diversos dos 
escândalos descobertos.

“Alterações legislativas, 
no sentido de reforma polí-
tica. Esse mosaico absurdo 
político é que levou a isso. 
Nós temos de ter o fortale-
cimento de partidos, a fis-
calização de partidos. Mas 
também na parte legislativa, 
penal e processual, para que 
nós possamos ser mais ágeis 
para coibir esses fatos.”

Cruzamentos
Moraes disse ainda 

que os dados das diferen-
tes operações deflagradas 
pela Polícia Federal estão 
sendo comparados, na ten-
tativa de apurar relações 
entre os diferentes gru-

pos criminosos. “A partir 
de agora, vamos começar 
a cruzar todas as informa-
ções da Operação Lava Jato 
com a Zelotes. E pode ter 
certeza que isso vai gerar 
uma série de outras inves-
tigações”, ressaltou sobre o 
trabalho feito no laborató-
rio de lavagem de dinheiro 
instalado recentemente na 
Superintendência da Polí-
cia Federal em São Paulo.

De acordo com o minis-
tro, a Operação Boca Livre, 
que identificou desvios de 
R$ 180 milhões nas leis de 
incentivo à cultura, foi ba-
seada nesse tipo de análise. 
“Além das variáveis lógicas 
de investigação, ele atua 
por variáveis pouco absur-
das. A Operação Rouanet 
foi feita só com base nessa 

troca de informações com 
os laboratórios”.

Eduardo Cunha
A renúncia do presi-

dente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), também 
foi comentada pelo minis-
tro da Justiça. Segundo ele, 
a ação, de caráter “indivi-
dual” do deputado carioca, 
não afetará a articulação do 
governo no Congresso.

“Acredito que não haja 
nenhuma alteração em re-
lação ao maciço apoio que 
o governo do presidente Mi-
chel Temer tem na Câmara e 
no Senado”, destacou. Cunha 
já tinha sido afastado do co-
mando da Casa por uma li-
minar do Supremo Tribunal 
Federal, onde é réu em duas 
ações penais.

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil

A Polícia Federal 
(PF) realizou na manhã 
de ontem a Operação 
Caça-Fantasmas, a 32a 
fase da Lava Jato, que 
investiga uma institui-
ção financeira pana-
menha que atuava no 
Brasil ilegalmente, sem 
autorização do Banco 
Central, e comercializa-
va empresas offshore.

Entre os clientes da 
instituição financeira es-
tão investigados na Lava 
Jato, o que levou a PF a 
concluir que recursos 
desviados da Petrobras 
passaram pela institui-
ção panamenha.

Cerca de 60 policiais 
cumprem 17 ordens ju-
diciais – sete conduções 
coercitivas e 10 man-
dados de busca e apre-
ensão – nas cidades de 
Santos, São Paulo e São 
Bernardo do Campo.

Segundo os inves-
tigadores, a instituição 
financeira panamenha 
funcionava como uma 
verdadeira agência co-
mercial de serviços ban-
cários, cujo objetivo 
seria facilitar o envio 
de recursos ilícitos ao 

exterior. Funcionando 
à margem do sistema 
financeiro nacional, a 
instituição panamenha 
oferecia, entre seus ser-
viços, a comercialização 
de empresas offshore 
registradas pela pana-
menha Mossack Fonse-
ca, que já foi alvo da 22a 
fase da Lava Jato.

A Mossack também 
está no centro do escân-
dalo mundial Panamá 
Papers, um esquema de 
ocultação de recursos 
usado por centenas de 
autoridades e celebrida-
des de dezenas de pa-
íses, revelado este ano 
por um consórcio inter-
nacional de jornalistas.

Nesta fase da Lava 
Jato, a PF apura crimes 
contra o sistema finan-
ceiro nacional, a lava-
gem de ativos e a for-
mação de organização 
criminosa internacional. 
O nome caça-fantasmas 
foi escolhido por causa 
do objetivo da opera-
ção: revelar a extensão 
da atuação e a clientela 
oculta da instituição fi-
nanceira panamenha.

Esta é a segunda 
operação da PF ligada à 
Lava Jato realizada nes-
ta semana.

Instituição financeira do 
Panamá na Lava Jato

OPERAÇÃO CAÇA FANTASMAS

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, 
pediu hoje (7) informa-
ções ao juiz federal Sérgio 
Moro antes de decidir so-
bre pedido para suspender 
as investigações contra o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva que estão na 
primeira instância. No des-
pacho, Lewandowski con-
cedeu prazo de 48 horas 
para que Moro apresente 
manifestação ao STF.

As investigações con-
tra o ex-presidente foram 
remetidas para Moro em 
junho, após decisão do mi-
nistro Teori Zavascki, que 
anulou uma gravação, feita 
durante a Operação Lava 
Jato, de uma conversa tele-
fônica entre Lula e a presi-
denta afastada Dilma Rou-
sseff. 

Na decisão, o minis-
tro  entendeu que a escuta 
deve ser retirada do pro-
cesso porque foi gravada 
pela Polícia Federal após a 
decisão de Sérgio Moro que 
determinou a suspensão do 
monitoramento. 

De acordo com o enten-
dimento de Zavascki, Moro 
usurpou a competência da 
Supremo, ao levantar o si-
gilo das conversas.

Na reclamação, a defe-
sa de Lula pede que o Su-

premo suspenda todos os 
processos que estão sob o 
comando de Moro e ana-
lise se o juiz usurpou a 
competência do Supremo 
ao manter as conversas de 
Lula com a presidenta afas-
tada Dilma Rousseff e par-
lamentares nos processos 
em que o ex-presidente é 
investigado na Lava Jato.

No pedido, os advoga-
dos pedem liminarmente 
que toda a investigação 
volte a tramitar no STF em 
função dos parlamentares 
citados nos diálogos terem 
foro privilegiado e, por 
isso, só podem ser julgados 
pela Corte.  Em função das 
investigações, os telefones 
de Lula foram grampeados 
após decisão do juiz.

“Mostra-se de rigor a 
concessão da medida li-
minar para que este Su-
premo Tribunal Federal 
avoque, novamente, todos 
os procedimentos conexos 
suspendendo-se, por con-
sequência, o curso de tais 
procedimentos relaciona-
dos, bem como de quais-
quer outros munidos com 
o conteúdo das intercepta-
ções em tela”, argumentam 
os advogados.

A petição dos advoga-
dos de Lula foi remetida ao 
presidente do Supremo de-
vido ao período de recesso 
de julho no Supremo.  Os 
trabalhos serão retomados 
em agosto.

Lewandowski pede mais 
informações ao juiz Moro 

INVESTIGAÇÕES SOBRE LULA

André Richter
Repórter da Agência Brasil 

Alexandre de Moraes também 
falou sobre mudanças nas leis 

que regem o sistema político 

Com a renúncia, Câmara terá de eleger um 
novo presidente, e opositores denunciam que 
pode ser alguém que deixe a influência de Cunha 
penetrar na Casa, ao mesmo tempo em que 
aprova projetos de interesse de Temer

Boa parte dos políticos que consideravam 
indigesta a permanência de Eduardo Cunha 
(PMDB) na presidência da Câmara avaliou 
que é muito cedo para comemorar a renúncia 
ao cargo, anunciada pelo deputado nessa 
quinta-feira (7). Em última análise, a decisão 
faz parte do roteiro traçado por Cunha, com 
ajuda do interino Michel Temer (PMDB), para 
não só livrar o parlamentar da cassação, mas 
também para manter a Câmara sob controle 
num momento em que Temer trabalha para 
consolidar o impeachment.

A parceria entre Cunha e Temer, com 
participação especial de Aécio Neves (PSDB), 
foi apontada pela imprensa na semana passada. 
O chamado “acordão” entre os partidos que 
outrora fizeram oposição ao governo Dilma 
Rousseff (PT) inclui eleger um novo presidente 
da Câmara após a renúncia de Cunha. Um nome 
que deixe a influência do deputado réu na Lava 
Jato penetrar na Casa, ao mesmo tempo em que 
garante vitórias para Temer no plenário.

“A renúncia de Eduardo Cunha estava 
no script”, disse o deputado Jorge Solla (PT). 
“Derrota ontem na votação do projeto da 
dívida dos estados deixou claro: Temer perde 
governabilidade. Próxima etapa é eleger 
presidente da Câmara aliado a Cunha que faça 
o jogo que ele fazia, de manobras e golpes para 
vencer às custas de ameaças”, acrescentou.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também 
disparou contra a renúncia de Cunha. “Esta 
renúncia é parte do imoral acerto entre ele e o 
usurpador golpista Michel Temer, seu comparsa. 
É a tentativa de se salvarem. O próximo passo 
é a eleição de um membro da mesma quadrilha 
para a presidência da Câmara. Mais um insulto 
à Justiça brasileira e mais um soco no rosto 
de nossa nação brasileira”, publicou nas redes 
sociais.

O deputado Ivan Valente (PSOL) disse que 
um acordão entre Temer, Cunha e seus aliados 
“não passará”. “Antes tarde do que nunca! Mas 
se o Cunha e o Temer acham que com isso 
não haverá cassação no plenário, acordão não 
passará”. O correligionário, Chico Alencar, 
endossou: “É evidente que esta saída de Cunha 
é uma manobra política. Mas doeu nele. No 
ego superdimensionado de quem se achava 
acima de tudo e todos”, disse, referindo-se 
ao momento em que Cunha chorou ao citar o 
envolvimento de esposa e filha na Lava Jato.

Próximos passos
O acordão de Temer e Cunha com o PSDB 

de Aécio Neves - e seus aliados-satélites, como 
DEM, PPS e PSB - envolve o apoio ao nome 
escolhido pelo “centrão” - bloco dominado pelo 
PMDB - para a presidência da Câmara, para um 
mandato tampão. O favorito é Rogério Rosso 
(PSD).

A eleição pode se dar já na semana que 
vem. Em troca, Temer e seus correligionários 
se comprometem a apoiar um candidato desse 
bloco liderado pelo PSDB na próxima eleição da 
Câmara.

Por fora, Cunha espera que seja inserido 
no acordão a garantia de que o PSDB e demais 
partidos não trabalharão para cassá-lo no 
plenário da Casa. Aécio já fez sinal positivo ao 
pleito, embora parte dos tucanos não veja a 
ideia com bons olhos.

(Reproduzido de adital.com.br)
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Mundo

Parlamento alemão aprova reforma
e endurece lei sobre violência sexual

O Parlamento alemão 
aprovou ontem, por unani-
midade, uma nova definição 
do crime de estupro no país. 
Agora, o princípio do “Não é 
Não” está garantido na lei. 
Isso quer dizer que basta 
não haver consentimento 
da vítima para que o ato se-
xual seja criminalizado. Até 
então, a legislação só con-
siderava, de fato, estupro 
quando havia sinais claros 
de uso da força e de que a 
mulher tentou resistir fisi-
camente à agressão.

“É um marco. Um passo 
importante para a socieda-
de e para todas as alemãs”, 
informou Dagmar Freu-
denberg, presidente da co-
missão de Direito Penal da 
Associação de Advogadas 
da Alemanha. A entidade foi 
uma das que participaram 
ativamente da campanha 
“Não quer dizer Não”, para 
pressionar os parlamenta-
res a votar a reforma.

Em entrevista à Agên-
cia Brasil, a advogada disse 
que a nova lei traz também 
uma outra visão da liberda-
de individual e uma outra 
imagem da mulher. “Está 
mais claro do que nunca 
que, se alguém não escutar 
o que a mulher deseja ou 
não deseja, será punido”, 
disse Freudenberg.

Com a mudança, a Ale-
manha adequa uma lei con-
siderada ultrapassada – a 
última reforma foi há 20 
anos – e passa a ratificar 
a Convenção de Istambul, 
tratado europeu que esta-
belece padrões mínimos 
para prevenir a violência 
contra a mulher, proteger 
as vítimas, levar os crimes 
à Justiça e desenvolver po-
líticas públicas.

“Passar a mão” é crime
A campanha pela refor-

ma na lei vinha desde que 

a Convenção de Istambul 
entrou em vigor, em 2014. 
Mas o debate sobre torná-la 
mais severa se intensificou 
após os ataques de cunho 
sexual na noite de Ano Novo 
na cidade de Colônia, no fim 
do ano passado.

Foram cerca de mil de-
núncias de mulheres que se 
viram cercadas por grupos 
de homens e tiveram partes 
do corpo apalpadas ou fo-
ram beijadas à força. Como 
resposta, a nova legislação 
também classifica como cri-
me de assédio sexual atos 
como “passar a mão” sem 
consentimento. Nesses ca-
sos, a pena pode chegar a 
dois anos de prisão.

Outra consequência 
do que ocorreu no Ano 
Novo é a criminalização 
de atos cometidos por gru-
pos, com punição de todos 
os integrantes e não só de 
quem ativamente come-
teu a ofensa. Uma terceira 
mudança remete ao fato de 
que, nos casos de Colônia, 
as vítimas e testemunhas 
disseram que os agresso-
res aparentavam ser do 
Oriente Médio ou do Norte 
da África.

Segundo o texto da 
nova lei, migrantes conde-
nados sob as novas regras 
de crimes sexuais poderão 
ser expulsos do país. Até 
então, a deportação era 
possível se relacionada a 
crimes considerados mais 
graves, com uso de violên-
cia e ameaças.

No que diz respeito a 
essas duas últimas mudan-
ças, o texto da nova lei não 
foi aprovado pela oposição 
no Parlamento. Os críticos 
consideram que é contra a 
Constituição punir alguém 
apenas por fazer parte de 
um grupo e que o endure-
cimento das regras para 
deportação poderá tirar a 
atenção do direito da mu-
lher e direcioná-la para 
questão migratória e dar à 
questão uma conotação ra-
cista.
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Cidade do Vaticano (AE) 
- A Corte do Vaticano conde-
nou ontem dois oficiais que 
tiveram envolvimento no 
vazamento de dados confi-
denciais para jornalistas ita-
lianos, no esquema que ficou 
conhecido como Vatileaks. Os 
juízes, no entanto, julgaram 
não ter jurisdição para con-

denar os jornalistas Gianluigi 
Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, 
que publicaram o conteúdo 
dos documentos

O julgamento sobre os 
jornalistas gerou críticas de 
que o Vaticano estaria indo 
contra a liberdade de im-
prensa. Ao ler seu veredicto, 
Giuseppe Dalla Torre, o líder 
do painel de juízes, afirmou 
que a corte havia levado em 

consideração a liberdade de 
expressão e de imprensa, 
que são reconhecidas pela 
lei do Vaticano.

A decisão encerra uma 
investigação de oito meses 
que condenou Ángel Vallejo 
Balda, um padre espanhol, 
e Francesca Chaouqui, uma 
consultora de relações públi-
cas, por vazar documentos 
confidenciais obtidos quan-

do serviam a um painel para 
aconselhar o papa sobre re-
formas administrativas e fi-
nanceiras.

Vallejo foi sentenciado a 
18 meses de prisão, enquan-
to Francesca recebeu uma 
suspensão de 10 meses e 
outros cinco anos de liberda-
de condicional. Nicola Maio, 
assistente de Vallejo, foi ino-
centado.

Legislação ainda vai à Câmara
A nova legislação ainda 

precisa passar pelo Bundesrat 
(Câmara onde estão represen-
tados os 16 estados alemães), 
o que deve acontecer no fim 
de setembro. A expectativa é 
que o princípio do “Não é Não” 
também seja aprovado nes-
sa instância do governo. Para 
isso, será necessária a assina-
tura do presidente da Alema-
nha. A nova lei de crimes se-
xuais entrará em vigor um dia 
após a publicação.

Apesar de considerada 
um passo essencial para ga-
rantir o respeito aos direi-
tos das mulheres, a reforma 
precisará ser acompanhada 
por um processo de mudan-
ça de mentalidade, inclusive 
na Justiça, onde ainda poderá 
ser difícil provar o “não”.

“Ainda temos o proble-
ma de que é a palavra da ví-
tima contra a do agressor”, 
ponderou a socióloga Conny 
Schulte, que coordena o Cen-
tro de Orientação a Vítimas 
de Violência Sexual da cidade 
de Bonn, no Oeste do país.

“É necessário que juí-
zes e promotores passem 
por qualificação para que 
entendam melhor o tema 
do estupro e como as ví-

timas se sentem”, sugeriu 
Schulte. Conscientização 
que, segundo ela, precisa 
atingir toda a sociedade.

Pela experiência do 
atendimento a mulheres ví-
timas de violência sexual, 
a socióloga percebeu que, 
ainda hoje, há ainda muito 
preconceito, muitos mitos 
em torno do tema, e que as 
mulheres têm receio ou ver-
gonha de falar sobre o que 
sofreram, de prestar queixa 
e de levar o caso à Justiça. 
Por ano, são registrados  8 
mil estupros no país, mas 
estima-se que de 85% a 95% 
dos casos não vêm à tona. E 
apenas 8% dos julgamentos 
resultam em condenações.

Se a reforma na lei de 
crimes sexuais fará com que 
mais mulheres denunciem e 
mais agressores sejam puni-
dos é algo que Dagmar Freu-
denberg espera, mas que le-
vará tempo para saber. “Acho 
que teremos de esperar uns 
10 ou 15 anos para avaliar. 
Até lá, é preciso trabalhar no 
apoio às vítimas e na cons-
cientização, para que a socie-
dade e a Justiça sejam mais 
sensíveis à questão do estu-
pro”, concluiu.

Foto: Domenico Stinellis/Associated Press/Estadão Conteúdo

os jornalistas Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, que publicaram o conteúdo dos documentos, acabaram absolvidos pela Corte

Vaticano condena dois oficiais por
vazamento de dados confidenciais

Polícia mata negro e reacende debate

VAtILEAKS

EStADoS UNIDoS

Da Agência Estado

Da Ansa Brasil

Dois dias depois de um epi-
sódio similar em Louisiana, um 
homem negro foi morto nessa 
quarta-feira, 6, pela polícia de 
Falcon Heights, em Minnesota, 
no norte dos Estados Unidos, 
reacendendo o debate sobre o 
racismo nas forças de seguran-
ça norte-americanas. Desta vez, 

a vítima foi Philando Castile, de 
32 anos.

Segundo a imprensa local, 
ele estava em um carro com 
sua namorada e uma criança 
quando foi parado por uma 
viatura. Abordado pelos poli-
ciais, ele disse ter uma arma 
regularizada, mas, ao tentar 
pegar sua carteira, foi baleado 
pelos agentes.

A reconstrução se baseia 
no relato da companheira de 
Castile, que também filmou 
o momento após os disparos 
e jogou o vídeo nas redes so-
ciais. A gravação mostra o ho-
mem ensanguentado no ban-
co do motorista e um policial 
armado no lado de fora. Uma 
investigação foi aberta para 
apurar o caso.

Dois dias antes, em Baton 
Rouge, capital de Louisiana, Al-
ton Sterling, negro de 37 anos, 
foi assassinado pela polícia, 
que o baleou na certeza de que 
ele estava armado. “Episódios 
como esse minaram a confiança 
entre os departamentos de po-
lícia e as comunidades às quais 
servem”, afirmou nessa quarta-
-feira a candidata democrata à 

O governo estoniano decidiu 
fechar a embaixada no Brasil a par-
tir de 1º de janeiro de 2017 para 
economizar recursos, informou o 
serviço de imprensa do gabinete 
dos ministros do país báltico. A em-
baixada no Brasil confirmou o fe-
chamento por contenção de gastos.

