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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

33o  Máx.
19o Mín.

35o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,308  (compra) R$ 3,310  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,180  (compra) R$ 3,440  (venda)
EURO   R$ 3,659  (compra) R$ 3,664   (venda)

l Projeto de Jovem Parlamentar da PB pode ser votado na Câmara. Página 4

l Dono do posto Expressão é morto em tentativa de assalto. Página 8

l Parecer da LDO com déficit de R$ 139 bilhões é aprovado. Página 13

l EUA reforçam segurança para evitar novos confrontos raciais. Página 15

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

10h09

22h49

1.9m

1.8m

ALTA

ALTA

03h54

16h34

0.9m

0.8m

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Phelipe Caldas lança 
“Além do Futebol”

Segundo livro do jornalista reúne 
70 crônicas sobre as paixões e dores 
que envolvem o esporte.  PÁGInA 9

Trecho da PB-011 é o 100o restaurado 
pelo programa Caminhos da Paraíba

FOTO: Divulgação

FOTO: Francisco França/Secom-PB

FOTO: Evandro Pereira

Paralisação será parcial e ocorrerá duas vezes por semana, atrasando a 
liberação de cargas e bagagens em portos e aeroportos do País. PÁGInA 8

Auditores da 
Receita iniciam 
greve 5ª feira

FAlésIA Do cABo BRAnco Representantes da Câmara dos Deputados e de três ministérios estiveram 
em João Pessoa ontem para discutir formas de viabilizar um projeto para contenção da erosão.  PÁGInA 3

100 estradas
recuperadas e 
pavimentadas

 

O governador Ricardo 
Coutinho entregou no sábado 
a obra da rodovia de Forte Ve-
lho,  em Santa Rita.  PÁGInA 5

Este ano, o Programa 
Habilitação Social inscreveu 
54.198 candidatos.  PÁGInA 5

Pré-selecionados 
divulgados amanhã

HABILITAçãO sOCIAL

Sete municípios já fo-
ram visitados pela Carava-
na do Coração. PÁGInA 7

Manaíra Shopping foi 
punido por obras em área 
de preservação. PÁGInA 4

Confronto ocorreu no 
jogo entre Botafogo e Asa 
de Alagoas.  PÁGInA 21

Shopping multado 
em R$ 45 milhões

40 presos em 
briga de torcida

CRIME AMBIENTAL

Lançamento será hoje,
às 19h, na Usina Cultural

Energisa, em João Pessoa

Polícia Militar da PB conseguiu
controlar a briga, que ocorreu 
nas proximidades do Almeidão

CARDIOLOgIA

Caravana atende
mil pacientes

Esportes
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São comoventes e assustadores, 
além de profundamente dolorosos, 
os depoimentos de pessoas que, após 
um período de terrível batalha, conse-
guem largar o vício do crack. Com di-
reito a chamada de primeira página, a 
edição de domingo deste jornal repas-
sou aos seus leitores um desses pun-
gentes relatos. Recomposto em sua 
vida pessoal e hoje atuando na luta 
contra o vício, o corretor de imóveis 
Jean Delgado resolveu contar em livro 
toda a difícil trajetória que percorreu 
até livrar-se completamente da droga. 
Intitulado “Crack – das trevas à luz, do 
vício à cura”, o trabalho sugere uma 
inescapável reflexão sobre o tema.

Estudiosos consideram que o Brasil 
já é o maior mercado de crack do mundo 
e o segundo maior de cocaína. Eles ex-
plicam que essa preferência pelo crack 
se deu porque houve uma mudança na 
forma de pagamento da droga entre os 
traficantes. Até os anos 1980, quando 
ainda dominavam o tráfico de cocaína, 
os colombianos recompensavam seus 
intermediários em dinheiro. Com isso, 
a maior parte da droga apenas fazia 
escala no Brasil. Nos anos 1990 a regra 
mudou e parte do pagamento passou a 
ser feito em mercadoria. Isso obrigou 
os traficantes a procurar uma maneira 
de vender a cocaína. Assim cresceram 
os mercados domésticos para a droga e 
suas variações como o crack.

Além de se destacar pelo tamanho 
da demanda, o Brasil tem uma oferta 
que torna o produto bastante acessí-
vel. Entre aqueles que consumiram 
cocaína, 78% acham fácil conseguir o 
crack no Brasil. Há 30 anos, o merca-
do de cocaína era quase inexistente. O 
Brasil foi um dos países com mais rá-

pido crescimento do consumo de dro-
ga. As causas da disseminação desta e 
de outras drogas são bem conhecidas: 
ambiente social favorável, decorrente 
de famílias desestruturadas e espe-
cialmente da ausência da figura pater-
na; crise social de valores e referên-
cias morais; baixo nível de informação 
e educação; baixo preço da droga; fra-
gilidade do sistema repressivo e as já 
citadas carências do sistema público 
de saúde. As consequências são ter-
ríveis: dor, prostituição, roubos, as-
sassinatos, famílias destruídas, seres 
humanos degradados, transformados 
em personagens de filme de terror. 

Os números são assustadores e ter-
rivelmente preocupantes: na Paraíba, 
os dados revelam que pelo menos 130 
mil já provaram o entorpecente e o 
mais grave é que deste total mais de 11 
mil são adolescentes. Garotos que inde-
pendente de classe social são atraídos 
para o vício, muitas vezes sem ter a no-
ção exata do quanto isto lhes será pre-
judicial no futuro próximo.

Se esses números, por si só, já per-
turbam a sociedade brasileira, o que 
dizer dos dramas familiares que eles 
encerram? As famílias desses milhões 
de viciados convivem impotentes com 
o sofrimento e a dor de terem de assis-
tir à destruição física e psicológica de 
seus parentes. É um drama social que 
clama por providências urgentes. A so-
lução depende de todos nós, da nossa 
capacidade de enfrentar o problema, 
do nosso poder de organização, da nos-
sa vontade de lutar pelas pessoas que 
amamos, da nossa capacidade de dizer 
“não” a essa droga maldita com toda a 
força da nossa alma. Como faz agora o 
corretor Jean Delgado.

Editorial

 Na luta contra o crack
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“Nós conversamos [sobre a eleição de 
João Pessoa], mas todos sabem que o 
PMDB tem candidatura própria”. Do líder 
do governo na AL-PB, Hervázio Bezerra 
(PSB), referindo-se ao encontro que 
teve com o senador José Maranhão. A 
conversa girou em torno da manuten-
ção da aliança entre as duas legendas, 
com o apoio dos peemedebistas à pré-
-candidatura de Cida Ramos.  

UNInforme

AgRAvAmEntO Ptn E PtB

Cg: 1a PESquISA ElEItORAl SAI nA quIntA-fEIRA’

Ontem, em entrevista a uma 
emissora de rádio de João Pes-
soa, o secretário João Azevedo 
(Infraestrutura) admitiu que o 
Governo do Estado poderá as-
sumir as obras de preservação 
da falésia do Cabo Branco, caso 
a prefeitura protele a inter-
venção. Disse que resgataria o 
projeto da gestão Luciano Agra, 
“que é mais barato e menos in-
vasivo” – está estimado em R$ 
12 milhões.       

O secretário João Azevedo 
afirmou ainda que uma 
intervenção realizada pela 
prefeitura de João Pessoa 
acelerou a degradação da 
falésia do Cabo Branco. 
Trata-se do fechamento 
da sarjeta instalada na 
ladeira que leva à Estação 
Ciência, no Altiplano, o que 
fez com que as águas da 
chuva escorressem sobre 
a barreira.

Hoje, o PTN anuncia, ofi-
cialmente, a adesão ao 
pré-candidato do PTB a 
prefeito de João Pessoa, 
Wilson Filho. O apoio já es-
tava encaminhado, a julgar 
pelas declarações do presi-
dente estadual da legenda 
na Paraíba, deputado Jan-
duhy Carneiro. O evento 
está marcado para as 10h, 
na sede da Associação Pa-
raibana de Imprensa (API).  

COnvERSA COm O PmDB

PROjEtO DE AgRA

CASSAÇÃO DE CunhA: PEDIDO SERá AvAlIADO Em AgOStO
O pedido de cassação do ex-presidente da Casa Eduardo Cunha (PMDB) não será votado antes do recesso 
parlamentar informal, que se inicia na próxima sexta-feira. Motivo? Falta de prazo regimental de duas 
sessões no Plenário da Câmara dos Deputados. Assim, o pedido deverá ser apreciado apenas em agos-
to. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça vai julgar os recursos apresentados por Cunha, em que 
ele alega ter havido falhas na condução do processo pelo Conselho de Ética. 

ApOiOs A GAldiNO

Uma pesquisa de intenção de voto, a primeira registrada na Justiça Eleitoral, deverá deflagrar o 
fato político da semana, em Campina Grande (foto). Realizada entre os dias 15 de junho e 7 de 
julho, a pesquisa será divulgada na próxima quinta-feira. Entre outros aspectos, registra a opinião 
dos eleitores sobre o índice de rejeição das pré-candidaturas postas e o índice de satisfação com 
a atual gestão municipal, no que diz respeito aos segmentos de saúde, educação, saneamento, 
transporte público e mobilidade urbana. Estão listados na pesquisa as pré-candidaturas de Vene-
ziano Vital (PMDB), Adriano Galdino (PSB), Daniella Ribeiro (PP), Romero Rodrigues (PSDB), Arthur 
Bolinha (PPS), Peron Japiassu (PT), Walter Brito Neto (PEN) e Inácio Falcão (PT do B). Foram ouvi-
das 522 pessoas, de acordo com a empresa responsável, a Veritá Pesquisas.
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Artigo

A luz e a cruz

Quando Jesus nasceu, uma luz bri-
lhou na manjedoura humilde, anun-
ciando a sua vinda ao mundo. Uma 
luz que veio de uma estrela cadente, 
iluminando todo o céu de Belém.

Mas, depois, a luz foi levada à 
cruz, instrumento de tortura. Eu não 
sei se Jesus olhou a cruz, antes de ser 
pregado nela. Claro que sim, pois Ele 
carregou a cruz, até chegar o monte 
onde foi crucificado. E sua caminha-
da não foi tranquila, pois lhe deram 
muitas chicotadas no caminho... 

E, segundo narram, Simão, um 
cirineu, a pedido da multidão, aju-
dou-o a carregar a pesada cruz. 

A caminhada foi muito longa. O 
rosto de Jesus estava molhado de 
suor misturado com sangue que 
lhe escorria pelo rosto da coroa de 
espinhos. Decerto, ao chegar perto 
do monte, ele olhou para a cruz, ao 
largá-la no chão. Um olhar triste. 
E teve pena daquela gente. E disse 
consigo mesmo: qual foi o meu cri-
me? 

A cruz é formada de duas tábu-
as. Uma horizontal, outra vertical. 

A vertical aponta para cima, dir-
-se-ia, para Deus, a outra, horizon-
tal, aponta para o próximo... Um 
homem em pé, de braços abertos, 
forma uma cruz. Um avião voando 
também lembra uma cruz. 

E o que mais impressionou à 
multidão foi o seu silêncio, durante 
a via-crucis. Silêncio que ele que-
brou quando pediu água para be-
ber e deram-lhe vinagre. E quando 
rogou ao Pai que perdoasse a multi-
dão desvairada, porque ela não sa-
bia o que fazia. 

Decerto, Jesus interrogava-se a 
si mesmo. Que mal eu fiz? Será um 
mal limpar leprosos, curar obsidia-
dos, pregar o amor e levantar pa-
ralíticos? Será um mal dar luz aos 
cegos? 

Jesus na cruz. Dir-se-ia a luz na 
cruz. A luz que começara a brilhar 
desde a manjedoura. 

Mas, o que mais impressiona 
em todo o Evangelho é o dramático 
perdão de Jesus, quando disse: “Pai, 
perdoa-lhes porque eles não sabem 
o que fazem”...

Ele carregou a cruz, até chegar o monte onde foi crucificado. E sua 
caminhada não foi tranquila, pois lhe deram muitas chicotadas no caminho.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

Depois do PT, mais três legendas oficia-
lizam hoje o apoio à pré-candidatura de 
Adriano Galdino (PSB) a prefeito de Campi-
na Grande, em entrevista coletiva na sede 
da Associação Campinense de Imprensa 
(ACI). Vão integrar o arco de alianças do 
socialista o PSL, o PRTB e o PSL. Estes se 
somam ao PDT, PC do B e PT do B.  

UNIÃO  A
SuPERIntEnDÊnCIA DE ImPREnSA E EDItORA

fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro machado

BR-101 Km 3 - CEp 58.082-010 
distrito industrial - João pessoa/pB 
pABX: (083) 3218-6500 / 
AssiNATURA-CiRCUlAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REdAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

sUpERiNTENdENTE

EdiTOREs sETORiAis: geraldo varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
macedo, felipe gesteira e Denise vilar

pROJETO GRÁFiCO:  Ricardo Araújo, fernando maradona e Klécio Bezerra

Albiege fernandes

diRETOR AdMiNisTRATiVO
murillo Padilha Câmara neto

EdiTOREs AssisTENTEs: Carlos vieira, Emmanuel noronha, josé napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos Pereira

diRETOR dE OpERACÕEs
gilson Renato

CHEFE dE REpORTAGEM
Conceição Coutinho

diRETOR TÉCNiCO
Walter galvão

EdiTORA AdJUNTA
Renata ferreira

Ricco farias
papioeletronico@hotmail.com
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Comissão da Câmara 
dos Deputados faz 
vistoria na barreira 
do Cabo Branco

Representantes dos 
Ministérios do Meio Am-
biente e da Integração Na-
cional, do Turismo e tam-
bém do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama), 
da Superintendência do Pa-
trimônio da União (SPU), 
do Ministério Público e 
de Entidades Ambientais, 
além de representantes da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e do Governo 
do Estrado, realizaram on-
tem uma mesa redonda a 
fim de buscar uma solução 
definitiva para implantação 
do projeto que visa estan-
car o desmoronamento da 
barreira do Cabo Branco.