Segundo o governo da Estô-
nia, o país está interessado em de-

senvolver relações bilaterais ami-
gáveis com o Brasil e cooperar nas 
organizações internacionais. Vão 
permanecer no país três cônsules 
honorários estonianos. Além disso, 
para resolver assuntos consulares, 
os brasileiros poderão recorrer às 
embaixadas de outros países da 
União Europeia.

“Nossos diplomatas têm tra-
balhado bem para proteger os in-
teresses do país no aspecto da se-

gurança, economia e proteção dos 
cidadãos estonianos no estrangei-
ro, mas se o Estado economiza, nós 
também devemos fazê-lo”, afirmou 
a ministra das Relações Exteriores 
da Estônia, Marina Kaljurand.

Ela acrescentou que, tendo em 
vista a situação na esfera da segu-
rança, é vital manter as embaixadas 
nos países-membros da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) e da União Europeia (UE).

Estônia fecha embaixada no Brasil
EcoNomIA DE rEcUrSoS

Da Sputnik Brasil

O crime de estupro vai 
receber punição mais dura 
a partir de agora no país
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Preço do feijão deve
cair a partir de agosto,
afirma associação

Refrigerante é 60 alimento mais consumido por adolescentes

Riscos à saúde

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

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

O refrigerante ocupa o 
sexto lugar na lista dos 20 
alimentos mais consumidos 
por adolescentes brasileiros, 
à frente de hortaliças e frutas. 
Os dados fazem parte do Es-
tudo de Riscos Cardiovascu-
lares em Adolescentes, divul-
gado hoje (7) pelo Ministério 
da Saúde em parceria com a 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

A pesquisa, de âmbito 
nacional de base escolar, tem 
como objetivo estimar a pre-
valência do diabetes, da obe-
sidade, de fatores de risco 
cardiovascular e marcadores 
de resistência à insulina e in-
flamatórios entre adolescen-
tes. Foram avaliadas 71.791 
informações passadas por jo-
vens de 1.247 escolas de 124 
municípios.

Os dados mostram que 
a dieta dos adolescentes bra-
sileiros é caracterizada pelo 
consumo de alimentos tradi-
cionais – como arroz (82%) 
e feijão (68%), que ocupam 
o topo do ranking – e tam-
bém pela ingestão elevada de 
bebidas açucaradas (56%) e 
alimentos ultraprocessados, 
como refrigerantes (45%), 
salgados fritos e assados 
(21,8%) e biscoitos doces e 
salgados.

Esse padrão de alimenta-
ção, de acordo com o ministé-
rio, está associado à elevada 
inadequação da ingestão de 
cálcio, vitaminas A e E e tam-
bém ao consumo excessivo de 
ácidos graxos saturados, açú-
car livre e sódio. Os números 
indicam, por exemplo, que 
mais de 80% dos adolescen-
tes consomem sódio acima 
dos limites máximos reco-
mendados (5 gramas por dia).

A prevalência do consu-
mo de frutas nessa faixa etá-
ria é considerada baixa, sendo 
que esse tipo de alimento apa-
rece entre os 20 mais consu-
midos apenas entre meninos 

de 12 anos a 13 anos (18%). 
O café ficou entre os cinco ali-
mentos mais consumidos no 
Norte, com 64%, enquanto o 
feijão é o segundo alimento 
mais consumido no Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste. No 
Sul, há prevalência no consu-
mo de refrigerantes (51%).

Obesidade e sobrepeso
A pesquisa revela que 

17,1% dos adolescentes de 
12 anos a 17 anos estão com 
sobrepeso, enquanto 8,4% 
foram avaliados como obe-
sos. Os meninos aparecem em 
maior porcentagem – 10,8% 
contra 7,6% entre as meninas.

Comportamento
Ainda de acordo com o 

estudo, 56,6% dos adolescen-
tes brasileiros fazem refeições 
sempre ou quase sempre em 
frente à televisão. O índice é 
mais elevado entre alunos de 
escolas públicas. A pasta aler-
tou que o fator é significati-
vamente associado ao menor 
consumo de frutas e verduras 
e ao maior consumo de salga-
dinhos, doces e bebidas de ele-
vado teor de açúcar.

Em relação à prevalên-
cia, 73,5% dos adolescentes 
afirmaram passar duas ou 
mais horas por dia em fren-
te às telas (televisão, vídeo 
game e computador). O hábi-
to se mostrou mais frequente 
entre meninos, alunos de es-
colas particulares e da região 
Sul. No Norte, o índice é 48% 
e, no Centro-Oeste, 62%.

Além disso, menos da 
metade (48,5%) dos adoles-
centes disseram que sempre 
ou quase sempre tomam café 
da manhã, enquanto 21,9% 
nunca fazem a refeição mati-
nal. Sobre o hábito de comer 
em família, 68% informaram 
que sempre ou quase sem-
pre fazem refeições com os 
pais ou responsáveis. O estu-
do também identificou que 
48,2% dos adolescentes con-
somem cinco ou mais copos 
de água por dia.

FOTO: Agência Brasil
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Hoje - das 
8 da manhã ao 
meio-dia - a Aca-
demia Paraibana 
de Letras fará 
novas eleições.

Chico 
Pereira será 
candidato único 
à Cadeira nº 15, 
vaga oficialmen-
te desde a As-
sembleia Geral 
de Homenagem 
Póstuma pres-

tada ao seu ocupante anterior, o médico e 
escritor Paulo Gustavo Galvão.

Chico Pereira tem três livros publica-
dos. Considero como mais importante o 
“Paraíba - Memória cultural”, com 1.200 
ilustrações, editado pela Grafset, tendo 
prefácio de Gonzaga Rodrigues, então pre-
sidente da Academia Paraibana de Letras. 
Sua capa abre minha coluna de hoje. 

  Atualmente, Pró-Reitor de Cultura da 
UEPB (Universidade Estadual da Paraí-
ba), Francisco Pereira da Silva Júnior (seu 
nome completo) é editor, professor, escri-
tor e artista plástico. 

Lembro que os acadêmicos atuais - na 

Hora e vez de Chico Pereira

Paraíba ou em qualquer parte do Bra-
sil - devem ser conhecedores de muitas 
disciplinas. Como sou um poeta, escritor, 
jornalista e compositor - tendo andado por 
outras áreas criativas - muito me interessa 
a fusão das artes e de todos os fazeres, o 
que Chico faz, eu digo até, com perfeição. 

Além de Chico Pereira ter 
escrito alguns importantes livros, 
recordo que fez várias exposições 

de artes plásticas no 
Brasil e no Exterior, 
editando livros e 
revistas. Entre vários 
cargos, nas últimas 
quatro décadas, Chi-
co Pereira destacou-
se como diretor do 
Museu de Arte Assis 
Chateaubriand, Sub-
Secretário de Cultura 
do Estado da Paraíba 
de 2000 a 2004, 
diretor do Centro 
Cultural Ariano Suas-
suna (do Tribunal de 
Contas do Estado).

Assim, além 
do conhecimento 
pleno da vida e da 
obra do postulante 

à Cadeira 15, tenho a certeza 
de que Chico Pereira tem totais 
condições para ser aceito como 
membro da Academia. Além de 
importantes livros publicados, 
juntamente com artigos em 
revistas e jornais do Nordeste, 
Chico Pereira lançou ensaios, 
monografias e teses sobre arte, 
folclore, museologia e semiótica.

Por seu embasamento cultural, pelas atividades permanen-
tes de ação na área e por seus méritos como escritor (revelado 
quando lançou “Feira de Campina Grande – Um museu vivo da 
cultura popular”, pela Editora Universitária da UFPB), Chico 
Pereira preenche completamente (repito) os requisitos para ser 
ocupante da Cadeira de nº 15 da Academia Paraibana de Letras.

nnnnnnnnnn

Segundo texto de Dyógenes Chaves, Chico cresceu ouvin-
do os cantadores populares e repentistas “gritarem” as sagas 
fantásticas da literatura de cordel em versos que entretinham 
(e educavam) o homem comum. Para sempre lhe ficariam 
marcadas as rimas e ilustrações daqueles romances, enre-
dados nas teias do imaginário, do fanatismo religioso e do 
erotismo, do bestiário e das histórias do cangaço. 

Chico Pereira pintando em seu atelier

Entrada da Academia Paraibana de Letras

Pesquisadores brasileiros estão na 
elite da matemática mundial, mas o 
ensino da disciplina na educação bási-
ca precisa mudar. O desafio é mostrar 
para as crianças que a matemática não 
é um bicho de sete cabeças. A avalia-
ção foi feita na última segunda-feira 
(4) pelo diretor-geral do Instituto da 
Matemática Pura e Aplicada, Marcelo, 
Viana, durante a 68ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), em Porto 
Seguro (BA).

“Impressionante, o Brasil está se 
juntando ao grupo de elite da mate-
mática mundial em termos de pesqui-
sa, e isso tem que ser reconhecido. É re-
almente um progresso enorme que foi 
realizado”, disse. “Agora, nós temos 
vários desafios, talvez o mais óbvio, o 
mais claro seja o problema do ensino 

de matemática que é muito deficiente 
no País e não acompanha o progresso 
que tem a ver com o nível da pesquisa. 
Nós temos o problema de popularizar 
a matemática, somos um País com um 
analfabetismo de conhecimento da 
matemática e da importância da ma-
temática muito grande.”

No estande do Impa na ExpoT&C, 
Marcelo Viana usa a criatividade de 
matemático para convencer as pes-
soas de que a disciplina não é um bi-
cho-papão. “Aqui nós temos que ser 
particularmente criativos, porque o 
trabalho matemático é meio difícil 
de mostrar para as pessoas. Então nós 
usamos um formato que seja bastante 
visual e acessível para não assustar as 
pessoas com o bicho papão que dizem 
que a matemática é. E é claro que não 
deveria ser.”

Pesquisadores brasileiros não 
refletem desempenho na escola

MATEMÁTICA

USP e Unicamp 
são as mais 
prestigiadas da 
América Latina
Isabel Palhares
Agência Estado

A Universidade de São 
Paulo (USP) e a Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) são as duas mais pres-
tigiadas instituições da Amé-
rica Latina, segundo um novo 
ranking de reputação acadê-
mica da revista Times Higher 
Education (THE), uma das 
principais referências do mun-
do em medição de qualidade 
de Ensino Superior. Entre as 
50 instituições que compõem 
o ranking, 23 são brasileiras.

Aparecem também no 
topo da classificação a Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
(PUC-Rio) e a Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) nas 5ª, 6ª e 
7ª posições, respectivamente.

Phill Baty, editor dos 
rankings da THE, ressaltou 
como positivo o aumento 
de 60% no número de estu-
dantes no Ensino Superior 
no Brasil entre 2005 e 2012, 
mas alertou para a importân-
cia do aumento de investi-
mentos na área. 

“É uma ótima notícia que 
mais brasileiros estejam nas 
universidades, mas o País pre-
cisa assegurar a continuidade 
de investimentos em suas ins-
tituições para que permaneça 
no topo das lista nos próximos 
anos”, disse. Em crise financei-
ra, USP e Unicamp se desta-
cam, segundo a THE, por sua 
performance forte em ensino 
e pesquisa. Elas, no entanto, 
assim como as demais univer-
sidades brasileiras que apa-
recem no ranking, têm como 
principal desafio melhorar a 
sua perspectiva internacional.

Consumo de refrigerantes ficou à frente de hortaliças e frutas, segundo o Ministério da Saúde
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Preço deve ter queda em agosto
FEijão cARiocA

Colheita da terceira safra 
começa no próximo
mês, justifica a Acebra

O diretor de Relações 
Institucionais da Associação 
das Empresas Cerealistas 
do Brasil (Acebra), Roberto 
Queiroga, disse ontem, que 
o preço do feijão deve come-
çar a cair em agosto, quando 
começa a colheita da terceira 
safra do produto.

“O consumidor vai co-
meçar a perceber queda do 
preço na gôndola com a ter-
ceira safra que vai entrar 
agora no mês de agosto. A 
partir de julho, já terá algu-
ma acomodação em relação 
a preço. Essa é a expectati-
va. Em agosto, isso será mais 
percebido pelo consumidor”, 
afirmou Queiroga, após reu-
nião de representantes de 20 
câmaras setoriais e temáticas 
do agronegócio com o minis-
tro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi.

Para o representante 
da Acebra, a importação do 
produto não trará impac-
to no preço, porque o feijão 
carioca, o mais consumido 
no País, não é produzido no 
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Morre o ator 
Guilherme Karan

Depois de dois anos de in-
ternação, morreu nessa quinta-
feira, 7, o ator Guilherme Karan, 
aos 58 anos. Ele tinha a síndrome 
de Machado-Joseph, doença de-
generativa hereditária, que lhe foi 
passada pela mãe. O ator, famoso 
principalmente por seus papéis do 
humorístico TV Pirata, começou a 
sentir os efeitos da síndrome há 
11 anos. “Nosso abraço à família e 
amigos de Guilherme Karan. Eterna 
gratidão por dar vida ao ícone Zeca 
Bordoada”, disse Hélio De La Peña, 
humorista e ator, no Twitter. “Des-
canse em paz, Guilherme Karan”, 
afirmou o apresentador Gugu Libe-
rato no Instagram.

Aos 75 anos, Pelé vai 
se casar pela 3a vez

A semana é especial para 
Pelé. O “Rei do Futebol” vai se casar 
com a empresária Marcia Cibele Aoki 
no dia 9 de julho, próximo sábado, 
em uma celebração reservada e res-
trita aos familiares. Aos 75 anos, 
Pelé vai se casar pela terceira vez 
e disse que finalmente encontrou o 
seu “amor definitivo”.

Filho e mulher veem
a morte do marido 

Um homem foi morto, na noi-
te dessa quarta-feira, 6, na frente 
do filho de 8 anos e da mulher, na 
saída do estacionamento de um 
shopping em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Em um vídeo 
divulgado nas redes sociais, é pos-
sível ver o momento em que dois 
homens, vestidos com camisas da 
Polícia Civil, fazem disparos contra 
o carro. O motorista do veículo, De-
nivaldo Silva, de 41 anos, morreu no 
local. Houve pelo menos 14 tiros. A 
mulher de Denivaldo, Andreia Orne-
las, de 34 anos, também se feriu. 
Ela foi levada para o Hospital Adão 
Pereira Nunes, também em Caxias, 
onde está internada. O filho não 
ficou ferido.

País enviará doses 
de vacina para África

O Brasil fechou um acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para abastecer uma 
campanha inédita de vacinação 
contra a febre amarela na África. 
O governo brasileiro enviará 2,5 
milhões de doses que farão parte 
de um plano internacional para 
frear o surto da doença a partir de 
julho. A agência de saúde da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
também apontou que o governo 
brasileiro indicou que poderia até 
mesmo ampliar a oferta, com um 
total de 5 milhões de doses em um 
segundo momento.

Bruno e Giovanna 
adotam a “Titi”

Bruno Gagliasso e Giovanna 
Ewbank acabam de adotar uma 
criança africana. A pequena Titi 
já está com sua nova família. A 
revelação da adoção foi feita pelo 
irmão de Giovanna, Gian Luca, 
que apresentou a criança em foto 
publicada na manhã dessa quinta-
feira, 7, e marcou toda a família, 
incluindo Gagliasso, levando os 
fãs a acreditarem que seria a filha 
adotiva do casal

“O anjo da família chegou. 
Bem-vinda, Titi. Nós te amamos”, 
escreveu Luca na legenda da foto. 
Na sequência, Bruno comentou 
com vários corações, Giovanna es-
creveu “amor da minha vida” e os 
pais de Giovanna publicou textos 
carinhosos como “Amor da vovó” e 
“Maravilhosa, te amo”.

mercado externo. “O feijão 
carioca é uma característi-
ca própria do mercado bra-
sileiro. Para o feijão preto, 
não vamos ter grandes pro-

blemas no abastecimento. O 
problema é o feijão carioca. 
O que vai atuar no preço é a 
produção no mercado inter-
no da terceira safra que está 

chegando”, acrescentou. No 
mês passado, o governo fe-
deral autorizou a importação 
de feijão de alguns países, 
com o objetivo de reduzir o 

preço do produto. O alimen-
to teve elevação de preço de-
vido a fatores climáticos que 
afetaram a safra ao longo do 
primeiro semestre.

Cereal teve elevação de preço devido a fatores climáticos que prejudicaram a safra ao longo do primeiro semestre deste ano
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O Centro Integração 
Empresa-Escola (CIEE) ofer-
ta cerca de 47 mil vagas a 
partir deste mês de julho, em 
todo o Brasil. Esse aumento 
segundo o CIEE acontece de-
vido à reposição de vagas em 
empresas e órgãos públicos, 
já que muitos contratos ven-
cem coincidindo com a for-
matura de estudantes e com 
a efetivação de estagiários.

Segundo a superviso-
ra da unidade de operação 
da Paraíba do CIEE, Andréa 
Cruz fonseca, são oferta-
das novas vagas todos os 
dias e a quantidade varia de 
acordo com a necessidade 
das empresas. “As empre-

sas estão mais interessadas 
em pessoas que estejam 
em formação em cursos de 
Pedagogia, Administração, 
Ciências Contábeis e Enge-
nharia Civil”, completou. 

Para poder conseguir 
uma vaga de estágio é ne-
cessário que o jovem in-
teressado primeiramente 
esteja regularmente matri-
culado e cursando o Ensino 
Médio, técnico ou Superior 
e estar em posse documen-
tos pessoais.

 Depois basta acessar 
o Portal do Estudante e se 
cadastrar gratuitamente no 
CIEE. Para quem não tem 
acesso a internet ou a um 
computador pode se dirigir 
até a sede do CIEE em João 
Pessoa que fica localizado 

na Avenida Monteiro Loba-
to, no bairro de Tambaú. “As 
vagas ficam disponíveis no 
site do CIEE e o sistema faz 
a triagem de acordo com o 
perfil solicitado pelas em-
presas,” disse Andréa Cruz. 
Para quem já é cadastrado e 
fez alguma qualificação pro-
fissional recentemente é im-
portante atualizar os dados 
no site para que aumente as 
chances de convocação em 
processos de seleção.

O CIEE também oferece 
para estudantes cadastrados 
no site cerca de 47 cursos 
gratuitos da grade do progra-
ma de Educação a Distância 
do CIEE, que engloba temas 
comportamentais, técnicos e 
conceituais, que servem para 
capacitação profissional.

CIEE oferece 47 mil vagas em 
empresas e órgãos públicos

oPoRTUNiDADE DE ESTÁGio

Começa a valer a partir 
desta sexta-feira, 8, a mu-
dança no Código Nacional de 
trânsito que obriga o uso de 
farol baixo aceso durante o 
dia em rodovias. A medida, 
que foi proposta pelo depu-
tado federal Rubens Bueno 
(PPS-PR), tem como objetivo 
reduzir o número de aciden-
tes frontais nas rodovias. 

A nova lei altera o Có-
digo de trânsito Brasileiro 
(CtB). O Conselho Nacional 
de trânsito (Contran) já ti-

nha editado uma resolução 
recomendando o uso de farol 
baixo nas rodovias durante o 
dia, mas o entendimento do 
Congresso era de que só uma 
norma com força de lei leva-
ria os motoristas a adotarem 
a medida.

O descumprimento da 
lei, sancionada pelo presi-
dente em exercício Michel 
temer (PMDB) em maio, 
pode acarretar uma infração 
média, com perda de quatro 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e multa 
de R$ 85.