O presidente da Co-
missão do Meio Ambiente 
Parlamentar, o deputado 
federal Luiz Lauro Filho 
(PSB-SP), que participou da 
vistoria na falésia do Cabo 
Branco a convite do depu-
tado federal Wilson Filho 
(PTB-PB), afirmou que as 
condições da barreira do 

Cabo Branco estão piores 
do que imaginava. “Esta-
mos aqui para unir forças, 
e discutir numa mesa re-
donda cronologicamente o 
que deve ser feito. Iremos 
cobrar ações do Governo 
Federal e a locação de re-
cursos para que possamos 
resolver essa questão, uma 
vez que a barreira do Cabo 
Branco é um patrimônio 
nacional e de suma impor-
tância para este País”.

O deputado Luiz Filho, 
fez questão de dizer que 
será apurado se na barreira 
do Cabo Branco houve cri-
me ambiental, mas o objeti-
vo maior de sua vinda como 
representante da Comissão 
Ambiental Parlamentar é 
buscar soluções. “Aqui es-
tamos dando o pontapé ini-
cial para resolver o proble-
ma, buscando soluções para 
João Pessoa. Outras reuni-
ões e audiências deverão 
acontecer em seguida para 
que a questão seja resolvi-
da em caráter de urgência”.

Projeto abandonado
O deputado federal pa-

raibano Wilson Filho dis-
se que a Prefeitura de João 
Pessoa é a culpada por tudo 
pelo que está ocorrendo na 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Visita também contou 
com integrantes do 
Governo Federal 

O secretário de do Meio Ambien-
te, Infraestrutura e dos Recursos Hí-
dricos do Estado, João Azevedo, ga-
rantiu ontem que se a prefeitura de 
João Pessoa não assumir o projeto de 
proteção da Falésia do Cabo Branco, 
o Governo do Estado assumirá a obra 
que está orçada em R$ 76 milhões.

A revelação de João Azevedo foi 
feita durante entrevista numa emis-
sora de rádio da Capital e, segundo 
ele, o governo fará a intervenção do 
processo e providenciará a realiza-
ção do projeto.

O secretário criticou a demora 
para o início das obras de contenção 
do mar, afirmando que já existe um 
outro projeto pronto para ser colo-
cado em ação, inclusive, muito mais 
prático e barato do que o proposto 
pela prefeitura.

Conforme informou, o projeto 
citado por ele estava sendo analisa-
do ainda na gestão do então prefeito 

Luciano Agra, com um custo aproxi-
mado de R$ 12 milhões. Além de de-
nunciar que o atual prefeito Luciano 
Cartaxo engavetou esse projeto, ele 
teria determinado estudos para ou-
tro projeto, com custo acima de R$ 
70 milhões.

Na manhã de ontem, uma co-
missão do Meio Ambiente da Câ-
mara Federal, acompanhada de re-
presentantes do Governo do Estado 
e da prefeitura municipal e em se-
guida todos se reunião em um ho-
tel da Capital para tentar uma ação 
emergencial e buscar soluções para 
o avanço do mar que está destruin-
do a barreira.

Somente no sábado (9), confor-
me vídeos postados nas redes so-
ciais, houve queda de cerca de 50 
metros da barreira do Cabo Branco, 
agravando ainda mais o problema e 
colocando em risco as pessoas que 
transitam pela área.

João Azevedo garante que Governo 
do Estado poderá assumir as obras

barreira do Cabo Branco 
porque já era para ter ini-
ciado as obras para conter a 
erosão. Ele disse ainda que 
quando o projeto foi lança-
do, na gestão do prefeito Lu-

ciano Agra, a obra custaria 
aos cofres públicos pouco 
mais de R$ 14 milhões. Já na 
gestão do atual prefeito Lu-
ciano Cartaxo, a obra deve 
custar R$ 72 milhões, enfa-

tizando que o primeiro pro-
jeto foi abandonado.

O representante do Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
Bruno Siqueira, disse que 
sua participação na mesa 

Teve início na manhã de 
ontem (11), em João Pessoa, o 
Curso de Formação Teórico e 
Prático no Modo Vivencial em 
Círculos de Construção de Paz 
– Peacemaking Circles. O curso, 
promovido pelo Fórum Metro-
politano de Discussão e Diálogo 
de Prevenção e Monitoramen-
to de Violências, versa sobre a 
prática da Justiça Restaurativa, 
ministrado pelo coordenador 
técnico do Programa Municipal 
de Pacificação Restaurativa de 
Caxias do Sul (RS), Paulo Henri-
que Moratelli.

Cerca de 50 profissionais 
que atuam nas áreas de seguran-
ça e educação, além de gestores 

de escolas da capital participam 
do curso, que tem duas turmas: 
a primeira no período de 11 a 15 
de julho e a segunda turma no 
período de 18 a 22 de julho. O 
curso tem 40 horas e as aulas são 
ministradas no Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê), no 
período da manhã e da tarde.

Com ampla experiência em 
mediação de conflitos, o psicó-
logo Paulo Moratelli integra, 
desde maio de 2014, o corpo 
docente da Associação dos Juí-
zes do Rio Grande do Sul, via-
jando pelo Brasil para capa-
citar facilitadores em Círculos 
de Construção de Paz e Justiça 
Restaurativa. Já conduziu cur-

sos em Tribunais de Justiça, Pre-
feituras Municipais e empresas 
privadas, para públicos diversifi-
cados como desembargadores, 
juízes, promotores de Justiça, 
defensores públicos, psicólogos, 
advogados, pedagogos, assis-
tentes sociais, professores, pro-
fissionais da saúde, pessoas da 
comunidade, incluindo apena-
dos e ex-apenados.

Moratelli também colabo-
rou na elaboração do projeto 
que deu origem ao Programa 
Municipal de Pacificação Res-
taurativa de Caxias do Sul e sob 
sua liderança foram elaborados 
diversos modelos de documen-
tos utilizados pelo programa 

de pacificação restaurativa. O 
psicólogo já conduziu mais de 
200 círculos restaurativos, técni-
ca de solução de conflitos que 
repassará para os profissionais 
paraibanos.

.
Grupo de trabalho
O evento é promovido pelo 

Grupo de Trabalho sobre Me-
diação, Conciliação e Justiça 
Restaurativa (GT-4), um grupo 
criado no âmbito do Fórum 
Metropolitano de Discussão e 
Diálogo de Prevenção e Moni-
toramento de Violências para 
conjugar esforços e priorizar 
ações que viabilizem o forta-
lecimento de valores centrais 

e sociais e mudança de atitude 
coletiva para elevação dos ní-
veis da segurança humana na 
Região Metropolitana da capi-
tal do Estado.

Estão participando do cur-
so representantes do Poder 
Judiciário Estadual, Ministério 
Público Estadual, Ministério Pú-
blico Federal, Polícia Militar, Se-
cretaria de Estado da Educação, 
Secretaria de Educação e Cultu-
ra de João Pessoa, Secretaria de 
Segurança Urbana e Cidadania, 
Defensoria Pública da União, 
Universidade Estadual da Paraí-
ba, Universidade Federal da Pa-
raíba, além de representante da 
direção do Presídio Sílvio Porto.

Fórum abre curso de formação prática na capital
Justiça restaurativa
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Novo deslizamento 
da barreira no fim de 

semana assustou 
moradores e pessoas 

que passavam pelo local

redonda ocorrida ontem no 
Hotel Atlântico Cabo Bran-
co, foi para orientar qual a 
melhor alternativa para o 
problema. “Nossa meta é 
auxiliar o Estado e o Muni-
cípio a dar uma resposta o 
mais rápido possível para a 
contenção da barreira. Ain-
da vamos conhecer o pro-
jeto do município para em 
seguida captanear os par-
ceiros federais e das univer-
sidades para execução”.

De acordo com a secre-
tária do Planejamento do 
município, Daniela Bandei-
ra, o projeto apresentado já 
foi licenciado em sua pri-
meira etapa, o que habilita 
o procedimento licitatório 
para contratação da mão 
de obra. 

Ela afirmou que a Pre-
feitura está trabalhando 
nesse sentido, e que em 
breve a licitação deve ser 
anunciada. “Já existe recur-
so disponível na ordem de 
R$ 6 milhões na Caixa Eco-
nômica Federal para serem 
utilizados nesse projeto 
que está completo e que em 
sua totalidade custará em 
torno de R$ 72 milhões”, 
disse Daniela, enfatizando 
que o trabalho deverá ser 
iniciado ainda este ano.
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Políticas

Justiça condena Manaíra Shopping a 
pagar R$ 45 mi por dano ambiental
Empresa ainda terá que 
apresentar projeto de 
recuperação da área

FOTO: Divulgação/MPF

A Justiça Federal na 
Paraíba, por meio da sen-
tença da 1ª Vara Federal, 
condenou a Portal Admi-
nistradora de Bens LTDA 
(Manaíra Shopping) a pagar 
indenização no valor de R$ 
10 milhões que, em valores 
de hoje (11/07), equivale a 
R$ 45.767.969,73, já com a 
incidência de juros de mora 
e correção monetária, con-
forme Manual de Cálculos 
Judiciais da Justiça Federal. 
O montante será revertido à 
coletividade pelos danos am-
bientais causados pela em-
presa com as obras de cons-
truções irregulares em área 
de preservação permanente 
(APP), em João Pessoa.

 Além da multa, a ré foi 
condenada ainda a apresen-
tar e executar, sob supervi-
são conjunta da Sudema e 
do Ibama, Projeto de Recu-
peração de Área Degradada 
– Prad, às margens do Rio 
Jaguaribe, no entorno do 

muro que cerca o prédio do 
Manaíra Shopping, mediante 
reflorestamento da margem 
ribeirinha, do lado em que 
está edificado o prédio do 
empreendimento comercial, 
com o plantio de vegetação 
nativa. A empresa ré também 
fica proibida de lançar esgo-
tos sanitários e outros líqui-
dos para dentro do rio.

 O julgado levou em con-
ta a natureza permanente 
do dano causado à APP. “A 
ré Portal Administradora 
de Bens LTDA, desde o iní-
cio das obras de construção 
do Manaíra Shopping, vem 
agindo em desacordo com a 
legislação ambiental, sendo 
reiterada sua conduta de de-
gradação do meio ambiente, 
com o fim de obter proveito 
econômico e em desacordo 
com a licença concedida pela 
Sudema, quanto à constru-
ção irregular do muro em 
APP, da qual resultou aumen-
to da área de estacionamen-
to e circulação de veículos e, 
portanto, incremento dos lu-
cros obtidos com o empreen-
dimento comercial, fatores 
que devem ser considerados 

para a gradação da indeniza-
ção”, diz a sentença.

 A Ação Civil Pública foi 
promovida pelo Ministério 

Público Federal (MPF), Minis-
tério Público Estadual (MPE/
PB), Ibama, Município de João 
Pessoa e Associação dos Ami-

gos da Natureza (Apan) em 
face da Portal Administra-
dora de Bens LTDA (Manaíra 
Shopping), Sudema e União.

 A sentença – proferida 
em 19 de abril de 2016 – é 
passível de recurso para ins-
tância superior.

Além da multa, empresa terá que reflorestar margem do Rio Jaguaribe, no entorno do muro que cerca o prédio do shopping

Oposição define Fábio Tyrone 
como pré-candidato em Sousa

Mais duas empresas acusadas 
de fraude são suspensas na PB

O projeto de lei da 
estudante Cinthya Pâ-
mella Casado Paulo, que 
participou do programa 
Parlamento Jovem Brasi-
leiro (PJB), em 2015, vai 
para análise da comissão 
responsável pelo tema e 
pode seguir para vota-
ção em plenário na Câ-
mara dos Deputados, em 
Brasília, nos próximos 
dias. Cinthya é ex-aluna 
da Escola Estadual Pro-
fessor Lordão, da cidade 
de Picuí, e obteve a me-
lhor nota do Brasil, na 
edição 2015 do PJB. A 
nova edição do progra-
ma deve divulgar no dia 
19 de agosto os nomes 
dos dois escolhidos para 
representar a Paraíba, 
neste ano.  

Cinthya desenvolveu 
um projeto de lei que 
dispõe sobre a prorroga-
ção do tempo de licença 
maternidade para caso 
de gestação de múlti-
plos. Pela proposta, as 
mães teriam mais 30 dias 
de licença para cada fi-
lho, além do tempo nor-
mal já estabelecido pela 
Constituição. Atualmen-
te, Cinthya faz o curso 
de Direito, em João Pes-
soa.  

Edição 2016
Dos oito estudantes 

paraibanos, finalistas do 
Programa Parlamento 
Jovem Brasileiro 2016, 
sete são da rede esta-
dual de ensino. Quatro 
estudam na Escola Esta-
dual Professor Lordão, 
mesma unidade de en-
sino da parlamentar jo-
vem brasileira, Cinthya 
Pâmella Casado Paulo. 

Projeto de lei de paraibana 
pode ser votado na Câmara

JOVEM PARLAMENTAR

Os oito finalistas dis-
putam duas vagas. Isso 
porque serão seleciona-
dos 78 alunos de todo o 
Brasil e o número de va-
gas segue a mesma pro-
porção da quantidade 
de deputados federais 
na Câmara. O programa 
leva em consideração a 
proporcionalidade de 
cada unidade da federa-
ção. Como a Paraíba tem 
12 deputados federais, 
proporcionalmente, vai 
selecionar dois alunos 
para o Parlamento Jo-
vem. 

A primeira edição do 
PJB ocorreu em 2004. De 
lá para cá, houve a par-

ticipação de 924 jovens 
parlamentares estudan-
tes do Ensino Médio. O 
programa mantém, ain-
da, um canal de comuni-
cação entre os estudan-
tes de todo o Brasil e a 
Câmara dos Deputados: 
a fanpage do Parlamen-
to Jovem Brasileiro no 
endereço (www.face-
book.com/parlamento.
jovembrasileiro). 

Na Paraíba, mais in-
formações podem ser 
obtidas pelo número 
(83) 3218-4327 (Falar 
com Ewerton Alexander, 
coordenador do Parla-
mento Jovem Brasileiro 
na Paraíba).

Ex-aluna da rede estadual, Cinthya atingiu a maior nota do País

FOTO: Divulgação/Secom-PB

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

O tabuleiro da política 
de Sousa, Sertão da Paraíba, 
registrou movimentos im-
portantes no último final de 
semana com a presença do 
governador Ricardo Couti-
nho, do PSB. O chefe do Exe-
cutivo Estadual participou 
de uma mobilização políti-
ca no auditório do Colégio 
Ação, da rede privada de 
ensino e sedimentou a uni-
ficação dos partidos oposi-
cionistas no município.

Durante o evento, Ri-
cardo Coutinho anunciou 
o nome do ex-prefeito Fá-
bio Tyrone (PSB) como o 
nome de consenso do bloco 
de oposição em nível local 
para a disputa contra o atual 
prefeito André Gadelha, do 
PMDB, que tenta a reeleição.

O bloco que faz oposi-
ção à gestão Gadelha estava 
pulverizado em quatro pré-
-candidaturas: o empresá-
rio Carlos Alberto de Frei-
tas, Carlinhos de Deodato; 
o também empresário Ze-
nildo Rodrigues de Olivei-
ra; o atual vice-prefeito de 
Sousa, o médico José Célio 
de Figueiredo (PPS); e o ex-
-prefeito Fábio Tyrone.

Todos os quatros pré-
-candidatos concordaram 
que pesquisas de consumo 
interno seriam feitas para 
aferir a condição de cada 
postulante e seria escolhi-
do aquele que tivesse as 
melhores condições de en-
frentar as eleições de dois 
de outubro.

Os números apontam 
bom desempenho de todos 
os pré-candidatos, mas o 
critério objetivo apontou 

o nome do ex-prefeito Fá-
bio Tyrone, que já chegou 
a vencer uma eleição para 
prefeito contra André Ga-
delha em 2008, com uma 
diferença apertada de 121 
votos.

A definição do com-
panheiro ou companheira 
de chapa de Tyrone ficou 
para o dia 31 de julho du-
rante convenção que irá 
homologar as candidaturas 
também com a presença do 
governador do Estado. Es-
tão cotados para a vaga de 
candidato a vice, a ex-vice-
-prefeita de Sousa, Johana 
Estrela (PDT), filha do ex-
-prefeito João Estrela; o em-
presário Zenildo Rodrigues 
(PSD); o presidente da Câ-
mara Municipal, Aldeone 
Abrantes (PTB); e o empre-
sário Tonquinho Figueiredo 
(PSB).

A Justiça Federal em 
Sousa (PB) deferiu o pedi-
do de liminar do Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
e suspendeu as atividades 
das empresas Gondim & 
Rego LTDA e Vantur Cons-
truções e Projetos LTDA. A 
Justiça já tinha deferido o 
pedido de suspensão das 
empresas Servcon Cons-
truções Comércio e Ser-
viços LTDA – EPP e TEC 
Nova Construção Civil 
LTDA, administradas por 
Francisco Justino do Nas-
cimento, principal réu da 
Operação Andaime.

De acordo com a Jus-
tiça Federal, “percebe-se 
que há indícios veementes 
da prática de atos lesivos 
à administração pública 
(artigo 300, do Novo Códi-
go de Processo Civil)”.

“Há fortes indícios da 
prática da conduta de frus-
trar ou fraudar, median-
te ajuste, combinação ou 
qualquer outro expedien-
te, o caráter competitivo 
de licitações, assim como 
de criar, de modo fraudu-
lento ou irregular, pessoa 
jurídica para participar de 
licitação pública ou cele-
brar contrato administra-
tivo (art. 5º, IV, “a” e “e” 
da Lei nº 12.846/2013)”, 
relatou o juízo da 8ª Vara.

Ainda segundo a deci-
são judicial, “há elementos 
que, neste momento de 
cognição sumária, autori-
zam a conclusão no sen-
tido de que as empresas 
Vantur e Gondim & Rego 
tenham sido utilizadas, 
por reiteradas vezes, com 
o objetivo de dar ares de 

legalidade àquelas licita-
ções fraudadas”.

A decisão também 
destaca que “é possível 
falar-se na probabilidade 
real de que tenham par-
ticipado dos 24 (vinte e 
quatro) procedimentos li-
citatórios apontados pelo 
MPF apenas para simular 
uma competitividade, a 
qual, em verdade, jamais 
teria existido. Além dis-
so, no tocante ao inciso 
III do art. 5º da referida 
lei, também há elementos 
suficientes que permitem 
concluir que houve a utili-
zação de empresas fantas-
mas - Vantur e Gondim & 
Rego, para que os agentes 
executores, Afrânio Gon-
din Júnior e outros, pu-
dessem auferir lucros, em 
detrimento do erário”.



Polícia Militar tem frota 
renovada com entrega 
de novas viaturas
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Estrada é a 100a entregue 
através do programa 
Caminhos da Paraíba

Ricardo inaugura rodovia PB-011
DE FORTE VELHO À BR-101

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, no sá-
bado (9), a implantação e 
pavimentação da rodovia 
de Forte Velho (PB-011), 
em Santa Rita, que liga o 
Distrito de Forte Velho à 
BR-101. A obra, que rece-
beu investimentos de mais 
de R$ 17 milhões, é a 100ª 
rodovia entregue pelo Go-
verno do Estado através do 
Programa Caminhos da Pa-
raíba. A estrada beneficia 
aproximadamente 120 mil 
habitantes de Santa Rita. 
Deputados estaduais, au-
xiliares de Governo e lide-
ranças locais participaram 
da solenidade.

Na ocasião, o governa-
dor cumprimentou mora-
dores e ressaltou a impor-
tância de alcançar a marca 
das 100 estradas concluídas 
na Paraíba. “Chegamos com 
muita alegria à inauguração 
da estrada de número 100 
nesta gestão. Isso represen-
ta 18 estradas entregues 
por ano. E cada estrada 
significa desenvolvimento, 
inclusão social e respeito à 
dignidade humana. Tenho 
consciência dos benefícios 
que essa obra traz aos mo-
radores da região e também 
será fundamental para o de-
senvolvimento das ativida-
des turísticas na área. Esse 
era um pedido antigo de 
quem sofria para se deslo-
car pelo caminho de barro 
e cheio de buracos. Agora, 
a realidade é outra. Quero 
parabenizar o DER por mais 
esta obra, a 100ª. Estou feliz 
por celebrar esse momento 
tão rico para a Paraíba, aqui 
em Forte Velho”, destacou.

Ricardo ainda lembrou 
que o Governo do Estado 
deve concluir, em breve, o 
Hospital Metropolitano de 
Santa Rita. “Estamos olhan-
do por esta cidade, o Hos-
pital está sendo feito e vai 
ser referência em algumas 
especialidades médicas. 
Este será mais um benefício 
para atender o povo de San-
ta Rita e cidades vizinhas”, 
afirmou.

Melhorias
Os principais serviços 

executados na rodovia de 
Forte Velho foram terraple-
nagem em cortes e aterros, 
sistema de drenagem para 
águas pluviais e subterrâ-
neas, pavimentação asfál-
tica, construção de ponte, 
cercas delimitadoras da fai-
xa de domínio, gramagem 
e paisagismos em taludes 
e sinalização horizontal e 
vertical. 

De acordo com o su-
perintendente do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER), Carlos Pereira, 
o Governo do Estado inves-
te mais de R$ 1,2 bilhão em 
estradas por toda a Paraíba 
e Forte Velho foi escolhida 
para ser a 100ª inaugura-
da. “Foi aqui em Forte Velho 
que nasceu a história da Pa-
raíba e tinha que ser aqui a 
100ª estrada entregue por 
este Governo. Estamos en-

tregando aos moradores 
dessa região a rodovia nú-
mero 100 com enorme sa-
tisfação. Investimos mais de 
R$ 17 milhões nessa estra-
da bonita, bem feita e que 
melhora a vida da popula-
ção e o desenvolvimento do 
turismo local”, concluiu.

Desenvolvimento
De acordo com o pre-

sidente da União Santarri-
tense de Associações Co-

munitárias, Gilvan Castro, 
mais de 450 veículos pas-
sam por dia pelo local. “O 
trânsito aqui vai melhorar 
demais. Antes os carros so-
friam para passar por esta 
região. Agradeço em nome 
do povo por este investi-
mento feito pelo Governo 
do Estado. Através dessa 
estrada vamos ter mais de-
senvolvimento. Nossa luta 
foi grande, mas hoje a es-
trada é uma realidade”, co-
memorou.

“A estrada foi uma exce-
lente obra para nós que mo-
ramos por aqui. Facilitou 
demais a nossa vida. Tudo 
ficou mais rápido. Era um 
sonho de mais de 50 anos 
da população. Pedimos 
muito, mas graças a Deus, a 
obra foi feita. Agradeço de-
mais”, comentou a diarista 
Lucélia Farias.

A dona de casa  Patrícia 
Pereira também lembra das 

dificuldades pelas quais os 
moradores passavam para 
se deslocar pela estrada de 
barro. “Esse caminho era 
muito ruim. Em caso de 
emergência era um proble-
ma, porque os carros não 
podiam andar rápido, por 
causa dos buracos. Essa ro-
dovia significa uma vitória 
para todos nós. Estamos 
muito felizes”, disse.

O comerciante Antônio 
Moreira ressaltou o papel 
da estrada como meio de 
facilitar a vinda de turistas 
para a região. “Com a estra-
da, fica mais acessível para 
os turistas virem a esta 
região. Assim, o comércio 
local cresce e podemos ga-
nhar mais um dinheirinho 
com as vendas. Isso sem 
falar no privilégio que é 
poder ir e vir todos os dias 
trabalhar passando por 
uma estrada de boa quali-
dade”, observou.

Rodovia 
inaugurada 
sábado pelo 
governador, 
com a presença 
de auxiliares, 
políticos e 
lideranças locais, 
vai beneficiar 
cerca de 120 
mil habitantes 
de Santa Rita; 
investimento foi 
de R$ 17 milhões

Um total de 54.198 paraibanos se 
inscreveu no Programa de Habilita-
ção Social (PHS), lançado pelo Gover-
no do Estado no dia 1º de junho. As 
inscrições terminaram no domingo 
(10) e a relação dos pré-selecionados 
será divulgada amanhã. Na edição 
atual, mais 1.500 pessoas de baixa 
renda terão acesso à Carteira Nacio-
nal de Habilitação de graça. 

De acordo com o relatório final, 
até a zero hora desse domingo, João 
Pessoa teve o maior número de ins-
critos (18.866), seguida de Campina 
Grande (5.714), Patos (2.057), Santa 
Rita (1.830), Sousa (1.708), Bayeux 
(1.493), Cajazeiras (1.181) e Pombal 
(1.121). Nos demais municípios, o nú-
mero de inscritos foi inferior a mil 
(relação completa no endereço www.
habilitacaosocial.pb.gov.br ).

Entre os inscritos, o número de 
mulheres foi superior ao dos homens: 
29.240 contra 24.958. De acordo com 
as vagas disponíveis, foram inscritos 

17.085 beneficiários ou com perfil 
para o Programa Bolsa Família; 35.524 
pessoas com renda familiar até um 
salário mínimo ou desempregadas; 
1.249 alunos dos programas ProJovem 
e Brasil Alfabetizado;176 egressos e 
liberados do sistema penitenciário, 
e 164 beneficiários do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA).

Criado em maio de 2012, o Pro-
grama de Habilitação Social permite 
o acesso das pessoas de baixo poder 
aquisitivo à obtenção gratuita da 
Autorização para Condução de Ciclo-
motores (ACC), da primeira Carteira 
Nacional de Habilitação nas catego-
rias A ou B, da hipótese de adição de 
categoria A ou B, bem como da mu-
dança de categorias para C, D ou E.

Vagas
Os candidatos inscritos serão sele-

cionados de acordo com a distribuição 
e a destinação das vagas, obedecen-
do os termos previstos no edital. Cin-

quenta por cento para beneficiários 
do Bolsa Família; 20% para alunos ou 
concluintes dos programas ProJovem 
e Brasil Alfabetizado; 15% para pes-
soas com renda familiar igual ou in-
ferior a um salário mínimo ou desem-
pregadas; 10% para pessoas egressas 
e liberadas do sistema penitenciário, 
bem como aqueles que tenham cum-
prido medida socioeducativa de in-
ternação, nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e 5% para 
beneficiários do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA).

A divulgação dos pré-seleciona-
dos e a convocação para comprova-
ção documental, amanhã, será feita 
por meio de publicação no Diário 
Oficial do Estado e no site www.ha-
bilitacaosocial.pb.gov.br, quando de-
verão comprovar os dados cadastrais 
mediante apresentação de documen-
tos. Aqueles que não comprovarem 
a veracidade das informações pres-
tadas durante a inscrição “online” 

serão eliminados e substituídos por 
candidatos que constarão no cadas-
tro de reserva.

O resultado final será divulga-
do nesta sexta-feira (15), quando os 
inscritos terão um prazo de dez dias 
para ingressar com recursos, nas se-
des do programa.

Programa Habilitação Social inscreve mais de 54 mil candidatos 
ACESSO GRATUITO À CNH

Divulgação dos 
pré-selecionados 
e a convocação 
para comprovação 
documental serão 
publicadas na edição 
de amanhã no Diário 
Oficial do Estado

FotoS:  Francisco França
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Polícia Militar tem frota renovada 
com a entrega de novas viaturas
Frota deve chegar a mais de 
1.500 veículos até o fim do 
ano, entre carros e motos

O Governo do Estado 
entrega novas viaturas à Po-
lícia Militar para aumentar e 
renovar a frota de veículos, 
que atualmente é uma das 
mais modernas do País, ope-
rando com dez tipos: Pálio 
Weekend, Fiat Grand Siena, 
Renault Duster, Chevrolet 
S-10, Nissan Frontier, Ford 
Ranger, Mitsubishi L200, Re-
nault Sandero, Volkswagen 
Amarok e Toyota Hilux. 

Com o investimento, a 
corporação deve chegar a 
mais de 1.500 veículos até o 
fim deste ano, entre carros e 
motos. Até 2010, eram pou-
co mais de 800. A renovação 
é realizada com as viaturas 
que já ultrapassaram a qui-
lometragem adequada para 
a atividade ou o seu tem-
po de uso, prática que vem 
sendo adotada, desde 2011, 
juntamente com a entrega 
de outras unidades para au-
mentar a capacidade logísti-
ca da PM.

A frota é composta por 
carros locados e da própria 
instituição. Com o proces-
so de locação, o governo 
proporciona à corporação 
a rápida reposição das via-
turas nas ruas, pois quando 
elas apresentam qualquer 

problema mecânico e o re-
paro atinge prazo superior 
a 48 horas, os veículos são 
imediatamente substituídos 
para que não haja prejuízo 
nas rondas e na atuação con-
tra a criminalidade.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, destacou os in-
vestimentos realizados nos 
últimos anos. “Temos hoje 
uma nova Polícia Militar, 
com capacitação constante 
do efetivo, proporcionando 
condições adequadas ao po-
licial militar, que trabalha em 
viaturas modernas, clima-
tizadas e, portanto, dignas 
para pacificadores sociais 
que todos os dias saem às 
ruas em busca de promover 
a paz social para o cidadão, 
através da gestão por metas 
e várias outras políticas de 
segurança pública que cons-
truíram essa nova realidade”, 
comentou.