Farol baixo passa a ser 
obrigatório em rodovias

PREVENÇão

Davison Eliziario
Especial para A União

Agência Estado

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), alerta professores, estudantes e 
funcionários da rede estadual de ensi-
no para o fim do prazo de inscrições, 
hoje, do Seminário Estadual da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que vai ocorrer nos dias 26 e 27 de 
julho, em João Pessoa. O objetivo do 
evento é analisar a segunda versão do 
documento da BNCC, apresentada em 
3 de maio deste ano, pelo Ministério 
da Educação. O momento é de sugerir 
alterações, supressões ou acréscimos 
ao texto. O debate acontece em todo 
o Brasil. 

Os formulários de inscrição en-
contram-se no link da BNCC, no qua-
dro de Serviços do site da SEE (www.
paraiba.pb.gov.br/educacao). Profes-
sores, estudantes, profissionais liga-
dos à educação e demais interessados 

devem preencher todos os campos e 
enviar cópia dos documentos solicita-
dos para o email: bnccparaiba@gmail.
com. É preciso encaminhar cópia do 
comprovante de residência, CPF, RG e 
termo de compromisso e concordân-
cia, conforme anexo no edital da cha-
mada pública do seminário. Para mais 
informações, foram disponibilizados 
dois números de telefone: 3218-4277 
e 3218-4029.

A construção da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) para a educa-
ção básica é uma atribuição do Minis-
tério da Educação para o atendimento 
de metas e estratégias do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). Foram vários 
meses de debate e mais de 12 milhões 
de contribuições a esta segunda versão 
do texto, isso em todo o Brasil. Todos 
os Estados, além do Distrito Federal, 
vão realizar seminários.

Terminam inscrições para 
debate da Base Curricular

SEMiNÁRio ESTADUAL
Thiago Sawada 
Agência Estado

A partir de segunda-feira, 
11, o Uber aceitará que as cor-
ridas sejam pagas em dinheiro 
nas cidades de fortaleza, Re-
cife e Salvador, onde o serviço 
de carona remunerada já está 
disponível. A mudança se deve 
a uma estratégia da companhia 
para aumentar sua base de 
clientes na região Nordeste. É a 
primeira vez que a empresa vai 
ativar a opção de pagamento, 
que já está disponível em ou-
tros países, no Brasil.

A medida faz parte da es-
tratégia do Uber para aumen-
tar seu alcance no Nordeste. De 
acordo com a empresa, 60% 
das pessoas das três capitais 
nordestinas que baixam o apli-
cativo não conseguem concluir 
o cadastro - seja por não ter 
cartão de crédito ou por infor-
mar um número inválido. 

Para utilizar o serviço, o 
usuário precisa cadastrar um 
cartão para que o valor das cor-
ridas seja debitado automatica-
mente.  A empresa informa que 
a taxa cobrada dos motoristas 

a cada corrida - o equivalente 
a 25% do valor das corridas 
no UberX e 20% no UberBlack 
- continuará a mesma quando 
o pagamento for realizado em 
dinheiro. A diferença é que a 
empresa vai debitar o valor do 
motorista do total repassado 
em outras corridas pagar com 
cartão de crédito.

Aplicativo
Para os passageiros que 

querem pagar em dinheiro, é 
preciso acessar, no aplicativo, 
a opção “Pagamento” no menu 
principal e selecionar a opção 
“Dinheiro”. Quando o passagei-
ro chegar ao destino, o preço 
da viagem vai aparecer na tela 
do smartphone. Em seguinda, 
basta pagar o valor diretamen-
te para o motorista. Após o per-
curso, ainda é possível avaliar a 
viagem. A Uber não divulga a 
quantidade de motoristas na 
região Nordeste, mas segundo 
dados divulgados pela empre-
sa em fevereiro, no País o nú-
mero é de 10 mil. A empresa 
também não revela o número 
de usuários cadastrados no 
aplicativo no País.

Uber aceita dinheiro no 
NE para elevar alcance

coRRiDAS DE TÁXiS
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Nordeste pede ajuda urgente de R$ 14,3 bilhões ao Governo federal

Perdas do FPE
Safra deve ser
ter queda de 8,9%

Inflação pelo IGP-DI 
fecha com alta 

CNI faz revisão da
projeção para o PIB

Veículos: produção 
deverá cair 8%

Seguros de pessoas 
giram R$ 12,3 bilhões

A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) voltou a cortar o 
volume da safra de grãos 2015/16, 
que oficialmente terminou em junho. 
A produção brasileira deve alcançar 
189,3 milhões de toneladas, uma 
queda de 8,9%, ou 18,5 milhões de 
toneladas menor que a anterior, que 
foi de 207,7 milhões de t. Os números 
fazem parte do 10º levantamento da 
safra de grãos, divulgado ontem pela 
Conab. Em relação à pesquisa anterior 
(196,49 milhões de t), houve diminui-
ção de 7,2 milhões de t, ou 3,7%.

A inflação, medida pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), acelerou 0,5 ponto 
percentual de maio para junho, pas-
sando de 1,13% para 1,65%, entre 
um mês e outro. Com o resultado de 
junho, a alta acumulada no primeiro 
semestre do ano é de 6,02%. Já 
o resultado acumulado nos últi-
mos 12 meses ficou em 12,32%.
Os dados relativos ao IGP-DI foram 
divulgados hoje (7) pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em junho 
do ano passado, a alta havia sido de 
0,68%. O IGP-DI de junho foi calcu-
lado com base nos preços coletados 
entre os dias 1º e 30 do mês de 
referência.

Com o aprofundamento da 
recessão e uma nova meta de déficit 
fiscal do governo de R$ 170,5 bilhões 
neste ano, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) ficou mais pessimista 
com a economia brasileira e piorou 
praticamente todas as suas projeções 
para 2016. Segundo o Informe Con-
juntural divulgado ontem, pela enti-
dade, a perspectiva do Produto Inter-
no Bruto (PIB) para 2016 passou de 
uma recessão de 3,1% no documento 
apresentado em abril para uma queda 
agora prevista em 3,5%. A pesquisa é 
divulgada trimestralmente.

A produção de veículos no Brasil 
deve ter queda de 8% em 2016 ante 
2015, para 2,235 milhões de unida-
des, estima o sócio-diretor da Macro-
Sector, Fábio Silveira. A nova previsão 
é um pouco mais pessimista do que a 
última que ele havia divulgado, no início 
de junho. À época, a projeção era de 
retração de 7%. Se confirmado, o vo-
lume previsto representará retorno aos 
níveis de 2004. O economista revisou a 
projeção um dia depois de a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) anunciar da-
dos de produção do 10 semestre.

O mercado de seguros de pes-
soas - incluindo vida, acidentes pes-
soais, viagem, educacional - somou 
prêmios de R$ 12,3 bilhões de janeiro 
a maio, alta de 3,4% em relação aos R$ 
11,9 bilhões registrados nos primeiros 
cinco meses de 2015, de acordo com 
dados da Federação Nacional de Previ-
dência Privada e Vida (FenaPrevi) obti-
dos pelo Broadcast, serviço de notícias 
em tempo real da Agência Estado. So-
mente em maio, foram R$ 2,65 bilhões, 
elevação de 6,85% frente aos R$ 2,48 
bilhões registrados no mesmo mês do 
ano anterior.

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que levará o pleito a Temer, recebeu ontem os governadores em reunião, em Brasília

FOTO: Reprodução/Internet

Governadores dos estados 
do Nordeste pediram ontem ao 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, numa reunião em 
Brasília, uma compensação de, 
no mínimo, R$ 14,3 bilhões do 
Governo Federal por perdas 
no Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), provocadas por 
desonerações fiscais.

O encontro com os go-
vernadores ocorreu pouco 
antes de uma reunião de 
Meirelles com o presiden-
te interino, Michel Temer, 
para fechar o tamanho do 
déficit para a meta fiscal de 
2017, a ser anunciada hoje 
pelo governo. Ao ministro, 
os governadores rebateram 
os argumentos fiscais como 
empecilho para a ajuda aos 
estados nordestinos.

“Já nos basta a maior cri-
se econômica do século XXI e 
já nos basta uma crise políti-
ca monumental. Temos agora 
que evitar uma crise federati-
va, porque, na medida em que 
os estados não puderem mais 
prover serviços básicos, é 
claro que nós vamos ter con-
sequências muito severas”, 
disse o governador do Mara-
nhão, Flávio Dino, ao sair do 
Ministério da Fazenda.

O valor de R$ 14,3 bi-
lhões é o que os estados do 
Nordeste calculam perder 
até o fim do ano no FPE por 
causa de desonerações de 
IPI e Imposto de Renda, e é o 
valor mínimo que pleiteiam. 
Eles pedem também que seja 

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil

flexibilizado o limite para que 
os estados possam contrair 
empréstimos. Segundo os 
governadores, Meirelles não 
negou ou confirmou a ajuda, 
assumindo o compromisso 
apenas de apresentar uma 
contraproposta, embora sem 
prazo para tal.

“Não pode ter dois Brasis, 
um Brasil que faz o dever de 
casa, e que fica fora de qual-
quer solução, e o Brasil que 
não faz o dever de casa e ganha 

soluções importantes”, disse o 
governador da Paraíba, Ricar-
do Coutinho, referindo-se à 
ajuda de R$ 2,9 bilhões anun-
ciada no fim de junho pelo 
Governo Federal ao estado do 
Rio de Janeiro.

Renegociação
Os governadores nega-

ram que tenham exercido 
influência sobre a bancada 
do Nordeste na Câmara, que 
ontem teve grande peso para 

recusar a urgência da renego-
ciação da dívida dos estados, 
contribuindo com 37 votos 
contra e uma abstenção. Foi 
a primeira derrota do gover-
no interino, que negociou o 
alongamento da dívida dos 
estados diretamente com to-
dos os governadores.

A renegociação das dívi-
das dos estados foi um dos 
argumentos dos governado-
res nordestinos para arran-
car uma ajuda emergencial 

do Governo Federal.
“Com o alongamento da 

divida que foi feito e foi anun-
ciado pelo presidente Michel 
Temer, os estados do Nordes-
te foram menos beneficiados. 
Como a diretriz deve ser sem-
pre corrigir as desigualdades 
regionais, é justo imaginar 
que os estados que se bene-
ficiam menos com o alonga-
mento possam ter uma com-
pensação a mais em outro 
tema”, afirmou Flávio Dino.

Da Agência Brasil

A consulta ao se-
gundo lote de restitui-
ção do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física de 
2016 estará disponível 
a partir das 9h de ama-
nhã (8). Ele beneficia 
1.490.266 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 
2,5 bilhões. Na Paraíba, 
o crédito bancário para 
15.816 contribuintes será 
realizado no dia 15 de 
julho, totalizando o va-
lor de R$ 28.310.934,80. 

O lote multiexer-
cício de restituição do 
Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física contem-
pla também restituições 
dos exercícios de 2008 a 
2015. O crédito bancário 
para 1.566.533 contri-
buintes será realizado no 
dia 15 de julho, no valor 
de R$ 2,7 bilhões. 

Desse total, R$ 
951,6 milhões se refe-
rem ao quantitativo de 
contribuintes que, por 
lei, têm preferência no 
recebimento da restitui-
ção. São 477.147 contri-
buintes idosos e 51.310 
contribuintes com al-
guma deficiência física 
ou mental ou moléstia 

grave. A Receita dispo-
nibiliza aplicativo para 
tablets e smartphones, o 
que facilita a consulta às 
declarações do Impos-
to de Renda e situação 
Cadastro de Pessoa Fí-
sica - CPF. Com ele, será 
possível analisar direta-
mente nas bases da Re-
ceita Federal informa-
ções sobre liberação das 
restituições do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF. A 
restituição ficará dispo-
nível no banco durante 
um ano. 

Caso o valor não 
seja creditado, o con-
tribuinte poderá entrar 
em contato com qual-
quer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a 
Central de Atendimen-
to: 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficien-
tes auditivos) para agen-
dar o crédito em conta-
-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qual-
quer banco. Os valores 
que estão restituídos 
são corrigidos pela taxa 
básica de juros, a Selic.

15.816 paraibanos vão 
receber a restituição

IMPOSTO DE RENDA
Empresas em 
recuperação têm 
R$ 14,77 bi
em dívidas

As empresas brasileiras 
que estão em processo de re-
cuperação judicial devem um 
total de R$ 14,77 bilhões, mos-
tra estudo inédito feito pela 
Serasa Experian divulgado 
nessa quinta-feira, 7.

O levantamento somou 
as dívidas de 3.774 empre-
sas, o que dá uma média R$ 
3,9 milhões para cada uma. 
O número de compromissos 
vencidos e não pagos chega a 
736 712. Na média, são R$ 20 
mil para cada.

Se consideradas apenas 
as dívidas que estão sendo 
cobradas na Justiça, que re-
presentam apenas 0,3% do 
total, o valor médio sobe para 
R$ 431 mil. As informações 
foram colhidas com base em 
empresas inadimplentes e 
dados de empresas em recu-
peração judicial, oriundas dos 
fóruns, varas de falências e 
dos Diários Oficiais e da Justi-
ça dos Estados. 

De acordo com o Indi-
cador Serasa Experian de 
Falências e Recuperações, di-
vulgado nessa quarta-feira, 6, 
o número de recuperações ju-
diciais requeridas no primeiro 
semestre de 2016 foi 87,6% 
superior ao registrado no 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram 923 ocorrências 
em 2016 contra 492 apuradas 
entre janeiro e junho de 2015. 

A estagnação na indús-
tria brasileira entre abril 
e maio deste ano (cresci-
mento nulo – 0%) reflete 
resultados negativos na ati-
vidade do parque fabril bra-
sileiro em oito dos 14 locais 
pesquisados, na série com 
ajuste sazonal.

A constatação é da Pes-
quisa Indústria Mensal – 
Produção Física Regional, 
divulgada hoje (7) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O 
levantamento indica que os 
recuos mais intensos ocorre-
ram no Paraná, onde a que-
da na produção industrial 
chegou a 3,5%; seguido de 
Goiás (-2,3%); Pará (-1,9%); 
e São Paulo (-1,6%).

Pernambuco (-1,1%), 
Minas Gerais (-0,9%), Bahia 
(-0,3%) e Rio de Janeiro 
(-0,1%) completam o con-
junto de locais com índices 
negativos.

Na outra ponta, o Esta-
do do Amazonas foi o que 
registrou o maior cresci-
mento industrial do mês de 
maio, com alta de 16,2%, 
depois de ter fechado abril 
em queda, também expres-
siva, de 12,5%. As demais 
taxas positivas são do Rio 
Grande do Sul, com cres-

cimento de 4,4%; Espírito 
Santo (3,8%), região Nor-
deste (1,6%), Ceará (1,4%) 
e Santa Catarina (0,1%).

Acumulado
Os dados divulgados 

pelo IBGE indicam que a re-
tração acumulada de 9,8% 
na média nacional da produ-
ção industrial brasileira, nos 
primeiros cinco meses do 
ano (janeiro-maio), reflete 
quedas em 12 dos 15 locais 
pesquisados, frente a igual 
período do ano anterior.

Três deles mostram 
quedas com intensidade 
superior à média nacional, 
tendo à frente o Espírito 
Santo, cuja retração chegou 
a significativos 11,8 pontos 
percentuais acima da média 
nacional; seguido do Ama-
zonas (-18,8%); e de Per-
nambuco (-18,7%). A queda 
registrada no Estado de São 
Paulo foi a mesma da média 
nacional: 9,8%.

Também fecharam com 
resultados negativos no 
acumulado dos primeiros 
cinco meses do ano, embo-
ra com retrações abaixo da 
média nacional, o Rio de Ja-
neiro (-9,5%), Minas Gerais 
(-9,4%), Paraná (-8,9%), 
Goiás (-8,1%), Santa Catarina 
(-7,3%), Rio Grande do Sul 
(-6,2%), Ceará (-5,8%) e re-
gião Nordeste (-3,2%).

Setor cai em maio em 8 
dos 14 locais pesquisados

SETOR INDUSTRIAL

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   Hoje tem mais um animado Assustado promovido pela jornalista Ruth Ave-
lino no Restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco. A festa, com ingresso 
a R$ 20, começa às 21h e resgata os maiores sucessos musicais dos anos 70 e 80.

FOTOS: Goretti Zenaide

Momento feliz de Eduardo Cabral, que hoje aniversaria, Onildo Rocha e Rachelle Cabral 
nos salões da Casa Roccia

    As Batatas Rústicas, de origem francesa, entraram no cardápio do McDonald´s. 
Apresentadas com toque mais artesanal e um corte especial, cobertas com páprica e 
especiarias, elas ficarão no menu por tempo limitado.

A matriarca Eurides Batista, a pequena Marina, Rinaldo, Ana Karine e Flávio na animação da Feijunina

FOTO: Dalva Rocha

Dois Pontos

  A TAP lançou uma nova ferra-
menta, o Flygroups, que permite aos 
agentes de viagens cotizar e bloquear 
grupos de maneira rápida e simplificada. 
  A nova ferramenta além de agre-
gar agilidade ao dia a dia do agente, dá 
todas as informações que o profissional 
precisa saber antes de confirmar a 
compra do bilhete aéreo.

“Se você não se atrasar 
demais, posso te esperar 
por toda a minha vida”

“Sem saudade de você
sem saudade de mim
o passado passou enfim”

OSCAR WILDE ALICE RUIZ

Empresário Eduardo 
Cabral, restaurador Flávio 
Capitulino, Sra. Marília 
Nicodemos, jornalista 
Marcone Paiva, executi-
vo Linton Barros Júnior, 
professor Marivardo 
Toscano, engenheiro 
Gúbio Mariz, arquiteta 
Gilma Fernandes e Edson 
Matias Medeiros.

Parabéns

Amigos para sempre: Selda Falcone e Adroaldo Gomes, que hoje 
abre o restaurante Appetito Trattoria com espaço mais ampliado

Mandarim

A CODISMA está 
com inscrições aber-
tas para quase 200 
turmas dos cursos 
de idiomas e prepa-
ratórios, com vagas 
para todos os níveis, 
desde o iniciante até o 
avançado. A novidade 
para este semestre é 
a introdução do curso 
de Mandarim.

Hélia

EM NOSSAS 
mãos convite 
para a festa de 
aniversário da 
colunista social 
Hélia Botelho, a ser 
realizada no dia 3 
de agosto, a partir 
das 18h no Salão 
Veneza, da Maison 
Blu´nelle.

Como sempre 
faz, ela cria um 
tema que este ano 
será “Paris é uma 
Festa!”, onde mui-
tas convidadas vão 
vestidas a caráter 
para comemorar a 
vida e a cidade luz.

Serviço online
A VARA de Sucessões de João Pessoa criou um per-

fil no aplicativo Instagram (@sucesoesjpa) para divulgar 
horário de atendimento, movimentação processual e 
diversas orientações acerca da competência e trabalhos 
realizados por aquela unidade judiciária.

Segundo o titular da Vara, juiz Sérgio Moura Martins, 
o serviço foi consequência de uma pesquisa de satisfação 
realizada em 2014, junto a advogados e partes sobre 
atendimento e tempo de cumprimento dos prazos pelo 
cartório.

Tarde de Chef
A ABRASEL 

Paraíba abriu 
inscrições para o 
curso de férias “Uma 
Tarde de Chef”, dire-
cionado a crianças a 
partir dos 10 anos de 
idade. São 15 vagas, 
com início no próximo 
dia 22 com as chefs 
Estefânia Garcia e 
Adriana Cook.