Nas próximas semanas
A Diretoria de Apoio Lo-

gístico (DAL) está equipando 
e caracterizando novos veí-
culos Renault Duster, Nissan 
Frontier e Fiat Grand Siena 
que serão entregues nas pró-
ximas semanas. No primeiro 
semestre, o Governo do Esta-
do, através da DAL da Polícia 
Militar, entregou 146 novas 
viaturas.

A Polícia Militar conduziu 51 
suspeitos até as delegacias no 
segundo fim de semana do mês 
de julho, período em que a cor-
poração atendeu 1.572 ocorrên-
cias em todo o Estado, retirou 
15 armas de fogo de circulação, 
recuperou 12 veículos com quei-
xas de roubo ou furto e resgatou 
dez aves silvestres.

As prisões e apreensões foram 

por porte ilegal de arma (15), rou-
bo (21), com drogas (5), por crime 
ambiental (5), por força de man-
dado de prisão (3) e por tentativa 
de homicídio (2).

As ações de abordagens a veí-
culos foram intensificadas e delas 
resultaram na recuperação de dez 
motos e dois carros que estavam 
com registros de roubos ou furtos 
em Fagundes, Nova Floresta, Pe-

dras de Fogo, Pilar, Triunfo, João 
Pessoa, Boqueirão, Patos, Lagoa 
Seca e Catingueira.

A PM ainda retirou, no total, 
15 armas de fogo de circulação 
durante as atividades preventivas 
(rondas e abordagens) nos muni-
cípios de Campina Grande, Seridó, 
Pedra Branca, João Pessoa, Santa 
Rita, Pilões, Sousa, Queimadas, 
Cuité, Pitimbu e Patos. 

PM prende 51 suspeitos e recupera 12 veículos 
AÇÕES NO FIM DE SEMANA

Foram apreendidas armas de fogo e recuperados veículos com queixas de roubo ou furto em vários municípios paraibanos

O empresário campi-
nense Antônio José Sarmen-
to Toledo, diretor da em-
presa Poligran - Polimentos 
de Granitos do Brasil S/A e 
sócio da empresa Minerado-
ra Intercontinental, além de 
presidente do Conselho de 
Administração da Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Rochas Ornamentais, foi 
condenado pela Justiça Fede-
ral, em sentença transitado 
em julgado, a uma pena de 
3 anos e 6 meses de prisão, 
em razão da prática do crime 
de apropriação indébita pre-
videnciária (artigo 168-A, do 
Código Penal).

Tendo em vista as inú-
meras tentativas realizadas, 
desde 2014, com o objetivo 
de encontrá-lo para dar iní-
cio ao cumprimento da pena 
a que foi condenado, inclusi-
ve a realização de audiências 
as quais apenas os seus ad-
vogados compareciam, a 6ª 
Vara Federal expediu manda-
do de prisão em seu desfavor. 
Mesmo tendo pleno conheci-
mento da ordem de prisão, 
tanto que seus advogados 
impetraram dois habeas 
corpus, que não foram defe-
ridos pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5) 
e pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), o condenado 
ainda não foi localizado pela 

Polícia Federal, tampouco 
apresentou-se espontanea-
mente, razão pela qual já é 
considerado foragido pela 
Justiça Federal.

Diversas medidas estão 
sendo adotadas para efetuar 
a prisão de Antônio José Sar-
mento Toledo, dentre elas, a 
propagação do mandado de 
prisão entre as unidades da 
Polícia Federal (PF) e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
especialmente aquelas que 
exercem atribuição de imi-
gração/emigração, assim 
como entre as companhias 
aéreas nacionais, bem como 
a adoção das providências 
necessárias à inclusão do 
seu nome na rede de difu-
são vermelha da Organiza-
ção Internacional de Polícia 
Criminal (Interpol), quando 
passará a ser considerado 
foragido internacional, a fim 
de que, caso ele esteja no 
exterior, possa ser localiza-
do e preso em mais de uma 
centena de países, e, poste-
riormente, extraditado para 
o Brasil.

Caso algum cidadão te-
nha informações sobre o 
paradeiro do empresário, 
poderá entrar em contato 
com a Polícia Federal e/ou 
Ministério Público Federal 
(MPF), sendo absolutamente 
preservada a sua identidade.

Empresário campinense 
é considerado foragido

PROCURADO PELA PF

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), por 
meio da Operação Lei Seca, 
flagrou 14 condutores por diri-
gir sob efeito de álcool, duran-
te o fim de semana, na Grande 
João Pessoa. Além disso, foram 
efetuadas mais 17 notificações 
pela prática de outras infra-
ções ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Segundo o chefe da Divi-

são de Policiamento e Fiscali-
zação do órgão, Ricácio Cruz, 
durante a operação foram 
realizados 381 testes de bafô-
metro. A ação ainda resultou 
na apreensão de 12 carteiras 
de habilitação (CNHs) e na re-
moção de sete veículos ao pá-
tio do Detran.

Punições previstas
De acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), os 
condutores de veículos flagra-
dos sob efeito de álcool estão 
sujeitos a multa no valor de 
R$ 1.915,00, além de responder 
a processo administrativo de 
cassação da CNH por um ano. 
Em caso de reincidência, será 
cobrada multa de R$ 3.860,00 
e o condutor responderá pela 
cassação da CNH pelo período 
de dois anos. 

Lei Seca notifica 14 por dirigir sob efeito de álcool

PC prende homem por roubo em Coremas
A Polícia Civil da Paraí-

ba, por meio de um trabalho 
investigativo realizado pela 
Delegacia de Coremas, pren-
deu Edilson Alves, suspeito 
de participar de um roubo a 
um estabelecimento comer-
cial, no último dia 2 de julho, 
no município. 

De acordo com o titular 
da 17ª Delegacia Seccional, 
com sede em Itaporanga, o de-
legado Glauber Fontes, disse 
que o suspeito foi localizado 
após a polícia receber denún-

cias da participação dele no 
roubo, quatro horas após o 
ocorrido. “O Edilson estava no 
bairro Alto da Boa Vista e, ao 
ver a viatura da polícia, ten-
tou fugir em uma motocicleta, 
mas logo foi alcançado pelos 
policiais. Ao chegar à delega-
cia, confessou o crime”, disse a 
autoridade policial. 

Segundo o delegado Glau-
ber Fontes, o suspeito já era 
investigado pela prática de vá-
rios roubos ocorridos na cida-
de. A motocicleta apreendida 

foi detectada com adulteração 
no chassi e motor. Durante 
consulta no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) foi identificado 
que contra o suspeito já existe 
um mandado de prisão pre-
ventiva da Comarca de Sousa 
pelo mesmo tipo de crime.

Outro caso
Ainda no último dia 2 de 

julho, três crianças com idades 
entre 10 e 12 anos de idades 
foram entregues aos pais de-
pois de confessarem participar 

de um furto a uma loja de ma-
teriais eletrônicos. 

De acordo com a polícia, 
foram levados do estabeleci-
mento várias caixas de som, 
microfones, Playstation, en-
tre outros objetos. De acordo 
com os policiais, após o re-
gistro da ocorrência, os ob-
jetos foram localizados e as 
crianças que confirmaram o 
arrombamento à loja recebe-
ram uma notificação e volta-
ram para a casa dos pais. Os 
materiais foram devolvidos. 

TRABALHO INVESTIGATIVO

Acusado de homicídio e outros crimes em Santa Rita é detido
O trabalho investigativo 

da Polícia Civil da Paraíba, por 
meio Núcleo de Homicídios da 
5ª Delegacia Seccional, com 
sede em Santa Rita, realizou 
na madrugada do sábado (9), 
uma operação policial no Dis-
trito de Livramento, zona Ru-

ral da cidade, que culminou na 
prisão de Washington Evange-
lista dos Santos, de 28 anos. 

Ele é apontado como 
executor do homicídio que vi-
timou o agricultor Manoel da 
Penha Lino, 40 anos, morto 
com três tiros na cabeça quan-

do já estava com os pés e mãos 
amarrados, em abril deste ano.

Durante a operação, tam-
bém foi presa por força de um 
mandado de prisão preven-
tiva, cumprido em Cabedelo, 
Elza Maria dos Santos Silva, 
de 62 anos, ex-companheira 

da vítima. Segundo as investi-
gações, Elza teria sido a man-
dante do crime, uma vez que 
Manoel estaria mantendo um 
relacionamento amoroso com 
sua nora e, por esse motivo, 
estava planejando romper sua 
relação com a então esposa.  

Ainda de acordo com 
a polícia, além deste crime, 
Washington Evangelista dos 
Santos é apontado como o 
“Terror de Livramento”, tendo 
seu nome associado a diversos 
homicídios na localidade. Ele é 
suspeito também de tráfico de 

drogas e de extorsão contra os 
pequenos comerciantes da lo-
calidade, que eram obrigados 
a lhe fornecer comida e bebida 
mediante ameaças. 

Eles vão responder por 
homicídio e Washington tam-
bém por porte ilegal de arma .

OPERAÇÃO POLICIAL

Foto: Secom-PB
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Caravana do Coração atende 
mais de mil pacientes em 7 dias 
Mutirão já visitou sete 
municípios e até dia 16 
vai passar por mais seis

O projeto Caravana do Co-
ração já atendeu mais de mil 
pacientes durante os sete pri-
meiros dias de atividades nas 
cidades de Monteiro, Princesa 
Isabel, Itaporanga, Cajazeiras, 
Sousa, Catolé do Rocha e Pom-
bal. Até o dia 16, serão visita-
dos Patos, Picuí, Esperança, 
Guarabira, Mamanguape e 
Itabaiana. O objetivo é atender 
crianças e gestantes com pro-
blemas cardíacos. O projeto é 
uma parceria do Governo do 
Estado com a ONG pernambu-
cana Círculo do Coração. 

“Nossa expectativa era 
atender pouco mais de mil pa-
cientes até o final da caravana. 
É surpreendente saber que, na 
metade do trajeto, chegamos 
ao paciente de número 1.000. 
O mais difícil tem sido limitar 
o número de pacientes por mu-
nicípio, porque gostaríamos de 
atender todos. Porém, é impor-
tante termos um número base 
para garantir um atendimento 
de excelência e, também, não 
desgastar a equipe que logo 
depois dos trabalhos já segue 
para outra cidade”, disse a co-
ordenadora da caravana e pre-
sidente da ONG, Sandra Mattos.

A caravana passou ontem 
em Patos pela quarta vez. A re-
gião abrange cerca de 90 mu-
nicípios e é uma das que tem o 
maior índice de crianças com 
cardiopatia. “A população sem-
pre recebe a equipe com muita 
expectativa, principalmente, 
por trazer serviços que não 
temos na nossa região, além 
de exames específicos, mos-
trando que realmente é um 
evento importante para suprir 
a demanda da população. Até 
as 11h, mais de 100 pacientes 
já tinham começado a ser aten-
didos e cada um deles passa 
por, pelo menos, dez salas dife-
rentes de atendimento. Depois 
do contato com a equipe, as 
famílias seguem o tratamento 
no serviço fixo da Maternida-
de de Patos, o ambulatório das 
cardiopatas”, disse a gerente re-
gional da 6ª GRS, Liliane Sena.

Caravana do Coração 
A partir do segundo ano 

da Rede de Cardiologia Pediá-
trica da Paraíba (RCP), com o 
objetivo de aprimorar o pro-
grama de triagem e facilitar o 
acesso da população à equipe 
de especialistas, foi criada a Ca-
ravana do Coração. Trata-se de 
uma visita de uma equipe mul-
tiprofissional incluindo médi-
cos, enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, professores 
e estudantes universitários às 
cidades do interior da Paraíba 
que integram a RCP, para rea-
lizar consultas e exames com-
plementares, como ecocardio-
grama e oximetria, além de 
arte-educação para crianças, 
pais e capacitação para profis-
sionais de saúde.

Foram realizadas, até o 
momento, três Caravanas do 
Coração. Na primeira caravana 
foram visitados oito municí-
pios e atendidos pouco mais de 
500 pacientes. As duas últimas 
edições foram em 13 municí-
pios e atenderam mais de mil 
pacientes cada. Nessas carava-
nas, os profissionais de saúde 
percorrem mais de 1.880 km.

A Rede de Cardiologia Pe-
diátrica da Paraíba (RCP – PB) 
é uma iniciativa do Governo do 
Estado, que investe anualmen-
te R$ 6 milhões no projeto. 

O Porto de Cabedelo se-
gue com movimentação sema-
nal de três navios, em média, 
nessa fase de crise econômica 
nacional. Geralmente atracam 
por semana dois petroleiros, 
o que mantém a regularidade 
no estoque de combustíveis 

para abastecer o mercado pa-
raibano. 

Na manhã de ontem,  atra-
cou no cais do porto o navio 
petroleiro MR Canopus, de 
bandeira das Ilhas Marshall, 
com 9.000 toneladas de diesel. 

O MR Canopus veio de For-

taleza (CE) e mede 183 metros 
de comprimento. O diesel já 
está sendo transferido para os 
tanques de armazenamento 
para seguir às distribuidoras. 

A presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Gilma-
ra Temóteo, informou que na 

quinta-feira (7), o Porto de Ca-
bedelo recebeu o navio Minas, 
procedente do Uruguai, com 
6.190 toneladas de malte para 
abastecer fábricas de cerveja. 
Esse navio mede 177 metros de 
comprimento e tem bandeira 
panamenha.

Porto de Cabedelo recebe em 
média três navios por semana

MOVIMENTAÇÃO

Petroleiro MR Canopus, de bandeira das Ilhas Marshall, veio de Fortaleza (Ceará) e atracou ontem no Porto de Cabedelo com 9.000 toneladas de diesel

FOTO: Secom-PB

O Complexo Hospitalar 
de Doenças Infectoconta-
giosas Clementino Fraga, 
unidade integrante da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), estará presente com 
sua equipe em três municí-
pios paraibanos.

Os profissionais devem 
disponibilizar à população 
diversas ações de saúde, 
com caráter preventivo e 
educativo. As atividades fa-
zem parte do Programa Cle-
mentino Itinerante e serão 
realizadas nas cidades de 
João Pessoa, Juripiranga e 
Bayeux.

Dentre as ações de saú-
de propostas, a equipe do 
Clementino Fraga deve rea-
lizar serviços de testagens 
rápidas para HIV, sífilis e he-
patites virais. Ainda devem 
ser disponibilizados aos 
usuários testes de glicemia e 
aferição de pressão arterial. 

Durante os atendimen-
tos haverá distribuição de 

material educativo e preven-
tivo, como também preser-
vativos masculinos e femini-
nos. A Companhia da Saúde 
e do Sorriso deve orientar a 
população, de uma forma ir-
reverente, quanto aos cuida-
dos com a saúde que devem 
ser tomados pela população.

De acordo com o geren-
te de Ações Estratégicas do 
Clementino Fraga, Francisco 
Morais, o Clementino Itine-
rante “é um meio de tornar 
público e levar à população 
em geral as ações de saúde 
de responsabilidade deste 
Complexo Hospitalar”, des-
tacou Morais.

Programação
Hoje, os profissionais 

do Clementino Itinerante es-
tarão disponibilizando seus 
serviços das 8h às 14h, na 
Casa da Cidadania do Manaí-
ra Shopping, em João Pessoa.

Na quinta-feira (14) é 
a vez do município de Juri-

piranga receber a equipe de 
saúde do Clementino Itine-
rante, a partir das 8h30, no 
Clube Municipal da cidade.

Na terça-feira (19), o 
Clementino Itinerante vai 
até o município de Bayeux, 
na Grande João Pessoa, pres-
tar seus atendimentos na 
Primeira Ação Comunitária 
do Bairro Mario Andreazza.

Ações de saúde contemplam 
três municípios paraibanos

CLEMENTINO ITINERANTE Aesa prevê sol 
com variação de 
nuvens hoje para 
todo o Estado 

Inscrições para 
trabalhadores do 
Suas no Nuep 
estão abertas 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê sol com varia-
ção de nuvens para todas as 
regiões do Estado nesta ter-
ça-feira (12), a exemplo de 
Litoral, Agreste e Brejo, regi-
ões localizadas no setor leste.

Na faixa litorânea, a 
temperatura máxima deverá 
ficar em torno dos 30oC e a 
mínima, dos 23oC.  No Ser-
tão, que também deverá ter 
sol com variação de nuvens, 
assim como Alto Sertão e 
Cariri-Curimataú, a tempera-
tura máxima deverá ficar em 
torno dos 34º C com mínima 
de 22oC.

Confira a temperatura 
para as demais regiões do Es-
tado nesta terça-feira: Agres-
te, máxima de 30oC e míni-
ma de 18oC; Brejo, máxima 
de 27oC e mínima de 17oC; 
Cariri-Curimataú, máxima de 
32oC e mínima de 17oC e Alto 
Sertão, máxima de 34oC e mí-
nima de 22oC. 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), 
convida os usuários e tra-
balhadores do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas) para representa-
ção permanente no Núcleo 
de Educação Permanente 
(Nuep) do Suas. 

Os interessados podem 
fazer as inscrições a partir 
dessa segunda-feira (11) 
até a próxima sexta-feira 
(15), na Gerência Execu-
tiva de Assistência Social 
(Geas), localizada no 2º 
andar da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano, que fica na Ave-
nida Epitácio Pessoa, 1501, 
Bairro dos Estados. 

Para mais informações, 
os interessados podem 
acessar o edital que está 
publicado no site http://
paraiba.pb.gov.br/desen-
volvimento-humano/ . 

Programa leva 
serviços como 
testagens 
rápidas de 
HIV, sífilis e 
hepatites virais 
a João Pessoa, 
Juripiranga e 
Bayeux
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Últimas
8
Auditores da Receita anunciam 
greve a partir desta quinta-feira
Paralisações serão
parciais e vão afetar
portos e aeroportos

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil 

A partir de quinta-feira 
(14), a liberação de cargas e 
de bagagens nas fronteiras, 
nos portos e nos aeroportos 
ficará mais lenta. Os audito-
res fiscais entrarão em ope-
ração padrão por tempo in-
determinado. Nas unidades 
da Receita Federal, os au-
ditores cruzarão os braços 
dois dias por semana. 

A categoria alega des-
cumprimento do acordo sa-
larial fechado no fim de mar-
ço, porque o governo ainda 
não informou quando en-
viará ao Congresso o projeto 
de lei que reajusta as remu-
nerações e atende a outras 
reivindicações não salariais.

Em nota, o Sindifisco Na-
cional, entidade que repre-
senta os auditores, informou 
que a reunião de quarta-fei-
ra (6) entre representantes 
da categoria e o ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, terminou sem avanços. 
Segundo a nota, não há pra-

zo para o envio do projeto e 
existem dificuldades técni-
cas e jurídicas em relação ao 
bônus de eficiência previsto 
no acordo.

Médicos
Conforme o Sindifisco 

Nacional, a decisão do go-
verno de instituir uma grati-
ficação para médicos peritos 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) represen-
tou o estopim da operação 
padrão.

Na quinta-feira (7), o 
governo anunciou o paga-
mento de R$ 60 por perícia 
para os médicos que tra-
balharem além do horário 
revisando 840 mil auxílios 
doença e 3 milhões de apo-
sentadorias por invalidez 
concedidos há mais de dois 
anos.

Por meio da assessoria 
de imprensa, o Ministério 
do Planejamento informou 
que revisa todos os acordos 
salariais concedidos na ges-
tão da presidente afastada 
Dilma Rousseff e fez um ape-
lo para que não haja acirra-
mento nas negociações. A 
Receita Federal informou 
que não comenta mobiliza-
ções de servidores. Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, tentou evitar o movimento dos auditores durante várias reuniões na semana passada  

O governador Ricardo 
Coutinho cumpre agenda ad-
ministrativa nesta terça-feira 
(12) em três municípios pa-
raibanos, onde entrega obras 
que vão beneficiar a popu-
lação. A primeira atividade 
acontece em Sapé, a partir 
das 10h30, com a inaugura-
ção da Escola Municipal de 
Artes da cidade, com recur-
sos do Pacto pelo Desenvol-
vimento Social. Também na 
cidade, ele participa da inau-

guração da Central de Bene-
ficiamento e comercialização 
da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, às mar-
gens da PB-073.

À tarde, Ricardo se diri-
ge a Ingá, no Parque Arqueo-
lógico das Itacoatiaras, onde 
entrega a reforma do Museu 
de Ingá. Em seguida, é a vez 
do município de Itatuba, que 
receberá o benefício da pavi-
mentação de várias ruas da 
cidade.

Ricardo entrega obras 
em Sapé, Ingá e Itatuba

desenvolviMento social

Terça-feira (12/07/2016)
10h30 – Inauguração da Escola Municipal de Artes de Sapé                               
Local: Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 3000 – Cuba (Cidade Cristã) Sapé/PB
11h – Inauguração da Central de Beneficiamento e comercialização da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária da cidade de Sapé.
Local: As margens da PB-073, Bairro Terra Nova– Sapé/PB (Ao lado do cemitério 
municipal)
15h – Entrega da reforma do Museu de Ingá.
Local: Museu da História Natural – Parque Arqueológico das Itacoatiaras-Ingá/PB
16h30 – Inauguração de pavimentação de várias ruas na cidade de Itatuba.
Local: Rua Josefa Aguida Pessoa – Santo Antônio – Itatuba/PB (Próximo ao Estádio Municipal).

Agenda

O empresário Marcone Mo-
rais, dono do posto de combus-
tível Expressão, foi morto ontem 
durante assalto a uma agência 
do Banco do Brasil localizada a 
cerca de 500 metros da empresa 
dele, na Avenida Afonso Pena, 
bairro do Bessa, em João Pessoa. 
Segundo informações da Polícia, 
ele estava no local para fazer o 
depósito de um malote de di-
nheiro quando pelo menos dois 
bandidos anunciaram o assalto.

Nesse momento, Marcone 
encontrava-se na área de auto-
atendimento da agência, apro-

ximando-se da porta giratória. 
Quando percebeu a ação, o em-
presário teria reagido e atirado 
em um dos bandidos - que mor-
reu ainda no local -, mas termi-
nou sendo baleado no tórax. 
Marcone Morais foi levado ain-
da com vida para o Hospital de 
Emergência e Trauma, mas não 
resistiu.

Ele tinha 50 anos e era conhe-
cido por denunciar a formação 
de cartel de postos de combus-
tível em João Pessoa. O empre-
sário já teria, inclusive, sofrido 
ameaças de morte por causa das 

denúncias, segundo informações 
divulgadas durante a Operação 
274, deflagrada pelo Ministério 
Público Federal e a Polícia Fede-
ral em 2007 na capital.

O corpo de Marcone Morais 
foi encaminhado para a Gerência 
Executiva de Medicina e Odon-
tologia Legal (Gemol). A arma 
utilizada pelo suspeito do assalto 
foi encontrada no local do crime 
e o carro usado para o assalto foi 
abandonado pelos bandidos em 
um matagal. A Polícia está inves-
tigando para localizar os demais 
assaltantes.

Proprietário do posto Expressão 
é morto em tentativa de assalto

criMe no bessa

Foto: Reprodução internet

Foi publicada a quarta 
sentença no âmbito da Ope-
ração Fanes, que desarticulou 
organização criminosa voltada 
à prática de fraudes em bene-
fícios previdenciários e em-
préstimos consignados, sob o 
comando do servidor do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS), André Soares da Cunha, 
lotado na Agência da Previdên-
cia Social (APS) Dinamérica, 
em Campina Grande (PB).

Desta vez, foram conde-
nados, pela 6ª Vara Federal de 
Campina Grande/PB, os réus 
Michael Guedes Carneiro, Jef-
ferson Ramos dos Santos, Ra-
mon Pereira de Sousa, Severino 
Barreto da Silva, Diogo Rubens 
Sales e Izaias Raimundo dos 
Santos, este último também 

alvo da Operação Agendamen-
to Virtual.  

Todos os réus recebiam 
benefícios previdenciários 
fraudulentos, concedidos por 
André Soares da Cunha, a ex-
ceção de Izaias Raimundo dos 
Santos, acusado de colaborar 
com a organização criminosa 
recebendo e transportando 
valores ilícitos no interesse do 
grupo. 

O réu Michael Guedes Car-
neiro foi condenado, ainda, por 
ser integrante da organização 
criminosa, prestando auxílio 
na produção de documentos 
falsos utilizados nas fraudes.

Michael Guedes Carnei-
ro foi condenado a 7 anos de 
reclusão e 72 dias-multa, pela 
prática dos crimes previstos no 

artigo 313-A do Código Penal 
(inserção de dados falsos em 
sistema de informação) e no 
artigo 2º da Lei nº 12.850/13 
(organização criminosa). A 
Izaías foram impostos 4 anos 
e 4 meses de reclusão e 80 
dias-multa, pelo crime do arti-
go 180, § 6º, do Código Penal 
(receptação). Os réus Jefferson 
Ramos dos Santos, Ramon Pe-
reira de Sousa, Severino Bar-
reto da Silva e Diogo Rubens 
Sales foram condenados, cada 
um, pela prática do crime do 
artigo 313-A do Código Penal 
(inserção de dados falsos em 
sistema de informação), a 3 
anos e 6 meses de reclusão e 
60 dias-multa. 

As multas impostas, so-
madas, atingiram o patamar 

de R$ 30.889,60 (trinta mil, 
oitocentos e oitenta e nove re-
ais e sessenta centavos). Já o 
valor mínimo fixado para re-
paração dos danos causados 
pelos crimes contra o INSS, 
em decorrência do pagamen-
to dos benefícios fraudulen-
tos, alcançou R$ 183.793,23 
(cento e oitenta e três mil, 
setecentos e noventa e três 
reais e vinte e três centavos). 

A Operação Fanes foi 
deflagrada em setembro de 
2015 por uma força-tare-
fa formada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) em 
Campina Grande (PB), Polí-
cia Federal (PF) e Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). Ao todo, foram denun-
ciadas 33 pessoas pelo MPF.

Condenado mais um grupo de 
réus da ‘Operação Fanes’ do MPF

Fraudes na previdência

O ex-ministro de Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção Marco Antonio Raupp, 
está internado após sofrer 
ontem (10) um acidente 
na rodovia BR-354, próxi-
mo à cidade de Caxambu 
(MG). Raupp tem 78 anos 
e comandou a pasta entre 
2012 e 2014, no governo 
da agora presidente afasta-
da Dilma Rousseff. Ele está 
na UTI do Hospital Cônego 
Monte Raso, em Baependi, 

no sul de Minas Gerais.
Segundo a instituição, 

o estado de saúde de Raupp 
é grave e inspira cuidados. 
“Ainda ontem ele foi subme-
tido a uma cirurgia no abdô-
men. Ele está sedado e ama-
nhã os médicos irão avaliar 
a necessidade de se fazer 
uma hemodiálise”, informou 
o gerente administrativo do 
hospital, Moacir Pompeu, 
em nota divulgada ontem 
(11) no fim da tarde.

Ex-ministro Marco Antônio 
Raupp sofre grave acidente

na br-354 - Minas gerais



Apaixonado pelo esporte, o 
jornalista Phelipe Caldas o 

transforma no tema central de 
seu primeiro livro de crônicas

O jornalista Phelipe Caldas lança hoje o seu segundo livro, 
intitulado “Além do Futebol: paixões, dores e memórias 
sobre um jogo de bola” (Ideia Editora). A apresentação 
da obra e a sessão de autógrafos acontecem, a partir das 
19h, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. O autor 
estreou em livro em 2007 com “Academias de Bambu”, 
um texto de recorte acadêmico sobre as relações boêmias 
e intelectuais que giram em torno de uma mesa de bar.

Em “Além do futebol”, Phelipe reúne setenta crônicas sobre a grande 
paixão da sua vida, o futebol, além de um texto extra sobre a vertente do 
esporte bretão que se tornou conhecida como “futebol americano”. Há 
crônicas inéditas e uma mais antiga, de 2012, mas a maioria, escritas en-
tre 2014 e 2016, foi publicada no blog do autor –“Carrinho por Trás” – e 
no extinto “Jornal da Paraíba”, no qual ele trabalhou, principalmente, na 
editoria de Esportes.