Folder Digital
O MAPA GUIA Made in PB, do produtor cultural Eduardo 

Stuckert e que há dez anos tem sua versão impressa com a 
qualidade da Gráfica JB, entra na era digital e lança o Folder 
Digital, que está inserido no site www.mapaguiapb.com.

A publicação, com textos dos jornalistas Elinaldo 
Rodrigues e Augusto Magalhães, traz informações culturais 
e turísticas atreladas a um mapa da cidade com marcações 
de pontos turísticos e como chegar a eles.

Hazael Melo, Tereza e Rafaela Queiroga na Mostra Espaço A, onde ele 
criou uma parede em ponto de cruz que impressionou a todos
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Circuito Ecoturismo
COM APOIO do Governo do Estado, através da 

PBTur, será lançado hoje o Circuito de Ecoturismo 
da Costa de Conde, a partir das 15h no Hotel Viking 
naquela cidade.

Trata-se de uma iniciativa de um grupo de em-
presários e adeptos de práticas esportivas, com a 
proposta de integrar o homem à natureza deste Litoral 
Sul da Paraíba, conhecido pelas praias paradisíacas, rico 
acervo cultural e área de preservação ambiental.

Salão de Humor

TERMINAM hoje as 
inscrições para o 4o Salão 
Nacional de Humor “José 
Lins do Rego”, promovido 
pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de 
Cultura e a Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba.

O salão vai selecio-
nar 200 obras divididas 
nas categorias “Cartum”, 
“Charge, Caricatura e 
Ilustração” e “Tira e HQ”.

Parlamento
DOS OITO es-

tudantes finalistas do 
Programa Parlamento 
Jovem Brasileiro 2016, 
sete deles são da rede 
estadual de ensino da 
Paraíba. O resultado 
final da seleção, com 
os dois estudantes 
escolhidos para repre-
sentar nosso Estado, 
será divulgado no dia 
19 de agosto.

Jantar de negócios
NA PRÓXIMA terça-feira acontece o Jantar & Negócios, 

a partir das 19h na Sal e Brasa, reunindo 100 empresários, 
com o propósito de promover capacitação, conexão e 
inspiração para os micros e pequenos empresários. 

A promoção é do Sebrae, Sucesu-Paraíba, Link-
Search-Digital Marketing e Google Parner, cuja inscrição 
custa R$ 35 e pode ser feita no site http://www.eventick.
com.br/jantar-negocios2.

    Está em cartaz no Cinespaço Mag Shopping o esperado novo longa do cineasta 
espanhol Pedro Almodóvar “Julieta” que tem trilha sonora assinada pelo excelente 
compositor espanhol Alberto Iglesias. Para a criançada, está em cartaz o quinto filme 
da franquia “A Era do Gelo”.
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Hoje faz dois anos que
o Brasil foi goleado por 
7 a 1 pela Alemanha

25 ANOS DE FUNDAÇÃO

Sousa quer vitória como presente
Dinossauro joga em casa 
contra o América-PE 
pela Série D do Brasileiro
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No domingo, o Sousa 
vai completar 25 anos de 
fundação, e o time quer dar 
um presente à torcida, ama-
nhã, com uma vitória sobre 
o América de Pernambuco, 
pela penúltima rodada da 
fase de classificação do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D. A expectativa na cidade de 
Sousa para esta partida no 
Marizão, amanhã, é grande, 
porque uma vitória bota o 
clube na segunda colocação 
do Grupo A7, com chances 
reais de classificação para a 
segunda fase.

“O time não teve muito 
tempo para treinar, e come-
çou a competição pagando 
pelo desentrosamento. Mas 
aos poucos, o Dinossauro foi 
dando liga, venceu seus dois 
últimos jogos, e agora vamos 
com tudo em busca da classi-
ficação. Temos que fazer uma 
grande festa. É aniversário 
do clube, e queremos dar 
este presente ao torcedor. 
Quero ver o Marizão todo 
em verde e branco, para que 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

o adversário sinta o peso de 
enfrentar o Dinossauro no 
seu terreiro”, disse o presi-
dente Aldeone Abrantes.

Dentro de campo, a pre-
ocupação é com o desfalque 
do meia Leandro, um dos 
principais jogadores do time. 
Ele está suspenso. Por outro 
lado, a novidade pode ser a 
volta do zagueiro Diiogo e do 

volante Gil Pernambucano. 
Os dois jogadores já foram 
liberados pelo Departamen-
to Médico, e estão em fase de 
transição. Se participarem 
bem do coletivo de hoje, têm 
grande chances de jogar, pelo 
menos alguns minutos.

Para o técnico Tazinho, a 
volta deles soma muito para 
a equipe, porque são joga-

dores talentosos e experien-
tes. “Eu ganho na zaga com 
a bola aérea, porque Diogo 
tem boa estatura e impul-
são, e o Gil faz um trabalho 
muito importante à frente 
da zaga”. Mas vamos ver as 
condições destes jogadores, 
porque é um jogo decisivo, 
e não podemos arriscar co-
locar um jogador sem estar 

cem por cento recuperado, 
e não produzir o que espera-
mos. Podemos correr o risco 
também, de agravar o pro-
blema, e ficar sem eles para 
o jogo decisivo, em Ceará Mi-
rim, contra o Globo”, disse o 
Tazinho.

Com 6 pontos, o Sousa só 
está atrás do próprio Améri-
ca, adversário de amanhã, 

que tem 7 pontos, e o Globo, 
praticamente classificado, 
com 10 pontos. Se vencer o 
América, o Dinossauro pula-
rá para 9 pontos e disputará 
a segunda colocação contra o 
Globo, na última rodada, po-
dendo o clube do Rio Grande 
do Norte já estar matemati-
camente classificado para a 
próxima fase.

A equipe do Sousa treinou durante toda a semana para compromisso de amanhã, no Marizão, pensando apenas na vitória rumo à classificação à próxima fase

Governo debate ajuda financeira a clubes de CG através da Cagepa
O secretário de Juven-

tude, Esporte e Lazer, Bruno 
Roberto, se reuniu ontem 
com representantes dos clu-
bes de futebol profissional 
de Campina Grande, onde 
dialogou sobre a lei estadu-
al 9719/2012, que contribui 
com ajuda financeira por 
parte do torcedor por meio 
da conta de água da Cagepa. 
Estavam presentes, além de 
Treze e Campinense, os re-
presentantes do Grêmio Ser-
rano e do Lucena.

O encontro contou tam-
bém com a presença do 
presidente da Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
Amadeu Rodrigues e de Bos-

 BENEFÍCIO

co Honorato, gestor da Liga 
Campinense de Futebol. “Foi 
muito bom esse primeiro en-
contro com o novo secretá-
rio, que é um jovem e já está 

mostrando vontade de tra-
balhar, também pelo futebol 
profissional e amador”, disse 
Amadeu.

Para Bruno Roberto, 

que comandou a reunião que 
ocorreu na antiga Secretaria 
de Interiorização, atualmen-
te denominada de Secretaria 
de Agricultura Familiar e De-

senvolvimento do Semiárido, 
foi de extrema relevância. 
“Foi muito importante esse 
meu primeiro contato como 
secretário da pasta ligada ao 
esporte, sentar com o presi-
dente da FPF e os clubes pro-
fissionais da cidade. Vamos 
ver uma maneira deles se-
rem incluídos na lei estadual 
que ajuda financeiramente 
nosso futebol através da Ca-
gepa”, disse.

Ele lembrou também 
que já existe outro progra-
ma que vem contribuindo 
financeiramente. “O Governo 
do Estado já vem ajudando 
efetivamente aos times pelo 
programa Gol de Placa, re-

formulado em 2014, que fez 
com que o torcedor também 
fosse contemplado, tendo 
acesso aos jogos pela troca 
de cupons fiscais. Sobre essa 
lei da Cagepa, o Botafogo já 
está inserido e agora, vamos 
trabalhar para que os demais 
também possam também 
aderir”, destacou Bruno.

Campeonato Amador - 
Durante o encontro, Bruno 
Roberto, conversou tam-
bém com o presidente da 
Liga Campinense de Fute-
bol, Bosco Honorato, com 
o objetivo de organizar um 
grande Campeonato de Fu-
tebol Amador, em Campina 
Grande.

Reunião com o secretário de Esportes teve a presença também do presidente da FPF, Amadeu Rodrigues

O goleiro e capitão da 
equipe, Gledson, passou a ser 
um problema para o técnico 
do Campinense, Paulo Moro-
ni, para o jogo de amanhã, em 
Aracaju, contra o Sergipe. O 
atleta sofreu uma luxação do 
dedo da mão esquerda, no úl-
timo treino da Raposa, antes 
do embarque para a capital 
sergipana, e está em trata-
mento médico. Existe a possi-
bilidade de recuperação, mas 
o goleiro Dida já está treinan-
do na equipe titular, pronto 
para substituir Gledson, se ele 
não se recuperar a tempo.

“Foi um acidente. No 
treinamento de finalização, 
a bola bateu muito forte no 
dedo de minha mão esquerda 
e causou uma luxação. Ainda 
tentei voltar para o treino, 
mas inchou muito e passou 
a doer. Preferi não piorar as 
coisas, e iniciar logo o trata-

mento. Espero estar bem no 
dia do jogo, para poder ajudar 
o Campinense a conseguir 
uma vitória, o único resultado 
que nos interessa, no momen-
to”, disse Gledson.

Hoje, o técnico Paulo Mo-
roni vai comandar um treino 
recreativo em Aracaju. Será 
a última atividade do elenco, 
antes da partida, programada 
para amanhã, às 20 horas, no 
Estádio Batistão. Fora a dú-
vida do gol, o treinador está 
decidido em relação a equipe 
que começará jogando e não 
faz mistério.

No último coletivo, reali-
zado no Amigão, em Campina 
Grande, ele escolheu quem 
será o substituto de Fernando 
Pires, na lateral direita. Como 
adiantou à reportagem de A 
União, no início desta sema-
na, o escolhido para jogar foi 
Everaldo. (IM)

Gledson machuca a mão em treino 
e passa a ser dúvida contra Sergipe

CAMPINENSE

Se depender das es-
tatísticas, o Botafogo não 
terá vida fácil contra o 
Asa, neste domingo, no 
Almeidão. Nos últimos 
confrontos entre as duas 
equipes, pelo Campeo-
nato Brasileiro da Série 
C, o clube alagoano tem 
levado vantagem, e nun-
ca perdeu para o Belo. 
Os dois clubes se en-
frentaram quatro vezes 
na competição, com três 
empates e uma vitória do 
Asa. A última partida foi 
em agosto do ano passa-
do, no Almeidão, e termi-
nou empatada em 2 a 2. 
Uma lembrança negativa 
para os botafoguenses, é 
que a única vitória deste 
confronto foi exatamen-
te no Almeidão, o palco 
do jogo deste domingo. 
Ocorreu em 20 de setem-

bro de 2014. O Asa ven-
ceu por 2 a 1.

Mas agora a situação 
é mais favorável ao Bota-
fogo. Em 2014 o Asa era 
mais time, e terminou 
na nona posição geral, 
enquanto o Botafogo fi-
cou em décimo segundo 
lugar. No ano passado, a 
situação se repetiu, com 
o ASA terminando em 
sexto, e o Botafogo repe-
tindo a décima segunda 
posição. No momento, 
o Belo é o segundo co-
locado, com 12 pontos, 
enquanto o Asa vem em 
terceiro, com os mesmos 
12 pontos, mas com um 
saldo de gols inferior ao 
time paraibano. Outro 
detalhe a favor do time 
botafoguense é o fato de 
estar invicto, há  seis jo-
gos, enquanto o time ala-

goano vem de uma der-
rota para o Fortaleza, na 
última rodada.

Estatísticas à parte, 
os botafoguenses sabem 
que o jogo deste domin-
go será muito difícil, uma 
decisão que vale seis pon-
tos. O Belo vem fazendo o 
dever de casa, e espera 
que continue assim. Uma 
derrota pode levar o time 
a sair do G4. Já uma vi-
tória, não só mantém o 
time entre os primeiros, 
como pode levá-lo ao 
topo da tabela, em caso 
de um tropeço do Forta-
leza, diante do Remo. O 
jogo Botafogo e Asa está 
programado para as 16 
horas, deste domingo, 
no Almeidão, e será váli-
do pela oitava rodada do 
Grupo A, da fase de clas-
sificação da Série C.

Time do Asa-AL jamais perdeu 
para o Botafogo no Brasileirão

SÉRIE C

Goleiro ainda está em avaliação

FotoS: Divulgação
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Rio 2016: criado o Gabinete 
Especial contra o terrorismo
Brasil recorre a vários países 
para montar estratégias 
nos Jogos Olímpicos

A CBF ldivulgou o calendário das competições de 2017, 
elaborado após reuniões no Comitê de Reformas da 
entidade, e o documento aponta mudanças em relação 
a este ano. A mais significativa é a pausa que será feita 
nos campeonatos nacionais em jogos da Seleção Bra-
sileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Serão, 
ao todo, duas paradas de 15 dias, com duas partidas do 
Brasil em cada pausa (de 27 de agosto a 10 de setembro, 
quando o Brasil enfrenta Equador e Colômbia, e de 1º a 15 
de outubro, período com os duelos contra Bolívia e Chile). 
As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela 
Conmebol.

Calendário 2017

Brasileiro de Kart na 
Costa de Conde-PB
Começa hoje e vai até domingo, a Copa Paladino, o open 

para o Campeonato Brasileiro de Kart 2016. O evento, que já 
conta com mais de 70 inscritos de todas as partes do Brasil, é 
aberto para pilotos das categorias cadete mirim, júnior menor, 
júnior, graduado, sênior, novatos, shift e F400 e acontece no 
Circuito Internacional Paladino (Conde – PB). O evento é o aque-
cimento ideal para quem vai competir no brasileiro, permitindo 
se antecipar e não apenas conhecer a pista como também a 
dinâmica de vários pilotos.

O Governo da Paraíba, por intermédio da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), está apoiando a iniciativa. No do-
mingo, a PBTur e a Associação dos Empresários da Costa do 
Conde estarão ocupando um estande no local para divulgar os 
principais roteiros turísticos do ‘Destino Paraíba’ e do Litoral 
Sul do Estado. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, visitou o 
novo kartódromo e vê o evento com um novo polo de atração 
turística para o Estado e a Costa de Conde. “ Primeiro, temos 
que parabenizar os empreendedores. Eles estão apostando no 
Litoral Sul. Em segundo o evento vai atrair um número significa-
tivo de visitantes para a cidade, movimentando a rede hoteleira 
local e de João Pessoa, bem como os bares e restaurantes. 
Tenho certeza que é um evento que vai se consolidar em nosso 
calendário”, declarou.

A carreta com os conteiners que trouxeram os karts já 
chegaram à Paraíba, no serviço gratuito oferecido pelo Paladino. 
O evento conta com inscritos de todo País, incluindo capitais 
nordestinas, mas também de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Distrito Federal e até do Mato Grosso. Por outro lado, já 
estão abertas as inscrições para o Campeonato Brasileiro de 
Kart, que acontece de 11 a 23 de julho, também no Circuito Pala-
dino. O evento já passou de 170 inscritos e até hoje é oferecido 
25% de desconto aos participantes. Todo processo acontece 
diretamente no site da Confederação Brasileira de Automobi-
lismo (CBA).  Cerca de 200 pilotos de todo Brasil estarão no 
evento, que também conta com a 6a edição da Copa FIA Ameri-
cas. O título de campeão desta disputa agora será entregue ao 
campeão da categoria júnior do brasileiro. 

De acordo com a CBF, a 
pré-temporada dos jogado-
res será de 25 dias, entre 
os dias 4 a 29 de janeiro. Os 
estaduais devem ocorrer em 
18 datas, no período de 29 
de janeiro a 30 de abril.

Ainda CBF

Elo entre os apostadores asiáticos e os responsáveis por 
aliciar jogadores e técnicos no Brasil para fraudar resulta-
dos no futebol, o atacante Márcio Souza, de 36 anos, foi 
preso na última quarta-feira em Belford Roxo, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro.
Márcio é um dos oito acusados de manipularem partidas 
de futebol que foram detidos pela Polícia Civil de São Pau-
lo, que comandou a investigação.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

As férias dos jogadores, 
conforme a CBF, serão 
encerradas no dia 3 de 
janeiro para todos os clubes 
brasileiros que disputam as 
competições oficiais promo-
vidas pela entidade.

Férias

Manipulação de resultados

O terrorismo é uma das 
maiores preocupações de au-
toridades responsáveis pela 
segurança da Olimpíada de 
2016, mesmo com informes 
apontando a baixa probabi-
lidade de ataques durante os 
Jogos do Rio. A atenção con-
tra o terror é tamanha que 
um gabinete especial voltado 
ao combate e prevenção foi 
criado no Rio. 

O gabinete será compos-
to por militares do Exército, 
Marinha e Aeronáutica. Cen-
tralizará todas as informa-
ções sobre ameaças à Olim-
píada. Contará, inclusive, 
com dados fornecidos por 

agências de inteligência de 
97 países para contenção e 
monitoramento de suspeitos 
que possam tentar cometer 
um ato terrorista no País.

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, afirmou na 
noite da última quarta-fei-
ra que a Olimpíada de 2016 
é a primeira a contar com 
tantos dados internacionais 
para o combate ao terroris-
mo. Segundo ele, por meio 
de acordos de cooperação já 
firmados, militares saberão 
instantaneamente se sus-
peitos embarcarem em um 
avião sentido Brasil.

“Qualquer suspeito que 
entrar num aeroporto do 
mundo será monitorado”, 
afirmou. “Sabendo disso, va-
mos decidir se é o caso de o 

mandar de volta ao País de 
origem ou fazer as averigua-
ções necessárias. ”

Jungmann disse também 
que Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemanha, Israel e ou-
tros países ajudaram a pla-
nejar o esquema de combate 
ao terrorismo da Rio-2016. 
Afirmou até que, na semana 
passada, teve uma audiência 
com a embaixadora dos EUA, 
Liliana Ayalde, para tratar 
das possíveis ameaças aos 
Jogos Olímpicos, entre ou-
tros assuntos.

O ministro da Defesa res-
saltou que não há qualquer 
informação sobre planos de 
ataques ao País na Olimpíada. 
Nem os órgãos de inteligência 
do Brasil nem os estrangeiros 
emitiram qualquer alerta so-

bre o assunto. Por isso, ele 
diz que não há motivos para 
temer o terrorismo.

O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, repe-
tiu que não é provável que 
ataques aconteçam, mas dis-
se que a possibilidade existe, 
como em qualquer lugar do 
mundo. Ele afirmou, aliás, 
que os órgãos de segurança 
do Brasil usarão a base de 
dados dos Estados Unidos 
para controlar a entrada de 
suspeitos no País.

“Sabemos quem são 
os suspeitos de terrorismo, 
quem são os simpatizan-
tes do terrorismo, sabemos 
tudo”, afirmou o ministro. 
“Vamos usar o que há de 
mais moderno no combate 
ao terrorismo.”

Clubes já se preparam para a Superliga
A vigésima terceira edi-

ção da Superliga está pro-
gramada para iniciar na se-
gunda quinzena de outubro 
e repetirá o formato con-
solidado nas últimas tem-
poradas. Ao todo serão 24 
equipes, 12 em cada naipe, 
representando sete estados 
da federação. Sada Cruzeiro 
(MG) e Rexona-Sesc defen-
derão o título respectiva-
mente no masculino e no 
feminino, e a promessa é de 
um torneio equilibrado e re-
cheado de estrelas.

“Eu acredito que o fato 

de existir uma grande cri-
se econômica no País não 
impedirá que as equipes 
façam uma Superliga de 
nível técnico elevadíssi-
mo. Tenho certeza de que 
as principais equipes fica-
rão mais fortes, e teremos 
muitas oportunidades para 
jogadoras mais jovens, 
como no caso do Sesi-SP 
feminino, que formou uma 
verdadeira seleção Sub-23. 
O nosso voleibol sempre 
evoluiu muito quando tive-
mos equipes fortes e espa-
ço para os novos talentos. 

E ainda teremos uma am-
pla cobertura de televisão, 
aumentando o número de 
transmissões”, comentou 
Radamés Lattari, diretor 
de Competições de Quadra 
da Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV).

Entre os destaques da 
edição 2016/2017 da Superli-
ga está a repatriação de atletas 
da seleção masculina como o 
oposto Evandro, o levantador 
Bruninho e o central Lucão. E 
ainda as estreias de Caramu-
ru/Castro (PR), campeão da 
Superliga B 2016, no mascu-

lino, e do Fluminense (RJ), na 
disputa entre as mulheres. Um 
dos mais tradicionais clubes e 
grande revelador de talentos, 
o São Bernardo Vôlei (SP) está 
de volta à elite.

A pouco mais de três 
meses do início de mais uma 
Superliga, o mercado ainda 
não está fechado e os clubes 
seguem na montagem dos 
elencos, tornando os times 
cada vez mais competitivos. 
Veja abaixo como está a pre-
paração de cada um dos 24 
times que estarão na próxi-
ma temporada.

VOLEIBOL

As Forças Armadas já estão preparadas para entrar em ação sobre qualquer possibilidade de atos terroristas durante os Jogos

O evento é um dos mais conceituados e disputados do País e reunirá, a partir de outubro, representantes de vários estados
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São Paulo busca o 
quase impossível
Time perde em casa por 2 a 0 
na semifinal da Libertadores 
e precisa reverter vantagem

A derrota do São Paulo por 
2 a 0 para o Atlético Nacional 
no Morumbi, na noite da últi-
ma quarta-feira,  faz com que a 
equipe comandada por Edgar-
do Bauza precise consumar um 
feito inédito na história da Copa 
Libertadores para chegar à final 
em 2016: reverter, fora de casa, 
uma derrota por dois gols de di-
ferença em uma semifinal. Não 
bastasse o objetivo improvável, 
o retrospecto do time como vi-
sitante na temporada é muito 
ruim, com apenas 25% de apro-
veitamento.

As semifinais do torneio 
passaram a ser disputadas em 
jogos de ida e volta em 1988. 
De lá para cá, em um total de 56 
confrontos, em 41 deles o time 
que fez a primeira partida em 
casa começou o duelo vencen-
do. Em 11 deles houve empate 
e em apenas quatro ocasiões 
o mandante saiu perdendo. A 
derrota do São Paulo configura 
a primeira vez na história da 

Libertadores em que o man-
dante começa um confronto de 
semifinal perdendo por dois 
gols de diferença.

Houve uma única vez em 
que um time saiu perdendo 
uma semifinal dentro de casa, 
mas conseguiu reverter fora e 
chegar à final. Aconteceu com o 
Olímpia, do Paraguai, contra o 
Internacional em 1990, mas por 
um gol de diferença. Com dois 
gols, como agora, jamais.

O feito que o São Paulo 
tem de conseguir se mostra 
ainda mais improvável levan-
do em consideração o histórico 
de todo o mata-mata da Liber-
tadores. Apenas uma vez um 
time reverteu no jogo de volta 
uma derrota por dois gols de 
diferença sofrida no confronto 
inicial: nas oitavas de final de 
2008, o América-MEX perdeu 
do Flamengo por 4 a 2 em casa, 
mas eliminou os cariocas em 
pleno Maracanã ao ganhar por 
3 a 0 no segundo duelo.

Ainda joga contra o São 
Paulo o retrospecto negativo de 
Edgardo Bauza como visitante 
em 2016. O time do Morumbi 

marcou dois gols fora de casa 
em apenas uma ocasião, no em-
pate por 2 a 2 contra o Flamen-
go no dia 19 de junho. 

Em 20 jogos como visitan-
te em 2016, o São Paulo tem 
aproveitamento de 25%, fruto 
de nove derrotas, nove empates 
e apenas duas derrotas - con-
tra Botafogo e Cruzeiro, ambas 
por 1 a 0. Na Libertadores, ne-
nhuma vitória como visitante e 
apenas 22% de aproveitamen-
to, com quatro empates e duas 
derrotas.

Para chegar à decisão, o 
São Paulo terá que superar todo 
este retrospecto negativo. Um 
triunfo por 2 a 0 leva a decisão 
para os pênaltis. Vitórias por 
dois ou mais gols de diferença 
com outro placar garante a vaga 
na decisão.

A volta acontece na pró-
xima quarta-feira (13), na Co-
lômbia. O time não contará com 
o zagueiro Maicon, expulso no 
primeiro duelo contra os co-
lombianos. Bauza ainda acre-
dita improvável os retornos de 
Paulo Henrique Ganso e Kelvin, 
que se recuperam de lesão.

Ao liderar Portugal à se-
gunda decisão de Eurocopa 
na história, Cristiano Ronal-
do aproximou-se ainda mais 
da quarta Bola de Ouro da 
carreira. Na vitória por 2 a 0 
sobre Gales, na última quarta-
feira (6), nas semifinais, CR7 
deu assistência para o gol de 
Nani e abriu o caminho da vi-
tória – igualando-se a Michel 
Platini como maior artilheiro 
da competição europeia, com 
9 gols.

Se não apresentou fute-
bol espetacular até aqui, Ro-
naldo marcou seus três gols 
na França em momentos deci-
sivos. Os dois primeiros foram 
contra a Hungria, no último 
jogo da fase de grupos, cujo 
empate por 3 a 3 deu a vaga a 
Portugal no mata-mata. E vol-
tou a decidir contra Gales, sen-
do que havia participado do 
gol de Quaresma na prorroga-
ção contra a Croácia nas oita-
vas e convertido sua cobrança 
na disputa de pênaltis contra a 
Polônia nas quartas.

Mesmo se não conquis-
tar o título inédito com Portu-
gal, que será decidido contra 
a anfitriã França ou a campeã 

mundial Alemanha, Cristiano 
deixará a impressão que nin-
guém foi melhor que ele em 
2016. Microfone atirado no 
lago, pênalti perdido e festi-
val de furadas na Euro? Ficou 
para trás, ninguém lembrará. 

CR7 foi artilheiro e cam-
peão da Liga dos Campeões 
com o Real Madrid e viu o 
eterno rival Lionel Messi fa-
lhar na missão de conquistar 
seu primeiro título com a Ar-
gentina. De quebra, ofuscou 
Gareth Bale, outro possível 
rival na disputa de melhor do 
mundo, nas semifinais contra 
Gales. Entre os grandes no-
mes do futebol mundial que 
terminaram bem a tempo-
rada europeia, sobraria Luis 
Suárez, artilheiro do Barcelo-
na e que não conseguiu jogar 
a Copa América Centenário.

Diante de tal cenário, o 
favoritismo de Cristiano ao 
prêmio de melhor do mundo 
logo ganhou coro. Para An-
dré Rocha, blogueiro do UOL 
Esporte, a Bola de Ouro 2016 
já é dele. Na opinião de Julio 
Gomes, também blogueiro 
da casa, Ronaldo não precisa 
provar mais nada a ninguém 

e tem a chance de tirar de si a 
sombra que paira sobre Messi 
- a falta de um título profissio-
nal com sua seleção.

Caso confirme as previ-
sões dos especialistas, Cris-
tiano chegará à quarta Bola 
de Ouro da carreira. Dessa 
forma, ultrapassaria nomes 
do quilate de Ronaldo Fenô-
meno e Zinedine Zidane, am-
bos com três. E ficaria assim a 
apenas uma de Lionel Messi, 
com cinco. Pelé, que segundo 
revisão histórica da revista 
FranceFootball teria sete Bo-
las de Ouro, é outra história.

A missão de levar Portu-
gal ao cume da Europa pela 
primeira vez não é fácil, ain-
da mais diante das favoritas 
França e Alemanha. Cristiano 
já sentiu o sabor amargo do 
vice-campeonato europeu, 
em casa, contra a Grécia, em 
2004. Na ocasião, ele deixou 
o gramado aos prantos nos 
ombros do então técnico Luís 
Felipe Scolari. Dessa vez, se 
perder, Ronaldo tem todo di-
reito de ficar triste e chorar, 
mas logo terá um bom motivo 
para sorrir: já virou o grande 
favorito à Bola de Ouro 2016.

CR7 fica cada vez mais perto de 
ganhar a quarta Bola de Ouro

EUROCOPA

A segunda passagem de 
Emerson Sheik pelo Flamengo 
pode terminar antes do previs-
to. Jogador e clube estão insa-
tisfeitos com o relacionamento. 
O clima é de turbulência nos 
bastidores e a despedida tem 
sido ensaiada. É improvável 
que o contrato seja cumprido 
até o fim do ano.

Se o camisa 11 viveu bons 
momentos pelo Rubro-Negro 
em 2015, o mesmo não pode 
ser dito na atual temporada. 
Foram apenas 19 jogos oficiais 
e quatro gols marcados. Sheik 
convive com as lesões e perde 
espaço no elenco com a mesma 
velocidade já exibida em campo.

O problema de agora é 
na coxa direita e deve afastá
-lo dos gramados por cerca 
de um mês. Emerson jogou 
90 minutos pela última vez 
em 20 de março - empate por 
0 a 0 com o Fluminense. O úl-
timo gol aconteceu em 12 de 

março - vitória por 1 a 0 sobre 
o Madureira.

A baixa produtividade 
incomoda dirigentes e torci-
da. Os questionamentos são 
frequentes entre os jogadores 
sobre a situação. As dúvidas 
em torno da condição física de 
Sheik e se ainda vestirá ver-
melho e preto são quase um 
mantra.

O clima também é de fim 
de festa pelo lado do jogador. 
Segundo apuração do UOL 
Esporte, Emerson nunca es-
condeu a insatisfação com a 
reserva, ainda sob o comando 
de Muricy Ramalho, e trans-
parece o desgaste pelos anos 
de futebol. Experiente, ele re-
conhece que o fim da carreira 
está cada vez mais próximo 
e encontrar motivação para 
seguir não parece tarefa das 
mais simples.

A janela de transferências 
pode ser uma solução para 

um relacionamento em crise. 
Sheik ainda tem mercado em 
países como Qatar, Emirados 
Árabes e Japão. Diretoria e es-
tafe discutem possibilidades 
em busca de um desfecho.

A reportagem entrou em 
contato com o empresário 
Reinaldo Pitta. Responsável 
pela carreira recheada de títu-
los do atacante, ele lamentou a 
má fase do veterano e deixou 
claro que as partes possuem 
uma boa relação no objetivo 
de resolver os problemas.

“Ele está em tratamento 
por conta da lesão na coxa. 
Temos que resolver a questão 
física primeiro. Se aparecer 
alguma proposta, passarei ao 
Flamengo. Se for boa, as duas 
partes vão querer o negócio. É 
assim que o futebol funciona. 
O Sheik não é mais nenhum 
garoto. Creio que o clube me 
diria se estivesse insatisfeito 
com o jogador”, afirmou.

Desentendimentos podem levar 
Sheik a sair mais rápido do Fla

FURACÃO

O jogador e a diretoria rubro-negra não vêm se entendendo e as turbulências são enormes

Cristiano Ronaldo liderou a vitória de Portugal, levando seleção a mais uma final da competição

A expulsão 
de Maicon foi 

considerada 
prejudicial na 

derrota do São 
Paulo para o 

Atlético Nacional, 
da Colômbia

FotoS: Divulgação



No dia 8 de julho de 2014, 
o Brasil assistia calado à 
goleada da Alemanha

Humilhação não sai da memória
Há exAtos dois ANos
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No dia 8 de julho de 2014 o 
Brasil presenciou um dos episó-
dios mais vergonhosos na história 
da seleção, quando ela teve a sua 
pior derrota com um placar de 7x1 
contra o time da Alemanha.  Hoje 
completa dois anos que esse fato 
aconteceu, mas ele ainda perma-
nece na memória de muitos torce-
dores, que ainda têm a esperança 
de uma mudança. 

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) anunciou no dia 20 
de junho que Tite seria o novo téc-
nico da Seleção Brasileira, o que 
têm sido muito bem aceito pelos 
brasileiros, pois o técnico ficou 
marcado por ser um dos profis-
sionais mais vitoriosos pelo time 
do Corinthias, com títulos como a 
Taça Libertadores e o Mundial de 
Clubes, em 2012.

Naquele fatídico dia, além do 

Mineirão, lotado, milhões de bra-
sileiros vestiram a camisa verde 
amarela para assistir ao jogo con-
tra a Alemanha, convictos da vító-
ria que seria o caminho para a de-
cisão da Copa do Mundo de 2014, 
que aconteceu entre Alemanha e 
Argentina, frustrando os ‘fanáti-
cos’ torcedores da canarinha.

Nem mais o incrédulo tor-
cedor, narradores das televisões 
também acreditavam na vitória e 
alguns diziam que mesmo a ausên-
cia de Neymar seria impedimento 
para um triunfo. Ao final do jogo, o 
placar de 7 a 1 provocou choros e 
críticas ao Felipão, que não soube 
explicar aquele desastre. 

Além do técnico apareceram 
outros culpados. David Luiz, Fred, 
Fernandinho, Luiz Gustavo e o go-
leiro Júlio César. Felipão e a comis-
são que o auxiliava não souberam 
ou não tiveram capacidade para 
um time competitivo. E, por isso 
foram todos demitidos, apesar dos 
invejáveis salários. Agora, com Tite 
no comando, mesmo com descon-
fiança o torcedor brasileiro acredi-
ta numa recuperação.

“Os outros 
times estão 
melhorando 
muito e     
infelizmente 
não vejo 
uma melhora 
significativa no time do Brasil. Mas, no 
ponto de vista técnico acho que com Tite 
as coisas podem melhorar, na verdade 
acho que é a única esperança que nós 
temos. Se ficarmos presos só pensando 
em como o futebol de antes era bom 
e não focar nos jogadores de hoje nós 
vamos perder sempre”.

“Na sinceri-
dade eu acho 
que melhorou 
100%, ainda 
mais com o 
novo técnico, 
acredito que 
as coisas só tendem a melhorar. Neymar 
com certeza deve ser convocado, pois ele 
sempre é um bom jogador, principalmente 
na seleção. O jogador em campo tem que 
mostrar o que ele é, independente que 
qualquer outro time que o jogador tenha, 
tem que mostrar seu domínio com a bola 
e suas competências”.

“Depois da 
derrota do 
Brasil eu não 
acho que 
teve uma 
melhora, 
mas acredito 
que agora que tem o novo técnico é 
possível que a situação melhore, até 
porque não tem como piorar do jeito 
que já está. Um jogador que deve ser 
convocado é o Neymar, pois da mesma 
forma que ele joga no Barcelona ele joga 
no time brasileiro, então é importante a 
presença dele”.

“Acho que o 
7x1 foi um 
alerta para 
a seleção 
brasileira, 
porque não 
é admissível 
que uma seleção jogando em casa sofra 
um placar tão horrível como aquele. Nós 
não temos mais um jogador com amor 
à camisa, ou pela seleção, mas jogam 
apenas pelo dinheiro. Agora assim, eu 
acho que a seleção pode melhorar com 
Tite, pois ele fez grandes mudanças com 
o time do Corinthians”.

“Eu acho que 
até agora as 
coisas não 
melhoraram, 
mas eu espero 
que depois 
do ocorrido 
as coisas melhorem. A minha esperança é 
que com esse novo técnico a seleção comece 
a jogar melhor e que ele possa mudar a 
situação da nossa seleção. Eu não acho que 
Neymar deveria ser convocado, porque para 
mim ele já deu o que tinha que dar, acho que 
eles deveriam dar oportunidade aos bons 
jogadores da Paraíba, como Hulk”.

“Eu acho que 
a seleção 
continua a 
mesma coisa, 
sem nenhu-
ma melhora 
evidente, 
talvez melhore agora com o novo técnico, 
Tite. Mas, de dois anos para cá eu não vi 
nada de novo. Como todos nós brasileiros 
acho que esperavam, mas um ponto posi-
tivo é que só em ter a iniciativa de mudar 
o técnico acredito que já tenha sido uma 
grande mudança. Mas, em minha opinião 
Neymar deve ser convocado sempre”.

João Feitosa Leite  - torcedor do São Paulo

Jean CaboCLo  - torcedor do Flamengo

Maria GabrieLe  - torcedora do Flamengo

KarLa KahLeen  - torcedora do Vasco

João PauLo  - torcedor do Brasil

 riCardo César  - torcedor do CampInense

Fala Povo

O presidente do Conselho Deli-
berativo do CSP, Josivaldo Alves dos 
Santos, disse que a derrota específi-
ca do 7x1 da Seleção brasileira acon-
teceu por uma escalação errada do 
ex-técnico Felipe Scolari. Ele afirmou 
que durante esses dois anos a seleção 
obteve uma pequena melhora, mas 
que o futebol brasileiro não possui 
uma distância tão grande dos demais 
times. Mas, essa distância se torna 
maior quando se coloca um time pe-
queno contra um time grande sem 
planejamento e força de vontade. 

Para Josivaldo, o problema está 
na falta de organização e de joga-
dores que queiram jogar de verdade, 
pois o ideal é que seja feito um traba-
lho em conjunto, do técnico com os 
jogadores. Outro fator é a desorgani-
zação nos clubes, quando contratam 
mais jogadores do que podem pagar, 
gerando dívidas e tendo que dispen-
sá-los. “A mudança começa com a 
moralização dos clubes, com profis-
sionalismo e um trabalho de forma 
decente, pois isso atrai bons jogado-
res. Se um clube tiver alguma dívida 
deve cumprir os prazos. 

O coordenador das categorias de 
base do botafogo Futebol Clube da 

Paraíba, Fabiano Teotonio, comentou 
que para o futebol brasileiro recupe-
rar a sua credibilidade é necessário 
que haja uma mudança na adminis-
tração da Seleção brasileira, pois a 
CbF passou por algumas investiga-
ções envolvendo lavagem de dinhei-
ro e ele afirmou que foi de extrema 
importância a mudança de técnico. 
“Ter colocado Tite como o novo téc-
nico foi muito bom para a seleção, 
pois ele é um grande nome e mudou 
a história do Corinthians, e eu espero 
que ele possa repetir isso com a Sele-
ção brasileira”, afirmou.