Do ponto de vista de sua estrutura e conteúdo, o livro de Phelipe co-
loca o leitor diante de uma partida de futebol, na iminência de começar. 
A leitura inicia com os textos dos “comentaristas”, no caso, os professores 
Sérgio de Castro Pinto (orelhas) e Hildeberto Barbosa Filho (prefácio), 
prosseguindo com as considerações do cartola-técnico-locutor (o autor) 
sobre campeonato, estádios, árbitros, gandulas, equipes, craques, joga-
das, torcidas e torcedores.

Não pode ter sido simples coincidência o fato de a primeira crôni-
ca do livro de Phelipe eleger a bola como protagonista. Afinal, ela que 
deu origem ao futebol e é a própria essência do jogo, notadamente no 
momento mágico em que, com humildade, rebaixa-se ao nível dos pés 
do craque, desvanece a forma física, para se consubstanciar na efêmera 
matéria espiritualdo gol. A bola e o craque: “amor eterno”, “harmonia 
indissolúvel”, “magia indiscutível”.

Iniciado o “jogo”, Phelipe apresenta e detalha as latitudes técni-
cas, filosóficas, artísticas e existenciais do futebol. O esporte atravessa 
fronteiras de tempo e espaço e, transformando vidas(individuais e co-
letivas), toma a forma definitiva de arte e cultura. Assim formatado, em-
presta suas feições antropológicas, lúdicas e estéticas para a construção 
da identidade singular de um determinado povo, ou um segmento dele, 
como aconteceu com os brasileiros.

Por meio do futebol conhecemos também aspectos essenciais da 
personalidade e da biografia do próprio Phelipe, haja vista que, na con-
dição desuprema paixão, o esporte permeia suas relações com o outro, 
pertença ou não ao núcleo da família, e isso desde a mais tenra idade. 
A densidade amorosa do livro manifesta-se, acima de tudo, na relação 
afetiva que o liga ao pai (hoje memória), ambos torcedores; dependentes 
incorrigíveis do “vício” chamado futebol.

Como está claro, óbvio e evidente, o futebol é o núcleo central do 
livro de Phelipe. No entanto, o autor o alarga de tal maneira, que, pra-
ticamente, nenhum assunto relacionado ao esporte lhe escapa à me-
mória prodigiosa, perspicaz e atenta. A primeira ida ao estádio (com o 
tio), os jogos assistidos ao lado do pai, os jogadores e as jogadas ines-
quecíveis, as glórias das conquistas e os traumas dos rebaixamentos, 
as brigas das torcidas... E por aí vai.

Phelipe é um contador de histórias nato. Narra na primeira, mas 
não raro muda de pessoa ou “incorpora” um personagem, para melhor 
expressar aspectos emocionais. É o caso de “Sublime amor”, um texto co-
movente sobre um trabalhador que sobrecarrega a jornada para ganhar 
um bilhete de acesso ao estádio que ajudou a construir, e depois o entre-
ga ao filho, para que este realize por ele o “sonho sagrado” de assistir um 
jogo de Copa do Mundo.

Um campeonato é feito dejogos memoráveis (no bom e no mau sen-
tido), assim como uma partida tem momentos sublimes (o gol de letra), 
eletrizantes (a bola na trave) e frustrantes (o pênalti perdido). Do mes-
mo modo, no livro de Phelipe há textos criativos e bem escritos, como 
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“Do lado de lá da pátria” (sobre um heroico torcedor da zona rural) e “O mundo 
em um botão” (sobre o futebol de botão), e outros, digamos assim, de menor 
densidade narrativa.

O excesso de advérbios de modo (palavras com o sufixo “mente”) e a in-
tercalação, ainda insatisfatória, de períodos breves e longos, comprometem a 
leveza e a concisão que se espera da crônica. Percebe-se que, em alguns casos, 
o autor poderia esmerilar mais a frase, substituindo palavras ou suprimindo 
vogais e artigos. Filigranas que emprestam certa aspereza ao tecido narrativo, 
mas que serão facilmente removidas pelo potencial criativo do autor.

Bom técnico que é, Phelipe aperfeiçoa-se a cada livro, ou seja, a cada parti-
da jornalística e literária (ou as duas coisas juntas, como acontece com seu livro 
de crônicas) que dirige. Portanto, nos próximos jogos, saberá escalar palavras-
craques, tecendo períodos e parágrafos inventivos, até o texto final primoroso. 
Será o seu gol de placa, no minuto final da partida, como ele gosta. Na arquiban-
cada, encerrada esta partida, torcemos já pelo próximo jogo.

Phelipe Caldas reuniu 
no livro “Além do 

futebol: paixões, dores 
e memórias sobre 

um jogo de bola” 70 
crônicas embrenhadas 

no universo contagiante 
do futebol



 

Essa Marilena Chauí deve ser o 
cão. Uma vez ela veio participar de um 
evento em Brasília e escalaram um 
chofer para andar com ela. Pois o cara 
era doutor em economia. Provavel-
mente você o conhece: trata-se de Luís 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque, filho 
de Zé Cavalcanti e Dona Zuleida, irmão 
da falecida Zuleidinha (a bela broto 59, 
uma das moças bonitas do meu tempo 
de rapaz). Lulinha também é irmão de 
Eduardo Albuquerque, promotor do 
Distrito Federal. Du Sabe Direito como 
gente grande. E Luís Carlos não fica só 
em economia: ele é professor de Filo-
sofia em Brasília. Pois 
foi chofer de Marile-
na, por conta de seu 
currículo.

Agora Marilena 
aparece no jornal 
dizendo que o juiz 
Moro foi treinado pelo 
FBI para desestabilizar 
o Brasil no que tange 
à política do pré-sal. 
Nesse sentido, ela deu 
declarações compro-
metedoras ao jornal 
Folha de São Paulo, que 
o jornal Contraponto 
repercutiu junto com 
a imprensa brasileira. 
O jornal Contraponto é 
um órgão vigilante nesses assuntos. Seu 
proprietário, João Manuel de Carvalho, 
já pagou caro por causa de suas posi-
ções. Durante a ditadura milicar (sic) 
foi preso diversas vezes pela repressão. 
João Mamão não brinca em serviço. Me-
rece o Prêmio Nobel de jornalismo. 

Em última instância, o Doutor Luís 
Carlos pode saber alguma coisa sobre 
o Golpe de Trinta, pois é Cavalcanti de 
Albuquerque, isto é, parente do gover-
nador assassinado na Paraíba. O Golpe 

De vez em quando os cidadãos jurisdicionados são 
surpreendidos com decisões inusitadas, incomuns, mos-
trando que o Poder Judiciário é uma caixinha de surpresas, 
decidindo, muitas vezes, de forma surpreendente. Afinal, 
garantir o acesso à Justiça e minimizar os preconceitos 
sociais deve ser preocupação de todos os magistrados. Na 
comarca de Pelotas (RS) duas incomuns sentenças foram 
proferidas na Vara da Direção do Foro.

A primeira analisou o pedido de um par de duas 
mulheres que fizeram inseminação artificial para ter filho. 
Como estavam juntas havia muitos anos – inclusive com 
a união civil reconhecida –, queriam que seu filho tives-
se o nome de ambas na certidão de nascimento. O juiz 
entendeu que “as relações humanas e suas modificações 
desafiam o Judiciário, criando a necessidade de um novo 
pensar, que se torne adequado à realidade, interpretando 
a norma e os princípios de maneira extensiva, concretizan-
do a justiça”. O julgado mencionou que o artigo 227, § 6.°, 
da Constituição Federal (que estabelece serem proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação) 
era aplicável ao caso, determinando que o registro de nas-
cimento do filho constasse com o nome de ambas as mães.

Registro civil
A segunda sentença tratou da alteração de registro 

civil quanto ao nome e ao sexo (no tocante à definição 
do gênero no documento) da parte requerente. Embora 
tendo nascido mulher, o autor da ação judicial via-se como 
homem. Ele havia recebido nome feminino no nascimento, 
e tinha interesse de fazer cirurgia para alteração de sexo. O 
magistrado disse que “seu nome de registro não alcança o 
modo pelo qual se vê como ser humano. O registro é um, o 
sentimento é outro”. Segundo a sentença, não se faz neces-
sária a cirurgia da mudança de sexo. Para o juiz, “o conceito 
de dignidade da pessoa não pode limitar-se a uma cirurgia 
de implantação da genitália masculina: deve assegurar sua 
integridade psicofísica no âmbito doméstico, profissional 
e social, a fim de que possa exercer plenamente os direitos 
civis que dele decorrem”.

Reprodução assistida
Agora está mais simples, em todo o País, registrar 

crianças geradas por técnicas de reprodução assistida, 
como a fertilização in vitro e a gestação por substituição, 
mais conhecida como “barriga de aluguel”. A Corregedo-
ria Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 52, que 
regulamenta a emissão de certidão de nascimento de filhos 
cujos pais optaram por essa modalidade de reprodução.

Anteriormente, esse registro só era feito por meio 
de decisão judicial, pois não havia regras específicas para 
esses casos. “A medida dá proteção legal a uma parcela da 
população que não tinha assegurado o direito mais básico 
de um cidadão, que é a certidão de nascimento”, afirmou a 
corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi. 
Ela também determinou que os oficiais registradores estão 
proibidos de se recusar a registrar as crianças geradas por 
reprodução assistida, sejam filhos de heterossexuais ou 
de homoafetivos. Se houver recusa do cartório, os oficiais 
poderão responder a processo disciplinar na corregedoria 
dos Tribunais de Justiça.

Agora, estão em vigor as regras para quatro situações 
possíveis:

1. Se os pais, heteroafetivos ou homoafetivos, forem 
casados ou conviverem em união estável, é suficiente 
que apenas um deles compareça ao cartório para fazer o 
registro.

2. Na certidão dos filhos de homoafetivos, o documen-
to deverá ser adequado para que seus nomes constem sem 
distinção quanto à ascendência paterna ou materna.

3. Nos casos de gestação por substituição, não mais 
constará do registro o nome da gestante informado na 
Declaração de Nascido Vivo.

4. O conhecimento da ascendência biológica não 
importará no reconhecimento de vínculo de parentesco 
entre o doador ou doadora e a pessoa gerada por meio de 
reprodução assistida.

Anayde Beiriz-XII

O petrolão no Contraponto
Cronicartigo
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Sentenças incomuns

O velório do presidente da Paraíba, na Catedral Me-
tropolitana, misturou  espetáculo cívico com religioso. Por 
setenta e duas horas o templo esteve de portas abertas 
para receber as caravanas do interior. As pessoas chora-
vam e ao extravasarem sua dor excomungavam João Dan-
tas e seu cunhado Augusto Moreira Caldas, que acolitou o 
assassino confesso.         

Os discursos se sucediam, num palanque armado na 
porta da Igreja de Nossa Senhora das Neves, quando se deve-
ria celebrar a festa da padroeira. Não houve o  hasteamento 
da bandeira no dia 26 de julho, por coincidência o dia fatal. 
Os rituais sagrados de 26 de julho a 5 de agosto de 1930, 
foram suspensos.    

Uma senhora inconfor-
mada com o fim trágico de 
seu presidente, ao ver o es-
quife embarcar no Porto do 
Capim, com destino a Cabe-
delo, de onde seguiria  para o 
Rio de Janeiro e ser entregue 
à família que o aguardava 
para o sepultamento dizia 
lacrimosa: “há três dias ele 
foi morto e ainda não ressus-
citou!...” Voltar à vida e con-
tinuar em sua missão,  era a 
crença dos mais simples. A 
declaração fora ouvida pela 
parteira paraibana, Alice Paiva,  que anos adiante fora vizi-
nha de minha avó, de quem colhi muitos informes.

Os da época que consegui entrevistar falavam a mesma 
linguagem de emoção. Os paraibanos sofriam o desenga-
no de não vê-lo mais, andando nas ruas, inspecionando 
serviços. Uma mãe relatou-me que seu filho de onze anos, 
ganhava seu dinheiro “no rapa”, uma tarefa atribuída aos 
meninos de pouca idade,   que consistia em tirar as trilhas 
de capim, entre os paralelepípedos, das ruas calçadas. Em 
contra partida as genitoras tinham o dever de matriculá-los 
nas Escolas Públicas.

Contou-me José Américo que a banda da Polícia Militar 
ao soprar seus instrumentos, ao invés do som musical o que 
se ouvia era o pranto misturado com as notas das canções 
fúnebres, sopradas pelos corações doloridos.   

Um grupo de paraibanos acompanhou o ataúde, na 
mesma embarcação,  até o Recife para se despedir de João 
Pessoa, em sua trajetória solitária  para o Rio de Janeiro. Em 
cada porto o esquife era exposto à visitação. Dai a inumação 
ter passado muitos dias para sua consumação. O ato fora in-
terpretado pelos adversários da Aliança Liberal como parte 
da campanha política que se iniciava naquela hora. 

Enquanto na Paraíba o sentimento de pesar era de to-
dos, Anayde Beiriz, no Recife dava assistência a João Dantas. 
Tinha permissão do diretor da Penitenciária onde o bacharel 
estava trancafiado, para visitá-lo, com assiduidade. Os dias 
de ambos era de expectativa e medo!... 

Com a tragédia da Confeitaria Glória, Zepereira  ensari-
lhou as armas. O chefe político de Princesa, preocupado, com 
o amanhã, não dava ares de vitória. O presidente Washington 
Luiz, imediatamente, ao incidente mortal,  ofereceu aos seus 
correligionários um abono tardio, ao mandar  um contin-
gente do Exército guarnecer a cidade. Essa proteção deve-
ria ter chegado, sob a forma de aconselhamento, antes dos 
ânimos se extremarem. Diferente do que fazia na última 

hora, ofereceu  apoio bélico 
ao seu correligionário  José 
Pereira Lima, para a luta fra-
ticida,  que atirou crianças 
na orfandade, e viúvas sem 
meios de criá-las.  

A revolução que esteve 
presente no pensamento de 
muitos brasileiros havia per-
dido o entusiasmo.  A morte 
de João Pessoa, no entanto, 
reavivou o movimento da 
Aliança Liberal que parecia 
adormecido e os conchavos 
voltaram a ser discutidos. 

Tenentes compromissados com os interesses revolucionários 
foram destacados para servir no 22º Batalhão de Caçadores, 
em Cruz das Armas, na capital da Paraíba, como castigo pelas 
suspeitas de conspiração contra os interesses do governo.  

Na Paraíba as reuniões aconteciam na pensão de Antoni-
na, uma morena bonita de Princesa, que fora casada com um 
soldado de polícia. Desfeitos os laços ela veio morar na capital 
do Estado e montou uma pensão familiar, na Avenida General 
Osório, anexa à Biblioteca Pública. Fora seu hóspede, o tenente 
Juracy Magalhães, Lavínia, sua esposa e filho pequeno do casal 
Jataizinho.  Naquele local, todas as noites os revolucionários se 
encontravam para os acertos, o que despertava a curiosidade 
de outros hóspedes, alheios ao ouvi dizer...

Enquanto na “pequenina e brava”  se fazia planos para 
o futuro, Anayde Beiriz   procurava abrigo numa Casa de 
Recuperação de Adultos, dirigida pela irmã Madre Maria 
Breve que, em carta comovida, avisou à sua genitora que 
hospedava sua filha.  Na missiva, deteve-se  em conceitos à 
sua boa educação, a fé, e  amor à família. A carta foi lida por 
Mardokêo Nacre, secretário de A União e por ele respon-
dida à religiosa que a endereçou a dona Maria Augusta de 
Azevedo Beiriz.  

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

de Trinta teve uma semelhança 
com a Primeira Guerra Mundial: 
a guerra começou em Saraievo, 
onde mataram o arquiduque Fer-
dinando, e o golpe em Pernambu-
co, onde mataram o governador. 
Isto é, em dois teatros distantes 
do teatro principal.

Vou perguntar a Lula (Caval-
canti de Albuquerque) se Ma-
rilena adiantou-lhe mais alguma 
coisa sobre o pré-sal. Se o pai 
dele estivesse vivo seria a melhor 
fonte sobre o assunto, mais e me-
lhor que Marilena. Zé Cavalcanti 

foi uma das pessoas 
mais bem informadas 
que eu já vi e ouvi. 
Lulinha puxou a ele. 
Zé Cavalcanti foi um 
dos construtores de 
Brasília. Ele fez seus 
subterrâneos, isto é, 
parte do saneamento 
da capital. Sabia seus 
caminhos secretos 
melhor que ninguém, 
as veredas por debai-
xo da terra e da serra.

O jornal Contra-
ponto podia entrevistar 
Lula Cavalcanti sobre 
esse assunto do petro-
lão. Ele deve ter ouvido 

alguma coisa de Marilena. Como você 
sabe, ela sabe das coisas. Com certeza 
deve ter adiantado algum assunto para 
o Doutor Luís Carlos. Eu vou perguntar 
a Lula o que foi que Marilena lhe disse. 
Mas era bom que o Contraponto fizesse 
uma matéria com o professor Cavalcanti 
de Albuquerque, sobre o desempenho 
do FBI e da CIA nos países produtores 
de petróleo, como agora é o Brasil. Esse 
petrolão tem cheiro de CIA e FBI.

O jornal diz ainda que o FBI teria 

desestabilizado a Venezuela e os países 
produtores de petróleo do Oriente 
Médio. Acredito, Marilena tem crédito, 
inda mais falando para um jornal da 
envergadura da Folha. No entanto, en-
tendo que o assunto petróleo está mais 
para a CIA de que para o FBI. A CIA é 
quem é especialista em matar e depor 
presidentes, e quem fique na frente de 
seu caminho. Pergunte a João Manuel. 
Mas as duas – CIA e FBI – trabalham de 
xaveco: uma faz e a outra assina, quero 
dizer, assassina. Saia da frente que a 
dupla não é de brincadeira. Lembra-
se de John Kennedy? Aquele que se 
suicidou em Dalas? Foi a CIA, foi o FBI. 
Ninguém se suicida sem o aval desses 
dois órgãos inteligentes. 

Vai ver que a CIA e o FBI sabem 
como foi o assassinato de Raymundo 
Yasbeck Asfora, o vice–governador da 
Paraíba que amanheceu suicidado uma 
semana antes de tomar posse. Dizem 
até que Jânio Quadros suicidou-se, que 
essa história de renúncia é para boi 
dormir. Admito, pois não é usual polí-
tico suicidar-se antes de tomar posse, 
com todo um mandato pela frente. 
Marilena sabe dessas coisas.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

O Golpe 
de Trinta 
teve uma 
semelhança 
com a Primeira 
Guerra 
Mundial

FOTOS: Reprodução/Internet
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Exposição

Jornalismo de efeitos 
e sem causas

Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  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

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 - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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 - Ide com você
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E Por Falar em Saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Uma das principais características do jornalismo é 
tratar de assuntos aparentes na sociedade, sendo tal pecu-
liaridade bastante visível na política e na segurança pública, 
atualmente, mais evidente pelo tipo de cobertura que a 
mídia vem realizando nessas editorias. Embora seja uma 
particularidade, e até uma necessidade do fazer jornalístico 
diário, este comportamento começa a preocupar quando 
se dá toda a atenção aos efeitos e nenhuma iluminação ao 
princípio dos acontecimentos. Deixando de lado também, 
por tabela, a essência do jornalismo – a reportagem.

A esclarecer: causa é aquilo que faz com que uma coisa 
seja, exista ou aconteça. O que é princípio, razão ou origem 
de algo, motivo; o que pode acontecer, fato ou acontecimen-
to. Já o efeito é produto, resultado de uma ação e conse-
quência; ou seja, não há efeito sem causa. Essas definições 
estão nos dicionários. Ordem diferente, entretanto, estabe-
lecida pela gramática nas orações causais em que, geral-
mente, a causa vem em segundo lugar, introduzida por uma 
conjunção.

A propensão a trabalhar a informação a partir dos re-
sultados dos acontecimentos visa a impressionar o espírito 
e a sensibilidade do cidadão por meio do efeito do discurso, 
sem conectar os fatos com sua origem, para que se possa es-
tabelecer uma relação de causa e efeito. Porém, é justamen-
te esse modelo de jornalismo que predomina no cenário 
nacional. Na cobertura política, aliás, mostra-se a corrupção 
por intermédio do superfaturamento de obras, lavagem de 
dinheiro e outras montas do mesmo ilícito apenas na ponta 
final do processo, enfoque que tem como objetivo principal 
impressionar as pessoas e atrair a audiência diante dos es-
cândalos expostos. Com este tipo de noticiário, por exemplo, 
pouca ou nenhuma substância se obtém para a saída dos 
problemas.

O mesmo comportamento se observa na cobertura 
da segurança e área policial. Dá-se intenso destaque aos 
assaltos, tragédias, violência, tudo para atrair o público, 
instalando grande sensação de insegurança na sociedade. 
Contudo, quase nada se traz sobre a origem de tais males. 
Sabe-se, embora não por meio do jornalismo, que a violên-
cia tem sua maior causa na pobreza e na falta de perspecti-
vas na vida. Tratando-se, portanto, de questões sociais com 
origens históricas, longe de serem resolvidas com repressão 
e condenação criminal.

Por isso, tratar as pautas e discussões da sociedade 
com base apenas nos seus efeitos é uma obviedade. O seja, 
na mesma linha em que se enuncia que o candidato A será 
eleito ou não será eleito, caso no qual sempre se extrai como 
resposta uma tautologia. Agora procurar e mostrar com que 
regras e quais compromissos tal candidato obteve ou não 
determinado resultado exige uma postura de jornalismo 
investigativo e comprometido com as causas dos fatos.

Excesso de informações e falta de contextualização
A forma mais apropriada de se estabelecer conexão 

de causa e efeito no jornalismo é a reportagem. Ela já foi 
definida pelo professor Nilson Lage como o espaço privi-
legiado da informação jornalística. Lage elenca uma série 
de características deste gênero informativo: a reportagem 
de um assunto – determinado ou não por fato gerador de 
interesse – é mais completa e rica na trama de relação entre 
os universos de dados; dá conta de um estado-arte, isto é, da 
situação momentânea em determinado campo de conheci-
mento, entre outras.

Como na política o discurso se porta à realidade de 
modo muito particular, por isso, ainda conforme ressalta 
Lage, para cada evento é preciso estabelecer um quadro de 
situações, a fim de obter uma apreensão global da realidade 
que importa ou pressupõe prognóstico para o futuro. “O 
nível de análise admitida consiste em contextualizar decla-
rações e os fatos a que reportam.”

Sem elos entre os acontecimentos, logo fica muito 
difícil compreender e agir com base nas informações que 
se recebe pelos noticiários. O quadro atual posto pela mídia 
é caótico, tanto pelo excesso de informações como pelo 
mesmo enfoque dado ao assunto, desconectado ainda mais 
pela falta de contextualização das ocorrências no cenário 
político-partidário.

O melhor para a sociedade e para o próprio jornalismo 
seria, portanto, comprometer-se com o debate em prol de 
ampla reforma política e modernização da legislação elei-
toral, que é a fonte e a origem que favorece a corrupção no 
atual sistema político.

Mostra retrata sobreviventes do 
holocausto residentes no Brasil

M[idias em destaque

Hoje com idades entre 70 e 110 
anos, 29 pessoas que chegaram ao 
Brasil ainda crianças, após terem 
escapado do holocausto nazista, 
são as últimas testemunhas vivas 
do terror que os judeus viveram na 
Segunda Guerra Mundial. A história 
desse grupo está contada na expo-
sição Viventes, com obras da fotó-
grafa Marian Starosta, que está em 
cartaz até o mês de agosto, no Solar 
Grandjean de Montigny, museu da 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) do Rio de Janeiro.

A exposição integra a progra-
mação da edição 2016 do FotoRio, 
evento anual da cidade dedicado à 
arte fotográfica.

A partir de histórias, de retratos 
dos sobreviventes e do contexto em 

FOTO: Divulgação

Elstor Hanzen 
Observatório da Imprensa

Paulo Virgílio
 Agência Brasilr

que eles vivem hoje, Marian Starosta 
construiu uma instalação, enriqueci-
da com fotografias dos objetos e dos 
documentos registrados nas visitas 
que a artista faz às residências dos 
29 idosos, no Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Porto Alegre. O projeto foi inicia-
do em 2013, com o objetivo de fazer 
um inventário dos sobreviventes do 
holocausto que moram no Brasil. 

“A emoção de reviver as suas 
traumáticas raízes pautou todo o 
trabalho de Marian, como pode ser 
atestado nesta mostra que chega 
agora ao Rio de Janeiro”, destaca o 
curador da exposição, Eder Chiode-
tto, responsável por mais de 70 expo-
sições de arte fotográfica nos últimos 
dez anos, no Brasil e no exterior.

Paisagens, fotos e vídeos
“O trabalho, que inicialmente 

foi pensado para ser eminentemen-

te fotográfico, se expandiu para a 
instalação, com paisagens sonoras, 
vídeos, objetos e fotografias edita-
das como uma constelação”, explica.

Até o fim do ano, Viventes deve-
rá virar um livro, onde, além das fo-
tografias, estarão textos de diversos 
autores, entre eles o rabino Nilton 
Bonder e a historiadora Laura Tra-
chtenberg. Formada em Jornalismo 
e mestre em Comunicação, a gaúcha 
Marian Starosta foi coordenadora 
de Artes Visuais na Casa de Cultura 
Mario Quintana, em Porto Alegre e 
hoje é diretora artística do Ateliê da 
Imagem Espaço Cultural, no Rio.

A exposição, com entrada fran-
ca, fica em cartaz até 11 de agosto 
e pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 17h. O Solar 
Grandjean de Montigny fica na Rua 
Marquês de São Vicente, 225, na 
Gávea, zona sul do Rio.
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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. 

Projeto foi iniciado no ano de 2013 com o objetivo de produzir um inventário com as pessoas que sobreviveram ao genocídio
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Educativo e evangelístico
Projeto Casa do Julgamento apresenta, na capital, espetáculo cujo 
enredo orienta sobre como evitar a Aids e fala do amor ao próximo

A XI edição do Projeto Casa do 
Julgamento, realizado pela Cia 
Paraibana de Teatro Abner, 
que é um grupo independen-
te, prossegue hoje, em João 
Pessoa, com a encenação, a 
partir das 19h, do espetáculo 
intitulado Aids - não preci-

sa ser o seu fim no Ginásio Poliesportivo 
O Ronaldão, localizado no bairro do Cristo 
Redentor. A montagem - que mescla drama 
e suspense - continuará sendo apresentada 
no mesmo horário até esta sexta-feira e, no 
sábado, quando encerra a temporada 2016, 
a sessão começará às 16h. O preço único do 
ingresso é R$ 15, além da doação um quilo 
de alimento não perecível e, também, um 
produto de higiene pessoal, a exemplo de 
sabonete, creme ou escova dental. As ven-
das online estão disponíveis através do site 
www.sympla.com.br/casadojulgamentojp. A 
estimativa é de que a atual temporada atraia 
mais de 15 mil espectadores.  

“É uma peça de cunho educativo mas 
também com temas bíblicos, voltada para 
um tema atual, que é a Aids. Durante a 
encenação, os atores passam informações 
sobre como se contrai a doença, como se 
prevenir e com uma mensagem de ressocia-
lização, ao lembrar que a enfermidade, cujos 
portadores ainda são tratados com desdém 
na sociedade, não se pega num beijo, num 
abraço, além da mensagem bíblica, a qual diz 
ser necessário amar um ao outro como a si 
mesmo”, disse para o jornal   o diretor, Aldo 
Galdino, que vem demonstrando satisfação 
com a repercussão obtida junto ao público. 
“As pessoas saem do espetáculo muito emo-
cionadas”, disse ele.

A escolha do vírus HIV - que transmite a 

FOTOS: Divulgação
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Tratando-se de uma iniciativa 
que traz como base a criação de 
diários de tecidos, a artista Plástica 
Alessandra Cunha escreve e desenha 
o que surge no dia, se baseando 
apenas em instinto e sentimentos 
na exposição “Avulsas Inoportunas”. 
A ideia das obras, que estão expos-
tas em Campina Grande na Galeria 
Irene Medeiros do Teatro Municipal 
Severino Cabral, é proporcionar 
uma experiência contemporânea e 
pictórica aos seus visitantes. Quem 
tiver interesse em conferir as obras, 
elas ficam expostas até 5 de agosto, 
de terça a sábado das 8h às 21h. A 
entrada é franca. 