Walber Mota, zagueiro sub-20 
do botafogo da Paraíba, relatou que 
não houve nenhuma mudança signi-
ficativa na Seleção brasileira nesses 
dois anos, mas que com Tite as coisas 
podem mudar e que é bem provável 
que haja uma recuperação em curto 
prazo. Ele disse ainda que o futebol 
estrangeiro ainda é muito diferencia-
do, com mais determinação e garra. 
“Pra mim, o futebol brasileiro con-
tinua com muita facilidade. Se você 
observar o brasileiro quando perde a 
bola levanta o braço, e lá fora quan-
do eles perdem a bola voltam para 
recuperar”, lamentou. 

dirigente de clube culpa escalação errada

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

FotoS: Divulgação

FotoS: Edson Matos

Felipão foi apontado como um dos principais culpados pela vergonhosa derrota para a 
seleção alemã, no Minerião, em Belo Horizonte. Nenhum jogador escapou das críticas 
dos torcedores brasileiros, que após o jogo viram que a seleção mostrava claramente 

falta de capacidade para disputar uma competição tão importante, principalmente por 

estar jogando em casa, com apoio de sua torcida. Por conta desse fracasso, Felipão deixou 
o comando, tendo a CBF surpreendido novamente convocando Dunga, sem nenhuma 
experiência na função.  Ainda desconfiados, os torcedores veem um futuro melhor com Tite 
no comando da única seleção que disputou todas as edições .da Copa do Mundo.

Arrogância e culpa



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTa-fEira, 8 de julho de 201525
Geral

Papa Francisco denuncia ameaças contra povos indígenas

Vaticano
Foto: Reprodução/Internet

O papa Francisco mais 
uma vez assumiu o papel 
de porta-voz dos povos in-
dígenas e denunciou as di-
ficuldades e ameaças contra 
a identidade de tribos de 
todo o mundo. Em um aúdio 
divulgado pela Rádio Vati-
cano sobre as intenções de 
oração para o mês de julho, 
o líder da Igreja Católica 
pede para todos se unirem 
em torno do respeito aos 
povos indígenas. 

"Quero pedir, em nome 
de todos os povos indígenas, 
que seja respeitado o estilo 
de vida deles, seus direitos 
e suas tradições. Me escuta-
ram?", questionou. "Quero 
ecoar e ser porta-voz dos 
desejos mais profundos dos 
povos indígenas. E quero 
que vocês unam suas vozes 
à minha", afirmou Francis-
co. "Rezem [durante julho] 
com todo o coração para 
que sejam respeitados os 
povos indígenas."

A página em português 

da Rádio Vaticano também 
publicou hoje um texto so-
bre a "eliminação" dos ín-
dios no Brasil. "A história 
do Brasil é de eliminação, 
de 'desindianizar' os índios. 
Podemos ver o número de 
indígenas no século XVI e 
o de hoje. Eles são consi-
derados pessoas de segun-
da classe, sem cultura, sem 
perspectivas, onde seus 
direitos - assegurados pela 
Constituição - são negados", 
destacou a reportagem.

De acordo com o texto 
da Rádio Vaticano, "é la-
mentável no Brasil princi-
palmente a invasão de áreas 
das terras indígenas". Du-
rante uma viagem ao Méxi-
co em fevereiro, o papa fez 
um duro pronunciamento 
em Chiapas contra "a dor, o 
abuso e a desigualdade" so-
fridos pelos povos indíge-
nas, que somam 11 milhões 
de pessoas no país e 50 mi-
lhões na América Latina.

Francisco também pe-
diu perdão pelos males cau-
sados às tribos. 

Agência Ansa

Pontífice pediu perdão pelos males causados às tribos e destacou a necessidade de se respeitar os direitos e as tradições dos povos

Apesar da tentativa da 
base aliada do governo inte-
rino de acelerar a votação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 257/2016, a maio-
ria dos deputados não apro-
vou a volta do caráter de 
urgência do PLP, em sessão 
realizada na última quarta-
-feira (6). O PLP faz parte do 
pacote de ajuste fiscal inicia-
do pelo governo, no final de 
2014. As medidas, que bus-
cam manter o pagamento de 
juros e amortizações da dí-
vida ao sistema financeiro e 
aumentar a arrecadação da 
União, atingem diretamente 
o serviço público e progra-
mas sociais.

A aprovação da urgên-
cia, que implicaria na maior 
rapidez de discussão do pro-
jeto e na dispensa de algu-
mas exigências e formalida-
des regimentais, precisava 

de 257 votos, mas recebeu 
apenas 253. O PLP foi envia-
do em regime de urgência ao 
Congresso, em março, pelo 
governo de Dilma Rousseff. 
Em 24 de maio, o governo 
interino de Michel Temer re-
tirou o caráter de urgência 
do projeto e, agora, tentava 
retomá-lo.

Segundo Cláudio Ribei-
ro, um dos coordenadores 
do Setor das Instituições 
Federais de Ensino (Ifes) do 
Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de 
Ensino Superior (Andes), 
é necessário cautela para 
analisar a derrota da ur-
gência, sempre conjugando 
a análise do PLP 257/2016 
com a da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
241/2016. “O PLP continua 
na pauta, e as lutas não de-
vem recuar. Pelo contrário, 

é necessário combater o 
PLP em conjunto com a PEC 
241”, comenta o docente. 

Ribeiro ressalta que 
para o governo interino é 
fundamental aprovar am-
bos os projetos. “A PEC para 
amarrar o orçamento por 20 
anos, e o PLP para condicio-
nar os estados a fazerem o 
mesmo. O que está em ris-
co são os serviços públicos 
essenciais para a população 
brasileira”, completa.

Audiência Pública
Também na quarta-feira 

(6), a Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público (CTASP) aprovou a 
realização de audiência pú-
blica, no Auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos De-
putados, para debater o Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLP 257/2016), que dispõe 

sobre a renegociação de dí-
vida dos estados com graves 
prejuízos aos servidores pú-
blicos e à prestação de ser-
viços públicos de saúde e 
educação, entre outros.

Serão convidados para 
os debates representan-
tes da sociedade civil, dos 
servidores públicos, de as-
sociações de classe e do 
governo interino do presi-
dente Michel Temer para a 
discussão do PLP, que está 
na contramão das necessi-
dades dos servidores públi-
cos e do país.

A data e o horário da au-
diência ainda serão agenda-
dos, mas já foram confirma-
dos o convite e participação 
de vários representantes de 
entidades, entre eles, Maria 
Lúcia Fatorelli, coordenado-
ra da Associação Auditoria 
Cidadã da Dívida.

Pedido de urgência para a votação 
do PLP 257 é derrotado na Câmara

pacote do ajuste Fiscal

Agência Estado

Antes de anunciar um 
novo rombo para as contas do 
governo Federal no ano que 
vem, um déficit primário de 
R$ 139 bilhões, o governo fez 
questão de mostrar que fará 
um esforço para reduzir des-
pesas. Vai passar um pente-fi-
no na concessão de benefícios 
sociais como auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. 

As medidas têm poten-
cial para proporcionar uma 
economia anual de R$ 7,1 
bilhões, mas o valor seria in-
suficiente para amenizar o 
rombo na área fiscal. Serve, 
porém, para fazer um contra-
ponto aos eventuais aumen-
tos de tributos e ao fato de o 
governo fechar suas contas 
no vermelho, com déficit su-
perior a R$ 100 bilhões pelo 
segundo ano consecutivo.

Estão na mira do gover-
no benefícios concedidos há 
mais de dois anos e que não 
foram revisados desde então. 
Nesta categoria, estão 840 
mil auxílios doença, que con-
somem R$ 1 bilhão mensal-
mente dos cofres do governo, 
e três milhões de aposentado-
rias por invalidez, cujo gasto 
mensal chega a R$ 3,6 bilhões.

Além disso, serão re-
avaliadas 4,2 milhões de 
inscrições no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
concedido a idosos ou pesso-
as com deficiência cuja renda 
familiar per capita é menor 
que ¼ de salário mínimo. Em 
2015, o gasto com o BPC che-
gou a R$ 39,6 bilhões.

“As medidas dizem res-
peito ao próprio governo 
e a ações que deve adotar 
para fazer com que o núme-
ro tão expressivo do nosso 
déficit possa ser reduzido 
primeiro com gestão, para 

que possamos colocar uma 
tampa sobre os ralos que 
estão abertos”, destacou o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha. Uma Medida 
Provisória será editada para 
regulamentar as iniciativas

revisões
As revisões no auxílio-

-doença têm potencial para 
render uma economia de R$ 
3,955 bilhões aos cofres pú-
blicos, enquanto outros R$ 
2,340 bilhões poderiam ser 
poupados com a reavaliação 
das aposentadorias por inva-
lidez. “Na revisão do auxílio-
-doença, uma estimativa 
baixa e que facilmente será 
superada é de reversão de 
30% dos benefícios”, disse o 
assessor especial da Casa Ci-
vil, Marcelo de Siqueira.

“Em relação à aposenta-
doria, nosso exercício foi mais 
conservador. Portanto, a pos-
sibilidade de reversão é de 
5%”, detalhou. No BPC, a eco-
nomia anual deve ser de R$ 
800 milhões, considerando o 
gasto anual com o benefício e 
a taxa de reversão obtida em 
revisões passadas, de 2%.

Hoje, grande parte dos 
auxílios-doença pagos pelo 
governo são concedidos pela 
Justiça, que muitas vezes dei-
xa de fixar prazo para o fim do 
benefício. Por isso, o governo 
vai recomendar aos juízes 
que estabeleçam validade de 
120 dias. Caso a data não seja 
explicitada, a MP que regu-
lamentará o tema vai prever 
que o benefício será válido 
apenas por 120 dias. “Ele 
será finalizado salvo quando 
o segurado entrar em contato 
com a Previdência”, afirmou 
Siqueira, ressaltando que os 
peritos irão detectar se há ou 
não necessidade de manter 
do benefício.

Governo planeja cortar 
benefícios da Previdência

Projeto limita as despesas primárias da União

“pente-Fino”

Além de estabelecer 
um novo limite para o cres-
cimento do gasto público, o 
PLP 257/16 cria um Plano 
de Auxílio aos Estados e ao 
Distrito Federal com pro-
postas de “alívio financeiro”, 
com o alongamento do con-
trato da dívida com o Tesou-
ro Nacional por 20 anos e a 
consequente diluição das 
parcelas, a possibilidade de 
refinanciamento das dívidas 
com o Banco Nacional do De-
senvolvimento (BNDES) e o 
desconto de 40% nas presta-
ções da dívida pelo prazo de 
dois anos.

Em troca, os estados são 
obrigados a aderir ao pro-
grama oferecido pela União, 

de curto e médio prazo, para 
reduzir o gasto com pessoal, 
que prevê, entre outras medi-
das, a proibição de reajustes, 
exceto os já previstos em lei, 
a redução do gasto com car-
gos comissionados em 10% 
e a instituição de regime de 
previdência complementar 
de contribuição definida.

Entenda
Chamada de novo regi-

me fiscal pelo governo inte-
rino, a PEC 241/2016 limita 
as despesas primárias da 
União aos gastos do ano an-
terior corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), o que 
significa que a cada ano, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) vai definir, com base 
na regra, o limite orçamen-
tário dos poderes Legislati-
vo (incluindo o Tribunal de 
Contas da União), Executivo 
e Judiciário, Ministério Públi-
co Federal da União (MPU) e 
Defensoria Pública da União 
(DPU). Como o IPCA só é co-
nhecido após o encerramento 
do ano, a PEC 241 determina 
que, para calcular o limite, o 
governo estimará um valor 
para a inflação, que será usa-
do na elaboração dos projetos 
da LDO e da lei orçamentária. 
Na fase de execução das des-
pesas, no ano seguinte, será 
usado o valor final do IPCA, 
já conhecido, procedendo-se 

aos ajustes nos valores dos 
limites.

Caso haja descumpri-
mento ao limite de gastos, o 
órgão ou Poder Público serão 
penalizados nos anos seguin-
tes com a proibição de me-
didas que aumentem o gasto 
público, como o reajuste sa-
larial de servidores públicos; 
criação de cargo, emprego ou 
função; alteração de estrutura 
de carreira; à admissão ou à 
contratação de pessoal, a qual-
quer título, ressalvadas as re-
posições de cargos de chefia e 
de direção que não acarretem 
aumento de despesa e aquelas 
decorrentes de vacâncias de 
cargos efetivos; e à realização 
de concurso público.



JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036991
Responsavel.: PBFISIO CENTRO DE REABILITA-
CAO FISI
CPF/CNPJ: 013306811/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  700,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036356
Responsavel.: RESTAURANTE CENTRO DE ALI-
MENTACAO S
CPF/CNPJ: 019492330/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  506,44
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036932
Responsavel.: ROBERIO GALDINO VELOSO
CPF/CNPJ: 438880704-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  482,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036464
Responsavel.: HELIO ANTONIO GUIMARAES FILHO
CPF/CNPJ: 930737554-20
Titulo: IND CONDOMINIOR$  500,00
Apresentante: CONDOMINIO VALE VICENZA RE-
SIDENCE
Protocolo: 2016 - 037889
Responsavel.: GUSTAVO H SOUZA DE MACEDO
CPF/CNPJ: 036463844-33
Titulo: IND CONDOMINIOR$  500,00
Apresentante: CONDOMINIO VALE VICENZA RE-
SIDENCE
Protocolo: 2016 - 037888
Responsavel.: FAGNER SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 010932126/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  392,24
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038315
Responsavel.: EUDES JOSE CHAVES ME
CPF/CNPJ: 004075036/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  311,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038347
Responsavel.: BEZERRA & CHIANCA SERVICOS 
DE ALIME
CPF/CNPJ: 024315339/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  418,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037739
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMEN-
TO ME
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  659,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037957
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 072358894-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  312,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037809
Responsavel.: ANDERSON FERREIRA MOTA EIRELI
CPF/CNPJ: 021872803/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  465,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 038607
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  08/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.390,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037118
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.390,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037119
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.390,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037120
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037121
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037122
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037124
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037125
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037126
Responsavel.: CONSTRUTORA IANE EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 009526326/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.074,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037127
Responsavel.: FREITAS PAIXAO ENGENHARIA 
ESTRUTURA
CPF/CNPJ: 012934534/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.555,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036949
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA E
CPF/CNPJ: 023401837/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  843,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 037091
Responsavel.: JOAO PAULO S. DE PAIVA ME
CPF/CNPJ: 022446050/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  835,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035204
Responsavel.: LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 041152398/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.131,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016
A realização da reunião do Processo Licitatório citados acima, que estava marcado para ocorrer 

no dia 07/07/2016, ficam adiados para o dia 14/07/2016 conservando o horário já publicado.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 07 de julho de 2016.
AnnuskaRanoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
A Presidente torna público que o processo acima citado que tem como objetivo e Contrataçãode 

empresa especializada para construção de uma praça no bairro ligeiro no Município de Queimadas 
- Paraíba, encontra-se cancelado.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 07 de julho de 2016.
AnnuskaRanoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.028/2016 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 1.6.028/2016, cujo objeto a Contratação de empresa especializada para a REALIZAÇÃO 
DE EXAMES MAMOGRAFIA, para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Munici-
palidade. Data da abertura: 20 de Julho de 2016, às 11h00min (horário local). Cópia do edital de 
demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de 
Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, nesta Cidade, no horário de 
expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 07 de Julho de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.013/2016 - SRP 

A Comissão Geral de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 2.6.013/2016, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para eventual 
CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTE NA CIDADDE DE MONTEIRO PARA O FORNECIMENTO 
DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, LANCHES E OUTROS, para suprir as necessidades da 
Secretária de Educação desta Municipalidade. Data da abertura: 20 de Julho de 2016, às 14h30min 
(horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de 
licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, 
Centro, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 07 de Julho de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.029/2016 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 1.6.029/2016, cujo objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, para suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 20 de Julho 
de 2016, às 09h30min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, 1º Andar, Centro, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 07 de Julho de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de telefonia móvel, para atender 
as necessidades de diversas Secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 14/07/2016 às 
8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/07/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 01/07/2016 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 30 de junho de 2016.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2016 – 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a locação de Sistemas de Sonorização e Iluminação de palco, para 
utilização em eventos diversos realizados pela Prefeitura de Mogeiro, no dia 26/07/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 21/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 5 de julho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mudas de grama 
Esmeralda - Zoysa Japonica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 07 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (VINTE) DIAS:
O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

JoãoPessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente  EDITAL ou dele conhecimento tiverem que 

por este Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 
0011533-85.2014.815.2001), movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, CNPJ 
Nº07.237.373/0001-20 contra o emitente CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA e 
AVALISTAS CLAUDIA LIGIA ALMEIDA MEDEIROS DE MELO E FERNANDO ANTONIO MEDEIROS 
DE MELO Como não foi possível ser citado o réu, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica, 
através deste, citado, FERNANDO ANTONIO MEDEIROS DE MELO, para, querendo, defender-se, 
e ficando desde já, advertido deque não sendo contestado, presumir-se-ão como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. E, para que a notícia chegue ao conhecimento detodos e que ninguém 
possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de  Direito a expedição deste EDITAL, que deverá 
ser publicado em jornal de circulação local, bem como, afixado no átrio do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dadoe passado nesta cidade de João Pessoa, aos 22 dias do mês de junho do ano dois mil e 
dezesseis (2016). Eu, _________ , Analista/Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A-EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 
de Julho de 2016, às 09:00 horas, em sua Sede, localizada na Rodovia Estadual Ministro Abelardo 
Jurema (PB-008), Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 I – Eleição de Membro Titular do Conselho Fiscal representando o acionista Governo do Estado 
da Paraíba, indicado pela Procuradoria Geral do Estado, para o Exercício de 2016, em substituição 
ao eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 14 de março de 2016.

João Pessoa-PB, 05 de julho de 2016.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00025/2016
Objeto: Locação de estrutura de palco, som, iluminação, banheiro químico, gerador, serviços de 

segurança, mini trio, Grid, grades de contenção e telões, para as festividades do XXVII João Pedro 
a ser realizado nos dias 15 e 16 de julho de 2016, no Município de Pedra Branca-PB.

Vencedor: 
- MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI-ME - CNPJ nº 19.904.801/0001-00, vencedora com o 

valor global de R$ 40.030,00 (quarenta mil e trinta reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, ADJUDICAR e HOMO-

LOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 07 de julho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os trabalhadores 
da MINERAÇÃO NACIONAL S.A, COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA -CCP e COMPANHIA 
NACIONAL DE CIMENTO - CNC, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 14 de Julho de 2016 no parque fabril da empresa acima mencionada, 
situada no Município de Pitimbu/PB às 14h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores 
presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Discussão e aprovação ao aditamento do Acordo Coletivo 2016/2017.  João 
Pessoa, 07 de Julho de 2016. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 24.073.694/0055-48, torna publico que recebeu 
a licença de operação nº 044/2016 da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicul-
tura, para funcionamento da empresa com o comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática, situada na avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 220 - Loja T 
401 - Manaíra Shopping, Loteamento Parque Verde, no município de Cabedelo/PB”.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 8 de julho de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO – TP 0002/2015
Termo aditivo nº 01 do Contrato de nº 00060/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Construtora Millenium Ltda, Objeto: Construção de um Edifício em Alvenaria 
de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada 
pelo Ministério da Saúde de Nº.11143891000113001. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00002/2015. dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/ 
Federal 02110.10.301.2007.1017 - Construção, Reforma, Recup. e Ampliação de Ubs’s 4490.51.0000 
Obras e Instalações – Fonte 002, 014, 051,054.  Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de 
acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação ate dia 31 de dezembro de 2016, Mantendo 
As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do 
Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda.

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

ADITIVO DE PRAZO – TP 0003/2015
Termo aditivo nº 01 do Contrato de nº 00061/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Construtora Millenium Ltda, Objeto: Construção de um Edifício em Alvenaria 
de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada 
pelo Ministério da Saúde de Nº. 11143891000113005. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00003/2015. dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/ 
Federal 02110.10.301.2007.1017 - Construção, Reforma, Recup. e Ampliação de Ubs’s 4490.51.0000 
Obras e Instalações – Fonte 002, 014, 051,054.  Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de 
acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação ate dia 31 de dezembro de 2016, Mantendo 
As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do 
Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 21 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, 
Destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00004/2013. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062
Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:30 horas do dia 21 
de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e 
fornecimento de refeições diversas: Café da manha, almoço e janta, destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062
Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às  14:00 horas do dia 
21 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais de limpeza 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Julho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
  AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da Presidente da CPL, torna publico para os interessados 
o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 003/2016. Objeto: Contratação 
de empresa do ramo para executar serviços de planejamento, elaboração e realização de concurso 
público para provimento de vagas no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Livramento/PB. Licitante Habilitado: Hugo da Luz Brasil EPP, CNPJ: 08.927.285.0001-12. Licitante 
Inabilitado: Não houve. A Presidente informa que fica aberto vista do processo aos interessados 
para conhecimento do interior da decisão da CPL, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado 
a partir do primeiro dia útil seguinte a publicação, ainda convoca os interessados para a sessão 
pública para abertura dos envelopes técnica e preços, que será realizado no dia 20 de julho de 
2016, ás 14h:00mn (quatorze horas). 

Livramento/PB, 01 de julho de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 026/2016

Inexigibilidade Nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Gomes, Santos 
e Oliveira Advogados Associados, CNPJ Nº 23.076.345/0001-24. Considerando o reajuste no valor 
total de R$ 16.391,00 (dezesseis mil trezentos e noventa e um reais), que será utilizado para efetuar 
o pagamento no valor total de R$ 16.392,00 (dezesseis mil trezentos e noventa e dois reais). Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Data da assinatura: 06/07/2016. Partes assinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e 
o Sr. João Paulo Vieira de Oliveira  (Pela Contratada).

Desterro/PB, 06 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Contratante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona Rural - Bananeiras/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 07 de Julho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializa-
da em construção civil, para reforma da UBS no conjunto Novo Horizonte neste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 06 de Julho de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Presidente da Comissão

PREMOLBRITO IND. COM. PREMOLDADOS LTDA, CNPJ/CPF Nº 03.311.616/0001-71, torna 
público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação 
nº291/2015, para a atividade de: Fabricação de lajes pré-moldadas, situado à Rua Orlando de Freitas 
Feitosa, S/N – LT 655, Distrito Ind. De Mangabeira, João Pessoa - PB. 

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.067.463/0001-21. Torna público 
que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 1466/2016 em João Pessoa, 22 de junho de 2016 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: CANTEIRO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO MANAIRA SHOPPING CENTER. 
Na(o) – RUA MARIA DE LOURDES VASCONCELOS CARDOSO, S/N, BESSA Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-002507/TEC/AA-3744.

SION CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.243.105/0001-46. Torna publico que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração de Meio Ambiente. Emitiu a Licença de Instalação nº 1273/2016 
em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 930 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais e sistema residencial e esgotamento in-
terligado e rede da Cagepa. Na (o) AVENIDA GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO – Nº 
3071 QD. 050 LT. 270 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003067/TEC/LI-4841.

JOÃO CAVALCANTE SANTOS - CNPJ/CPF Nº 056.534.444-72 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1427/2016 em 
João Pessoa, 20 de junho de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIO COMERCIAL. Na (o) AV. ESPERANÇA – Nº 881 Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. 
Processo: 2016-003379/TEC/LP-2723.

FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.511.184/0001-17. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1505/2016 
em João Pessoa, 28 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FRIGORIFICO DE 
REVENDA DE CARNES E PEIXES. Na (o) RUA JOCA ATAÍDE – Nº 810 Município: GUARABIRA 
- UF: PB. Processo: 2016-002075/TEC/LO-1909.

DGA – DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.505.819/0001-
61. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1458/2016 em João Pessoa, 22 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E PEIXES. Na (o) RUA JOCA ATAÍDE, Nº 
780 – BAIRRO NOVO Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2016-002072/TEC/LO-1906.

Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 66,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037947
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.228,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036843
Responsavel.: MAXIM S  PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ: 035581032/0009-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.715,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037853
Responsavel.: MAYANA ALVES BEZERRA MENDES
CPF/CNPJ: 074060434-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037188
Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCA  ME
CPF/CNPJ: 013483257/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037602
Responsavel.: ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPOR
CPF/CNPJ: 005155088/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$750,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038038
Responsavel.: ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPOR
CPF/CNPJ: 005155088/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$750,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038037
Responsavel.: PAES E DOCES PADARIA DO JOAO
CPF/CNPJ: 022351751/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$143,30
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037907
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037657
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037614
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 019881469/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037674
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 019881469/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$17.190,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037590
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ: 022819856/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$421,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036311
Responsavel.: RODRIGO FERRAZ COCA
CPF/CNPJ: 020493039/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.688,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037573
Responsavel.: RODRIGO VITOR LACERDA MACEDO
CPF/CNPJ: 071155884-14
Titulo: CED CRE BAN IND  R$9.753,68
Apresentante: SBS CONS.EM GESTAO DE ATIV
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 037876
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037623
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ: 085507204-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037930
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ: 085507204-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$133,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037905
Responsavel.: TAMBAU COMERCIO VAREJISTA DE G
CPF/CNPJ: 012822577/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$726,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038250
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 491380574-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.050,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037931
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 491380574-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037908
Responsavel.: TOTALIS REVENDA DE PERF E COSM
CPF/CNPJ: 015346478/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.340,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037858
Responsavel.: TRANSJP TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIRO E
CPF/CNPJ: 010438425/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037386

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,  08/07/2016
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.: ALESSANDRA SOBREIRA PIMENTA ME
CPF/CNPJ: 004086446/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.273,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037851
Responsavel.: ANNIELLY ARAUJO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 023462063/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037617
Responsavel.: ANNIELLY ARAUJO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 023462063/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037616
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037770
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E A
CPF/CNPJ: 023623578/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.368,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038051
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037299
Responsavel.: DEMOLIK LOC.DE MAQ.E EQUIPA-
MENTOS
CPF/CNPJ: 015378395/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037948
Responsavel.: DIEGO HEN MENDES DE SOUZA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 024731906/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$715,98
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037721
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO D DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037594
Responsavel.: ELAINE CRISTINA MAURICIO
CPF/CNPJ: 025483734-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037283
Responsavel.: ELIANE DE MELO SALES 01527431460
CPF/CNPJ: 012785875/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$558,98
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037701
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ: 019223561/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037608
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ: 015483248-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 94,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037904
Responsavel.: IMPACTO SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 013091438/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037187
Responsavel.: INDUSTRIA MECANICA MARIA DAS N
CPF/CNPJ: 010297931/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.136,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036336
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO SALES NETO
CPF/CNPJ: 054374774-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$643,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034900
Responsavel.: JOSIMARY RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 084580934-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037912
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 010747143/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037615
Responsavel.: MAIS AVENTURE PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 018421970/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035640
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SILVA LINS  EP
CPF/CNPJ: 002146416/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$155,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037612
Responsavel.: MARIA ELAYNE REINALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 023938503/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$514,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037146
Responsavel.: MARIA EVERONICA PEREIRA DE 
SOUZA
CPF/CNPJ: 424764614-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036849
Responsavel.: MATEC MAT ELETRICOS E DE
CPF/CNPJ: 018100267/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.454,61
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036953
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N043/2016
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 21/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de tecido e aviamento, destinado aos Hospitais da Rede 
Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00548-8
João Pessoa, 07 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 001/2016

Araçagi-PB,  06 de Julho de 2016.
ADESÃO N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATADO: SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA – ME 
CNPJ: 10.940.971/0001-75
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 9.708,40(Nove mil setecentos e oito reais e quarenta Centavos). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.010 – CÂMARA MUNICIPAL – 

01010.01.031.1001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO – 
3390.30.0000 – Material de Consumo.

JOSILDA MACENA BENÍCIO LEITE
PRESIDENTE/CONTRATANTE

SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA – ME
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 175/2016
CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2016
OBJETO: SELEÇÃO PRÉVIA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PARA 

A REDE MUNICIPAL.
O Município de Santa Rita/PB, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, 

torna público a CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2016, visando a seleção prévia de livros escolares para 
a Rede Pública de Ensino nos seguintes temas: Educação Infantil (Apreender e Saber); Fundamental 
I (Alimentação Saudável); Fundamentação II (Água, Preservação e uso Consciente, Direitos Huma-
nos, Ética e Cidadania); Educação para o Trânsito, História e Cultura Afro/Indígena. Os envelopes 
serão recebidos até o dia 25/07/2016 às 09h00min, quando será lavrado a Ata e remetido os títulos 
para emissão de Parecer Técnico para futura aquisição. O edital com as condições encontra-se a 
disposição dos interessados no prazo estipulado por lei na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, situada à Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. 

Santa Rita/PB, 07/07/2016.
José Robson Fausto
- Presidente da CPL -

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 173/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016

DATA DE ABERTURA: 22/07/2016 – ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, UROANÁLISE E HORMÔNIOS, OBJETIVANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson 
Fausto, nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 164/2016, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
sob o critério do menor preço por LOTE ÚNICO. O Edital ficará a disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita/
PB. Fonte de Recurso/Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 13h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 07 de Julho de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Na Ratificação de Dispensa de Licitação publicado no DOE no dia 28/06/2016 Pág 24 e no 
JORNAL A UNIÃO Pág 26, onde lia-se: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Leia-se: Leia-
-se: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016, as demais informações permanecem inalteradas.

Mamanguape, PB – 07 de julho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Nº 030/2016
No Extrato do Contrato publicado no DOE no dia 28/06/2016 Pág 24 e no JORNAL A UNIÃO 

Pág 26, onde lia-se: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Leia-se: Leia-se: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 003/2016, as demais informações permanecem inalteradas.

Mamanguape, PB – 07 de julho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2016

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO SACAS DE CIMENTO E 
CAL PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão: 08:00 (hora local) do dia 25/07/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 07 de julho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 010/2016, do tipo Menor Preço por Item, objetivando SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para suprir as necessidades 
das secretarias desta municipalidade. Data de Abertura: 22/07/2016 às 11h00min. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, 
São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário 
das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 07 de Julho de 2016.
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00006/2016, do tipo menor preço por item, prestação de serviços para transporte de 
estudantes da rede estadual de ensino, cuja abertura será no dia 25.07.2016 às 14:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro  Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  07  de Julho de 2016
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 118
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr(a). Zilma Case de Andrade, matrícula 93.267-1, 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 do(s) programa(s)  MAIS 
EDUCAÇÃO 2014, referente à E.E.E.F.M. Ademar Leite 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, 04 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 119
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocado(a) o(a) Sr(a). JOSÉ CAETANO DA SILVA, matrícula 143.482-9, 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 do(s) programa(s)  PDDE 
BÁSICO e MAIS EDUCAÇÃO 2013, referente à E.E.E.F. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 
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, 04 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 120
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocado(a) o(a) Sr(a). ANA MARIA RIBEIRO RAMALHO ROLIM, matrícula 169.893-1, 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 do(s) 
programa(s)  MAIS EDUCAÇÃO 2013 (omissa) e 2014 (pendente), referente à E.E.E.F. DE IBIARI-
NHA 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, 04 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o resultado da 
Dispensa de Licitação nº 006/2016, objeto: Dispensa de licitação para contratação direta da pessoa 
jurídica: José Breno da Silva (Breno Publicações), CNPJ: 23.193.106/0001-54, endereço comercial 
Rua Riachuelo, nº 301, Bairro: Liberdade, CEP nº 58414-140, Cidade: Campina Grande/PB, para 
prestar serviços na Divulgação (TV Paraíba, TV Correio, Radio Panorâmica FM, Rádio Cidade de 
Esperança AM, Rádio Caturité AM) e impressão de 500 (quinhentos) Cartazes, em do Evento do 
João Pedro a ser realizado em via pública nos dias 15, 16 e 17/07/2016, na cidade de Desterro/PB, 
conforme projeto básico, com o valor total de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de julho de 2016.
Rosangela de Fátima Leite – Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016
Objeto: Dispensa de licitação para contratação direta da pessoa jurídica: José Breno da Silva 

(Breno Publicações), CNPJ: 23.193.106/0001-54, endereço comercial Rua Riachuelo, nº 301, Bairro: 
Liberdade, CEP nº 58414-140, Cidade: Campina Grande/PB, para prestar serviços na Divulgação 
(TV Paraíba, TV Correio, Radio Panorâmica FM, Rádio Cidade de Esperança AM, Rádio Caturité 
AM) e impressão de 500 (quinhentos) Cartazes, em do Evento do João Pedro a ser realizado em 
via pública nos dias 15, 16 e 17/07/2016, na cidade de Desterro/PB, conforme projeto básico, com 
o valor total de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). Fundamento: Dispensar na 
forma do disposto no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa. Ratificado 
pela Sra. Rosangela de F. Leite (Prefeita), com base nos pareceres jurídicos constantes nos autos. 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de julho de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 058/2016

DISPENSA Nº 006/2016
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: José Breno da Silva (Breno Publicações), 

CNPJ: 23.193.106/0001-54. Objeto: Prestar serviços na Divulgação (TV Paraíba, TV Correio, 
Radio Panorâmica FM, Rádio Cidade de Esperança AM, Rádio Caturité AM) e impressão de 500 
(quinhentos) Cartazes, em do Evento do João Pedro a ser realizado em via pública nos dias 15, 16 
e 17/07/2016, na cidade de Desterro/PB, conforme projeto básico. Valor contratado: R$ 7.990,00 
(sete mil novecentos e noventa reais). Vigência: Será até 31 de dezembro de 2016. Dotação: 
QDD/2016. Data da ass.: 04/07/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. José 
Breno da Silva (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 04 de julho de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros ali-
mentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 07 de Julho de 2016
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa para executar os serviços de trocas ou instalações de materiais elétricos diversos, 
para manutenção e melhor funcionamento dos diversos setores da administração municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO AUGUSTO DE 
MEIRELES - ME - R$ 224.725,00.

Itapororoca - PB, 07 de Julho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00033/2016, para o dia 13 

de Julho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 07 de Julho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA AMOSTRA
PROCESSO Nº. 2015/089350 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09006/2016.
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal 

para a Rede Municipal de Ensino.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

da amostra dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
e 22 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação de Bens e 
Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
As amostras apresentadas para os Itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22 pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita com o CNPJ: 
05.449.553/0001-40, por cumprir com as especificações contidas no Edital;

FOI REPROVADA
 A amostra apresentada para o Item 03 pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, 

inscrita com o CNPJ: 05.449.553/001-40, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
João Pessoa, 07 de julho de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma da praça central localizada ao lado do ginásio de esportes, neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.010 - Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos.27.813.1022.1058 - Construção e Restauração de Praças na Zona Urbana e Distri-
tos.4490.51.00 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00042/2016 - 04.07.16 - JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME - R$ 

154.665,43
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Re-
forma da praça central localizada ao lado do ginásio de esportes, neste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JF SANTOS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELLI - ME - R$ 154.665,43.

Conde - PB, 04 de Julho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015
3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 

e Construtora JM&C EIRELI - ME. Objeto:Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de cobertura de quadra da EMEF Dom Helder Câmara. Aditivo: Prorrogação 
por mais 75 dias, perfazendo o prazo total de 300 dias, passando a vigorar até 25/09/2016. Funda-
mentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétimado Contrato do TOMADA 
DE PREÇO nº 005/2015. Assinatura: 06/07/2016.

Bayeux/PB, 06 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
Pregão Presencial n.º 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, através do Fundo Municipal de Saúde torna 

público a população de MAMANGUAPE e demais interessados que após análise do Recurso Admi-
nistrativo interposto pela empresa SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, DECIDE. JULGAR pelo conhecimento e no mérito pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS 
pela ausência de Fundamentação Legal.

Mamanguape, 06 de Julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL: 009/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta de preços e habilitação, em reunião ocorrida em 01 de Junho 
de 2016 as 09:00hs, alusivo ao Pregão Presencial nº 009/2016 que após análise dos documentos 
de habilitação foi apurado o seguinte: a empresa SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA CNPJ: 03.246.587/0001-01 foi considerada INABILITADA por descumprimento 
dos ITENS 1.3 e 1.5 do referido edital. As empresas DROGAFONTE LTDA CNPJ: 08.778.201/0001-
26 e KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 11.475.796/0001-55, estão convocadas 
para NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS, dos segundo colocados que ocorrerá no dia 15/07/2016 as 
09:00hs. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape, 07 de Julho de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de médico(s) para consultas em diversas especialidades a serem realiza-
dos na Policlínica Augusto de Almeida. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00056/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00307/2016 - 06.06.16 - CLÍNICA SÃO FRANCISCO 
LTDA - R$ 49.440,00; CT Nº 00308/2016 - 06.06.16 - NEUROCENTRO-CENTRO DE NEUROLOGIA 
E MÉT. E DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 90.200,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUE DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2016, que objetiva: Contratação de médico(s) 
para consultas em diversas especialidades a serem realizados na Policlínica Augusto de Almeida; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA SÃO FRANCISCO 
LTDA - R$ 49.440,00; NEUROCENTRO-CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉT. E DIAGNÓSTICOS 
LTDA - R$ 90.200,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 03 de Junho de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00007/2016, do tipo menor preço por item, prestação de serviços para transporte 
de estudantes e outros veículos, cuja abertura será no dia 25.07.2016 às 16:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro  Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  07 de Julho de 2016
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de duas creches - Projeto 2 Convencional: no Assentamento Dona Antônia 

e no Loteamento Jardim N S das Neves.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal - Termos de Compromissos nºs. PAC2 5374/2013 e 

PAC2 9972/2014 e Próprios do Município de Conde: 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e 
Desporto 12.365.1034.1054 - Reforma e Ampliação de Creches 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00041/2016 - 30.06.16 - CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP - R$ 2.380.034,76
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2016, que objetiva: Construção 
de duas creches - Projeto 2 Convencional: no Assentamento Dona Antônia e no Loteamento Jardim 
N S das Neves; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP - R$ 2.380.034,76.

Conde - PB, 30 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Serviços de Locação de Equipamentos de Infraestrutura e Brinquedos/Recreação 
destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARAR.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00002/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS 
- CONVÊNIO Nº 817705/2015 - MINISTÉRIO DO ESPORTE (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANS-
FERÊNCIA DE CONVÊNIOS-OUTROS) - 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS 
E LAZER: 27.812.0032.2082 - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00046/2016 - 22.06.16 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 30.400,00 CT Nº 00047/2016 - 22.06.16 - EXPLOSÃO SOM, 
LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - R$ 37.330,00 CT Nº 00048/2016 - 22.06.16 - HWJ LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 87.077,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Banners/Faixas/Adesivos destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO 

ARARUNA/PEDRA DA BOCA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: 

RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS - CONVÊNIO Nº 817705/2015 - MINISTÉRIO 
DO ESPORTE (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-OUTROS) - 02.050 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER: 27.812.0032.2082 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00049/2016 - 22.06.16 
- JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION - EPP - R$ 7.722,00 CT Nº 00050/2016 - 22.06.16 - L 
& J TRANSFER LTDA - ME - R$ 6.105,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Esportivos, Camisas, Bonés, Medalhas e Troféus destinados 

ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PED.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS 
- CONVÊNIO Nº 817705/2015 - MINISTÉRIO DO ESPORTE (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANS-
FERÊNCIA DE CONVÊNIOS-OUTROS) - 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS 
E LAZER: 27.812.0032.2082 - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Araruna e: CT Nº 00051/2016 - 22.06.16 - SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP - R$ 83.112,30 
CT Nº 00052/2016 - 22.06.16 - L & J TRANSFER LTDA - ME - R$ 69.211,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09048/2016;
Objeto: Aquisição de sandália papete infantil, tênis escolar e meia escolar, destinados aos alunos 

das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA.;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/064918; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09031/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Odinaldo Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA; 
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5200.2510; Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Global: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).

João Pessoa, 16 de junho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº PC 046.01/2014. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE e a empresa CONSTRUTORA RHEMA LTDA - EPP. OBJETO 
CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, 
NO DISTRITO DE CACIMBINHA, OBJETO DO CONVENIO 415/2013, FIRMADO ENTRE ESTA 
PREFEITUTA E O PACTO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. OBJETO 
DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a Prorrogação do prazo de vigência por 
07 (Sete) meses a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 25 de Janeiro de 2016 
a 25 de Agosto de 2016. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira 
tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
c/c a Cláusula Decima Sétima do Contrato Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. JOSÉ MAUCELIO BARBOSA – Prefeito Constitucional – São João do Tigre – PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 

autorizado pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA 
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 008/2016, ID 633185, que tem como 
objeto REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM  ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 
DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA com abertura para o dia 12 de Julho de 
2016 às 09:00 hs, FICA ADIADO PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2016 ÀS 09:00 HS, Os interessados 
poderão no horário das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na 
sede da Comissão Permanente de Licitação da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA 
URBANA – EMLUR, situada na Av.Minas Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 
3214 -7629,e-mail: cplemlur2@gmail.com. 

 João Pessoa, 07 de Julho de 2016 
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 07/2016
OBJETIVO: Seleção de empresa(s) ou consórcio(s) de empresas para a outorga de concessão 

e exploração dos serviços de transporte público de passageiros, no Município de Patos – PB, 
organizado em lote único de linhas, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 11/08/2016, às 09hs. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 07 de julho de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 08/2016
OBJETIVO: Obra de conclusão de 01 (hum) Creche Tipo Pro-Infância, Padrão FNDE, no Bairro 

do Monte Castelo em Patos, conforme edital e seus anexos.
VALOR: R$ 1.556.742,93.
ABERTURA: 12/08/2016, às 09hs. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 07 de julho de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO - SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2016
OBJETO: Contratação de empresa de especializada, para realizar serviço de recuperação e 

conserto de moveis das linhas: medico hospitalar, escritório e moveis com predominância de metal 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos-(PB).

ABERTURA: 21/07/2016 ás 09h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 07 de julho de 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
OBJETO: Execução obra de abastecimento de água de Comunidade Mucambo na Zona Rural 

do Município de Patos-PB.
VENCEDOR: F.J. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.941.283/0001-06.
VALOR TOTAL: R$ 123.800,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e Termo de Compromisso 182/2013 – MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
PATOS - PB, 07 de julho de 2016.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

Nº DO CONTRATO: 404/2016
OBJETO: Execução obra de abastecimento de água de Comunidade Mucambo na Zona Rural 

do Município de Patos-PB.
VENCEDOR: F.J. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.941.283/0001-06.
VALOR TOTAL: R$ 123.800,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e Termo de Compromisso 182/2013 – MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
Data da assinatura: 07 de julho de 2016.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
BÁSICOS E CONTROLADOS PARA A CIDADE DE REMIGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a em-
presa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para no prazo de cinco dias úteis, considerados da 
data de publicação desta notificação, comparecer junto a Prefeitura, no endereço abaixo indicado, 
para justificar, bem como cumprir com os pedidos de fornecimento que até o momento não foram 
cumpridos pelo contratado nos termos do correspondente contrato de número 00085/2016. Em caso 
de não justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará o presente contrato rescindido 
conforme artigo 79 inciso I da lei Federal de Licitações e Contratos, sujeito às penalizações legais. 
INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Re-
migio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 07 de julho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA – Prefeito

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Operação da RODOVIA PB-293 - TRE-
CHO: BELÉM DO BREJO DO CRUZ-DIVISA-PB/RN - UF: PB. Processo: 2016-001823/TEC/LO.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: REGULARIZAÇÃO DO AERÓDROMO 
REGIONAL DE CAJAZEIRAS. - UF: PB. Processo: 2016-004335/TEC/LO-2550.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DO AERÓDROMO DE 
ARARUNA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA. - UF: PB. Processo: 2016-004334/TEC/LP-2751.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DE RUAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. - UF: PB. Processo: 2016-004333/TEC/SSvTc-207.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da ROD.PB-028 
TRECHO:FAB.DE CIMENTO ELIZABETH/ENTR.PB-008. - UF: PB. Processo: 2016-001813/TEC/
LP-2673

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação  nº 1555/2016 em João Pessoa, 1 de julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Pavimentação de Rodovia PB-337, trecho: Entroncamento PB-325 
/ Lagoa Na (o) – RODOVIA PB-337, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-325 / LAGOA. Município: 
- UF: PB. Processo: 2016-002667/TEC/LO-2063.

JOSÉ EDGLEI RAMALHO, CPF: 601.853.504-10, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP – Licença Prévia e a LI – Licença 
de Instalação para construção de uma Edificação Multifamiliar (R2), situada à Rua Cleto Campelo, 
s/n, Lote – A, Quadra Única, no Bairro de Camalaú – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 DE 24/01/1986).

JEOVA JIRE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.418.578/0001-04. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 1589/2016 em João Pessoa, 5 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 03 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 461,55M² Na(o) – RUA ANTONIO LIMEIRA DE FARIAS, QD 009, LT 436, CIDA-
DE DOS COLIBRIS Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003620/TEC/LI-2735.

Nercivon José de Oliveira, CPF 282.467.051-72 torna público que recebeu da Semapa- Secretaria de  
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação ( LI) número 225/2016 para 
construção de uma residencia unifamiliar situado à BR 230 KM 09, Quadra G, lote 180 Condomínio 
Bosque de Intermares, Amazônia Park Cabedelo- PB.

FL serviços de Alimentos LTDA - ME, CNPJ 23.459.798/0001-30 torna público que recebeu da 
Semapa - secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação ( 
LO) NÚMERO 024/2016 para o funcionamento de uma lanchonete- mister salad situado à avenida 
Oceano Atlântico LT 08, QD 11 INTERMARES, CABEDELO PB

Waldevan Alves de Oliveira , CPF 033.655.651-91 torna público que recebeu da Semapa- Secre-
taria  de Meio Ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a licença de Operação ( LO) NÚMERO 
027/2016 PARA O FUNCIONAMENTO de um imóvel comercial situado à avenida Oceano Atlântico 
LT 09, QD 11 INTERMARES, CABEDELO PB

Waldevan Alves de Oliveira , CPF 033.655.651-91 torna público que recebeu da Semapa- Secre-
taria  de Meio Ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a licença de Operação ( LO) NÚMERO 
018/2016 PARA O FUNCIONAMENTO de um imóvel comercial situado à avenida Oceano Atlântico 
LT 08, QD 11 INTERMARES, CABEDELO PB

Á CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU 
DA SEMAM ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 805/2016 PARA 
OBRA  LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TAVARES DA SILVA, ST.56, QD.046, LT.237, BAIRRO 
DE GRAMAME,  NESTA CAPITAL.

ROSANDRO DE LIMA BEZERRA, CNPJ : 24.058.783/0001-22, VEM POR MEIO DESTA TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) À LICENÇA DE 
OPERAÇÃO COMERCIAL Nº 350/2016, PROCESSO: 2016/302676 PARA FUNCIONAMENTO 
DA SUPER FIT ACADEMIA, LOCALIZADA NA RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA 
ROCHA,Nº 677, 2º ANDAR, MANGABEIRA , NESTA CAPITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 025/2016

Pregão Presencial SRP Nº 006/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: UDI 
Patos Serviços e Produtos Médicos Ltda, CNPJ: 09.442.754/0001-76. Objeto: Prestar serviços 
técnicos especializados para realizar exames laboratoriais. Valor Contratado: R$ 128.828,40. Do-
tação: QDD/2016. Recursos: (MAC. e Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 13/06/2016. 
Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Otacilio X. de A. Neto (Pela Contratada).

Assunção/PB, 13 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 026/2016
Pregão Presencial SRP Nº 007/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: 

Augusto S. C. Valadares–ME, CNPJ Nº 20.190.067/0001-43. Objeto: Prestar serviços diariamen-
te, sendo 06h:00mn por dia na consultoria e assessoria permanente na área de planejamento e 
elaboração de projetos técnicos no nível de todos os Ministérios. Valor Contratado: R$ 30.000,00. 
Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 13/06/2016. Partes 
ass.: Rafael A. de F. Oliveira e Augusto S. C. Valadares.

Assunção/PB, 13 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 030/2016
Pregão Presencial nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado(a): Genival 

Gonçalves de Oliveira, CPF: 251.091.974-15. Objeto: ROTA Nº 004: Prestar serviço no transporte 
de alunos dos Sítios: Cocos, Supino e Cajazeiras I, II e III, sendo: 22 dias por mês, ida e volta, 
turno noite, durante dez(10) meses, para a Sede do Município, com o veículo de sua propriedade. 
Valor total: R$ 120,00, por dia, perfazendo o valor total de R$ 26.400,00, pelos 220 dias. Dotação: 
QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios, PNAT - Governo Federal e Convênio Governo Estadual. 
Vigência: 10 (dez) meses. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e o Sr. Genival G. de 
Oliveira. Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 031/2016
Pregão Presencial nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado(a): Louri-

naldo Souza Queiroz, CPF: 019.956.974-60. Objeto: ROTA Nº 002: Prestar serviço no transporte 
de alunos dos Sítios: Cocos e Cajazeiras I, II e III, sendo: 22 dias por mês, ida e volta, turno manhã 
e tarde, durante dez(10) meses, para a Sede do Município, com o veículo de sua propriedade. 
Valor total: R$ 275,00, por dia, perfazendo o valor total de R$ 60.500,00, pelos 220 dias. Dotação: 
QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios, PNAT - Governo Federal e Convênio Governo Estadual. 
Vigência: 10 (dez) meses. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e o Sr. Lourinaldo Souza 
Queiroz. Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 032/2016
Pregão Presencial nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado(a): Santina 

Maria Balduino. CPF: 576.347.774-04. Objeto: ROTA Nº 001: Prestar serviço no transporte de alu-
nos dos Sítios: Viração, Canoas e Cajazeiras I, sendo: 22 dias por mês, ida e volta, turno manhã, 
tarde e noite durante dez(10) meses, para a Sede do Município, com o veículo de sua propriedade. 
Valor total: R$ 160,00, por dia, perfazendo o valor total de R$ 35.200,00, pelos 220 dias. Dotação: 
QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios, PNAT - Governo Federal e Convênio Governo Estadual. 
Vigência: 10 (dez) meses. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e a Sra. Santina Maria 
Balduino. Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 033/2016
Pregão Presencial nº 009/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado(a): Tiago 

Alberion dos Santos, CPF: 052.798.594-51. Objeto: ROTA Nº 003: Prestar serviço no transporte 
de alunos dos Sítios: Fernando Pimenta, Embocadura sendo: 22 dias por mês, ida e volta, turno 
manhã e tarde, durante dez(10) meses, para a Sede do Município, com o veículo de sua propriedade. 
Valor total: R$ 90,00, por dia, perfazendo o valor total de R$ 19.800,00, pelos 220 dias Dotação: 
QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios, PNAT - Governo Federal e Convênio Governo Estadual. 
Vigência: 10 (dez) meses. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e o Sr. Tiago Alberion dos 
Santos. Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 035/2016
Pregão Presencial nº 010/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Studio 

Night Eireli-ME, CNPJ: 24.395.873/0001-09. Objeto: Prestar serviço na locação dos seguintes 
equipamentos: 01 (um) palco modular; 01 (um) sistema de sonorização completo profi ssional e 01 
(um) Gerador elétrico de 180 KVA para as festividades do XXVIII Maior São Pedro da Região em 
Assunção-PB, a se realizar nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2016, em via pública da cidade. Valor 
total: R$ 2.680,00, por cada diária de palco, o valor de R$ 2.300,00, por cada diária de som, o valor 
de R$ 1.200,00, por cada diária de gerador, perfazendo o valor total de R$ 18.540,00. Dotação: 
QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios. Vigência: Até 31/12/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. 
Oliveira (Prefeito) e o Sr. Gerenaldo Faustino Gomes. Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 034/2016
Pregão Presencial nº 011/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado: Caririweb 

Provedores de Internet Ltda, CNPJ: 07.586.369/0001-77. Objeto: Prestar serviço na instalação e 
fornecimento de links de internet (348 MPBS), para atender a demanda do município. Valor total: 
R$ 50.736,00, referente aos itens: 01 a 04. Dotação: QDD/2016. Fontes de recursos: Próprios. 
Vigência: 01 (um) ano. Partes ass.: Rafael A. F. Oliveira (Prefeito) e o Sr. Adailton Fonseca Barbosa. 
Data da Ass.: 27/06/2016.

Assunção - PB, 27 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 005/2016, 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 006/2016. Valor contratado: R$ 128.828,40. Registro de preços para eventual 
objeto: Prestar serviços técnicos especializados para realizar exames laboratoriais. 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.: 13/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira 
(Pela Contratante) e Otacilio X. de A. Neto (Pela Contratada).

Assunção/PB, 13 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 006/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pessoa 
jurídica: Augusto Santa Cruz Valadares–Me, Cnpj Nº 20.190.067/0001-43. Pregão Presencial SRP nº 
007/2016. Valor contratado: R$ 30.000,00. Registro de preços para eventual objeto: 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. Fundamento 
legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios. 
Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 13/06/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela 
Contratante) e Augusto S. C. Valadares (Pela Contratada).

Assunção/PB, 13 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 014/2016. Objeto: Contratação de uma Pessoa Jurídica para 
prestar o fornecimento de 02 (dois) Kits (Musicando), para atender as crianças de 0 a 48 meses 
(Educação Musical), lotados na Creche Aline Salvador e Creche Rita José Diniz (Lote I), e prestar 
o fornecimento de 03 (dois) Kits (Inclusoteca), para atender os alunos com necessidades especiais, 
lotados na Creche Aline Salvador, Creche Rita José Diniz, e Escola Municipal João Martiniano dos 
Santos (Lote II), conforme termo de referência. Data Da Realização: 22 de julho de 2016. Horário: 
14h:00mim (Quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, 
Centro, Assunção/ PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamen-
tada, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A 
ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 07 de julho de 2016.
João Paulo de Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa visando o fornecimento de estrutura para eventos, tais como: Palco, Som e Trio Elétrico; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMAN DA COSTA BAR-
BOSA - ME - R$ 220.100,00.

Natuba - PB, 20 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de estrutura para eventos, tais como: 
Palco, Som e Trio Elétrico.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E 

CULTURA 13 392 0247 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
3.3.90.39.00 - OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00032/2016 - 20.06.16 - ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME - R$ 220.100,00

Á MASSAÍ CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, VEM POR MEIO DES-
TA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAPA ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA 
E AQUICULTURA ) A LICENÇA DE  INSTALAÇÃO Nº 0228/2016 PARA OBRA  LOCALIZADO NA 
RUA JOSENILDA DO  SOCORRO VIEIRA, JARDIM CAMBOINHA, CABEDELO.

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 03.777/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2016
DATA DE ABERTURA: 20/07/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE REFIL DESCARTÁ-

VEL PARA BANDEJA TÉRMICA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 636430. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 05 de Julho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Veículo tipo passeio 
e uma motocicleta destinado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 07 de Julho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.023/2016 
PROCESSO Nº 2016/001244 do CRDQ/SEAD; 2015/112604 da SEREM; 2014/100662 da SE-

DURB; 2016/041651 da SETUR; 2016/043407 da SEPPM; 2016/036114 da SEGAP; 2016/026108 
do GAPRE; 2016/024255 da SECOM; 2016/018583 da PROGEM; 2015/076714 do PROCON-JP; 
2016/023704 da SEMAM; 2016/013554 da SEPLAN; 2016/007614 da SEAD; 2015/071028 da 
SEDES

DATA DE ABERTURA: 21/07/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSU-

MO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
636224. 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 – Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO ADM. Nº. 2015/117603 da SEMAM
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 04-
021/2016. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA 
CÂMARA (BICA), com abertura prevista para o último dia 30/05/2016 às 08:15h, foi declarada 
FRACASSADA, devido os valores ofertados se situarem acima da pesquisa de mercado. Maiores 
informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-
-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 07 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 010/2016, do tipo Menor Preço por Item, objetivando SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, para suprir as necessi-
dades das secretarias desta municipalidade. Data de Abertura: 22/07/2016 às 09h00min. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no 
horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 07 de Julho de 2016.
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através do seu Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00011/2016, para aquisição de combustíveis em João Pessoa de forma parcelada, de acordo com 
as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, cuja abertura 
será no dia 21.07.2016 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contato pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  07 de Julho de 2016.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
CONTRATO Nº 163/2016 - Contratado(a): Abasteça Comércio de Combustíveis Ltda. Objeto: 

Prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos. Valor Contratado: R$ 548.966,00.  
Recursos: Próprios, FNDE e FNAS. Classificação: Secretarias: Gabinete; Fazenda; Planejamento, 
Ciência e Tecnologia; Administração; Educação; Infraestrutura e Industria; Trabalho e Ação Social; 
Segurança e Proteção Social; Esporte, Cultura e Lazer; Fundo Municipal de Assistência– Material 
de Consumo. Vigência: 07/07/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 07 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016
CONTRATO Nº 164/2016 - Contratado(a): Abasteça Comércio de Combustíveis Ltda. Objeto: 

Prestar o fornecimento parcelado de gasolina. Valor Contratado: R$ 206.590,00.  Recursos: Próprio 
e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 07/07/2016 a 
31/12/2016.

Bayeux/PB, 07 de julho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 064/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de fornecimento de refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Vacilene da Silva Pereira - R$ 384.300,00.Fica o licitante convocado no prazo 
de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 07 de Julho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

Prefeitura Municipal de Alagoa Grande
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016 – 3ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objeti-
vando conclusão das obras de construção da Quadra Coberta com Vestiários da Escola Municipal 
Cândido Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbi, no Município de Alagoa Grande - PB, no 
dia 28/07/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 25/07/2016.

Alagoa Grande(PB), 7 de julho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSAO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016
O Município de Malta, Estado da Paraíba, por intermédio da comissão permanente de licitação 

torna público que o processo acima com reunião marcada para recebimento dos novos documentados 
de habilitação nos termos do § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93 para as 08:00 hs do dia 08 de JULHO  
de 2016   foi adiada para o dia 12 de julho as 09:00 hs

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 
Marques, 67, Centro, MALTA - Estado da Paraíba. Informações de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Malta – PB, 07 de Julho de 2016
Alexandre Martins de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016
O Município de Malta, Estado da Paraíba, por intermédio da comissão permanente de pregão 

torna público que o processo acima com reunião marcada ,08 de julho de 2016 as 09:00  fica adiada 
para o dia  12 de julho de 2016 as 09:30

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 
as 13:00, segunda a sexta.

Malta, PB 07  de julho  de 2016.
Ana Paula Santos da Silva

Pregoeira Oficial/PMM
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