Nesta série de quadros a artista 
lançou tinta azul sobre todas as telas, 
sem medo de ultrapassar os limites 
da imagem. No total são 17 páginas 
medindo 152 cm de altura e aproxi-
madamente 92 cm de largura sendo 
preenchidas de palavras e imagens 
compromissadas apenas com o desejo 
de carregar relatos cotidianos, pensa-
mentos soltos e paisagens da alma.

Ao entrar na galeria o público vi-
sitante verá que o espaço está abarca-
do com 14 quadros feitos por meio da 
técnica acrílica sobre tela sem chassis 
e sem molduras que ao mesmo tempo 
que revela tenta esconder todo o de-
sabafo que as páginas presentes neles 
podem descrever.

“Em toda minha pesquisa pictó-
rica há a inserção de palavras como 
senhas direcionais para as imagens, 

Exposição “Avulsas Inoportunas” em cartaz na Galeria Irene Medeiros, em CG
inSTinTOS E SEnTimEnTOS

destacando fatores de cidadania. 
Para estas quatorze pinturas as pa-
lavras estão ao extremo, formando 
textos, contando histórias”, contou a 
artista plástica Alessandra Cunha so-
bre como o público pode decifrar os 
segredos presentes em seus quadros.

Em suas obras a artista mineira 
traz como ela diz coisas de artista e 
coisas de pessoa. Seguindo a linha 
de pensamento de Alessandra, suas 
peças possuem desenhos calculados, 
desenhos ao acaso e avulsos. Inopor-

tunas pode ser descrita ainda como 
obras que contém palavras, escritas 
ao inverso, ao qual para poder ler 
sem dificuldades, precisa-se de um 
espelho para conseguir visualizar 
de forma familiar os textos. Já avul-
sas são páginas que “se soltam dos 
cadernos” e adquirem dimensões de 
pinturas para parede.

Alessandra completou comen-
tando que, o figurativo que habita 
as composições presentes na galeria 
são as mais cotidianas possíveis, são 

símbolos, linhas e rabiscos alea-
tórios. Usando como base o autor 
Nicolas Bourriaud, Alessandra cita-o 
ao falar que, o artista chega a se 
apresentar como um universo de 
subjetivação em andamento, como 
o manequim de sua própria subjeti-
vidade: ele se torna o campo de ex-
periências privilegiadas e o princípio 
sintético de sua obra numa evolu-
ção prefigurada por toda a história 
da modernidade. 

Graduada em Artes Plásticas 
pela Universidade Federal de Uber-
lândia, Alessandra Cunha trabalha 
com artes urbanas e em especial 
Sticker Art e posters. Fora seu tra-
balho atual, ela desenvolve uma 
ampla pesquisa com gravuras e 
pinturas contemporâneas, pela qual 
já participou de mais de 120 exposi-
ções no Brasil e exterior. 

Além disso, recebeu 5 prêmios 
por pinturas em salões de artes 
contemporânea e também realiza 
curadorias de exposições coletivas 
e eventos de arte urbana, como 
Festival de Stickers em Uberlândia e 
o Uberinvasão desde 2011.

doença, a qual causa a imunodeficiên-
cia humana, enfraquecendo o sistema 
imunológico, responsável por defender 
o organismo de enfermidades  - como 
tema a ser abordado nesta edição 2016 
se justifica. “Nós sabemos que ainda 
não existe uma cura efetiva e segura. Os 
cientistas estão trabalhando intensa-
mente e permanecem esperançosos. A 
Aids não tem cara, não tem cor, não tem 
gênero, não tem idade, nem estado civil, 
uma única certeza, a Aids não é o fim!”, 
disse Aldo Galdino, diretor do espetá-
culo, cuja autoria é coletiva, ou seja, dos 
próprios integrantes do grupo.  

A propósito, a Campanha Aids - 
não precisa ser o seu fim, que também 
é realizada pelos atores da Cia Abner, 
já percorreu vários pontos da cidade 
de João Pessoa. Essa montagem pro-
movida pelo grupo - criado há 15 anos 

- é considerada o  maior espetáculo de 
teatro interativo da Paraíba. A primeira 
edição estreou em 2006 e a peça orga-
nizada pelo Projeto Casa do Julgamen-
to já foi assistida por mais de 100 mil 
pessoas. A cada temporada se aborda 
um tema diferente e de relevância 
social, cujo intuito é buscar influenciar 
- de forma positiva - os que assistem ao 
evento. Para tanto, os que estão en-
volvidos não medem os esforços, pois, 
no total, é miobilizada uma equipe 
integrada por mais de 400 pessoas, 
incluindo o elenco e aqueles que atuam 
nas áreas do marketing, produção, 
bilheteria, segurança e recepção.

Criador da Cia Paraibana de Tea-
tro Abner, o diretor do espetáculo, 
Adriando Galdino, também coordena 
a Escola de Arte Cristã, inaugurada em 
2015 e composta por artistas cristãos, 

que ainda capacitam pessoas de todas as 
idades, bem como grupos de denominações 
religiosas cristãs com os cursos oferecidos 
de teatro, tecido circense, violão, música, 
técnica vocal, luta cênica, ballet contempo-
râneo, danças de rua,  maquiagem artísti-
ca, confecção de adereços, curso livre de 
Libras, direção de arte, fotografia, áudio 
direto e roteiro. 

Sobre o projeto - A Casa do Julgamen-
to é uma iniciativa cristã, criada por Tom 
Hudgins nos Estados Unidos, na década de 
1980. Ao longo dos anos, um público esti-
mado em mais de seis milhões de pessoas 
já foi atraído, ao redor do mundo, o que in-
clui, além dos EUA e Brasil, diversos outros 
países, a exemplo do Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Ucrânia, Tailândia e Guatemala. 
A proposta do espetáculo é promover a 
reflexão sobre práticas e valores da vida, da 
família, morais e espirituais. E, ao ser colo-
cado diante de uma história impactante e 
realista, o espectador  é desafiado a tomar 
decisões a cada momento.

Lucas Silva
Especial para A União

n Exposição Avulsas Inoportunas

n Artista: Alessandra Cunha

n Quando: Em cartaz até 5 de agosto

n Onde: Teatro Municipal Severino Cabral, na Galeria 

Irene Medeiros, Campina Grande 

n Horário: De terça a sábado, das 8h às 21h. 

n Entrada: Franca. 

Serviço

n Espetáculo: Casa do Julgamento - Aids - não 

precisa ser o seu fim

n Grupo: Cia Paraibana de Teatro Abner 

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Ginásio Poliesportivo O Ronaldão, em JP

n Endereço: Avenida Engenheiro Álvaro Ferreira, s/n, 

Cristo Redentor

n Período: Até 16 de julho

n Sessões: Das 19h às 23h (até sexta) e das 16h 

às 23h (no sábado) 

n ingresso: R$ 15, mais um quilo de alimento não 

perecível e, também, um produto de higiene pessoal, 

a exemplo de sabonete.

n Classificação: Não recomendado para menores 

de 12 anos

Serviço

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Espetáculo intitulado Aids - não precisa ser o seu fim já foi assistido por mais de 100 mil pessoas

Mineira Alessandra Cunha utilizou a técnica de acrílica sobre tela sem chassis e sem moldura



Segurança é reforçada 
nos EUA para evitar 
novos conflitos raciais

Página 14

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de julho de 2016

LDO prevê rombo de R$ 139 bilhões

O relator da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
de 2017 no Congresso, se-
nador Wellington Fagundes 
(PR-MT), incorporou em seu 
parecer a aprovação do déficit 
de R$ 139 bilhões anunciado 
pelo Ministério do Planeja-
mento na semana passada. O 
relatório entregue à Comissão 
no domingo  (10) a noite deve 
ser votado pelo colegiado na 
próxima quarta-feira (13).

A proposta também 
terá de passar pelo plenário 
do Congresso. Sem essa vo-
tação, oficialmente os par-
lamentares não poderiam 
entrar em recesso. Caso eles 
não consigam, Câmara e Se-
nado devem ser esvaziados a 
partir do dia 17 de julho por 
um recesso branco.

No substitutivo que traz 
os novos valores também 
foi incorporado o mecanis-
mo que limita o crescimento 
dos gastos à inflação. “Dada 
a gravidade da situação das 
finanças públicas, enten-
demos que será desafiador 
até mesmo limitar o déficit 
à meta proposta. Assim, é 
necessário conjugar outras 
medidas para que o déficit 
não seja ainda maior. Dessa 
forma, incorporamos tam-
bém em nosso substitutivo 
o mecanismo de limitação 
de despesas primárias cons-
tante da Proposta de Emen-
da Constitucional nº 241, de 
2016 (que institui o teto de 
gastos)”, afirmou o parecer.

Fagundes, que esteve 
com o presidente interino 
Michel Temer no sábado (9) 
por quase duas horas, está 
trabalhando em duas verten-
tes com base em mais de 1,3 
mil emendas apresentadas 
por deputados e senadores: 
qualificação dos gastos e oti-
mização da receita.

“De nada adianta a in-

clusão no Orçamento de 
programações que não serão 
executadas, simplesmente 
porque não haverá os recur-
sos necessários, o que leva a 
enormes contingenciamen-
tos ao longo do exercício”, 
ressaltou. Segundo Fagun-
des, que também é líder do 
PR no Senado, o momento 
exige esforço de todos.

Realismo

O relator decidiu incluir 
a vedação à incorporação de 
receitas oriundas de tributos 
que ainda não foram apro-
vados. “Tal iniciativa fere o 
realismo orçamentário pre-
tendido pelo governo”, justi-
ficou.

No parecer, o relator 
destacou que a magnitude 
do déficit naturalmente traz 
preocupação. Apesar disso, 
ele entende que as estimati-
vas apresentadas pela equi-
pe econômica de Temer bus-
caram o realismo nas contas 
públicas. Por isso, informou 
que decidiu acolher as esti-
mativas do Executivo. Con-
siderando o setor público 
como um todo, incluindo es-
tados, municípios e estatais, 
o rombo chegará a R$ 143,1 
bilhões.

Wellignton Fagundes su-
geriu que o Governo Federal 
priorize a conclusão de obras 
inacabadas cuja execução fí-
sica já tenha ultrapassado 
50%. “É preferível concluir 
os investimentos já iniciados 
a aumentar a quantidade de 
obras sem continuidade”, 
ponderou.

A nova meta vai subs-
tituir a do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
que tramita na CMO (PLN 
2/2016). O texto atual do 
projeto prevê uma meta 
igual a zero para o governo, 
mas com possibilidade de 
reduções que poderiam le-
var o resultado primário a 
um valor negativo de R$ 65 
bilhões. A LDO define anual-
mente a meta fiscal do setor 
público.

O relatório do senador 
Wellington Fagundes deve 
ser votado amanhã

rElAtor dEfEndE AProvAção
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Karine Melo
Da Agência Brasil

A Comissão Especial 
do Impeachment aguarda 
as alegações finais da acu-
sação e da defesa da presi-
dente afastada Dilma Rous-
seff para dar seguimento 
ao processo. Essa fase deve 
durar até o final de julho e, 
durante esse período, não 
estão previstas sessões do 
colegiado de senadores.

A acusação, represen-
tada pelos juristas Janaina 
Paschoal, Miguel Reale Jú-
nior e Hélio Bicudo, deve 

entregar suas alegações fi-
nais até essa terça-feira, dia 
12. Os autores do processo 
concordaram em abrir mão 
de dez dias do prazo para 
adiantar o processo, em 
conformidade com o obje-
tivo dos senadores da base 
aliada de Michel Temer.

Em seguida, a defesa 
terá 15 dias para entre-
gar suas alegações finais. 
Inicialmente, o advogado 
José Eduardo Cardozo de-
monstrou intenção de usar 
todo o prazo. Mas aliados 
da presidente Dilma que-
rem tentar uma nova es-

tratégia e antecipar em 
uma semana a entrega do 
documento. Dessa forma, o 
julgamento da presidente 
poderá coincidir com os Jo-
gos Olímpicos e atrair mais 
atenção da mídia interna-
cional. Cardozo ainda não 
se decidiu sobre antecipar 
ou não o documento.

Após as alegações fi-
nais, é a vez do relator, 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG), apresentar um pa-
recer em que defenderá 
se a presidente é culpada 
ou inocente das acusações 
do processo, que leva em 

consideração a edição de 
decretos de crédito suple-
mentar e operações de cré-
dito, as chamadas “pedala-
das fiscais”. 

Conforme o calendário 
sugerido por ele mesmo, 
Anastasia deve apresentar 
seu relatório em 2 de agos-
to na Comissão. O colegia-
do deve votar o relatório 
em 4 de agosto, e o plená-
rio em 9 de agosto. Caso o 
plenário concorde com o 
relatório, o julgamento fi-
nal da presidente afastada 
deve acontecer entre 24 e 
26 de agosto.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) marcou os depoi-
mentos de cinco delatores 
da Operação Lava Jato na 
ação penal em que o depu-
tado federal Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) responde pelo re-
cebimento de US$ 5 milhões 
de propina em contas não 
declaradas na Suíça. As tes-
temunhas são de acusação e 
foram arroladas pelo Minis-
tério Público Federal (MPF).

Conforme despacho as-
sinado na sexta-feira (8) por 
um juiz auxiliar do gabinete 
do ministro Teori Zavascki, 
no dia 1º de agosto, serão 
ouvidos na Justiça Federal 
do Rio de Janeiro o ex-dire-
tor da Área Internacional da 
Petrobras Nestor Cerveró, o 
ex-diretor de Abastecimen-
to da estatal Paulo Roberto 
Costa e o lobista Fernando 
Soares, conhecido como Fer-
nando Baiano.

No dia 21 deste mês, o 
doleiro Alberto Yousseff pres-
tará depoimento na Justiça 
Federal em Curitiba. Outro de-
lator, o empresário Júlio Gerin 
de Almeida Camargo, que acu-
sou Cunha de receber propina, 
falará à Justiça Federal em São 
Paulo no dia 8 de agosto.

Com a exceção de Yous-
sef, todos os delatores estão 
em prisão domiciliar em fun-
ção das informações forne-
cidas à força-tarefa de inves-
tigadores da Lava Jato. Por 
terem assinado acordo de co-
laboração, os quatro delato-
res são obrigados a contar os 
fatos de que tiverem conheci-
mento e não podem ficar ca-
lados durante à oitiva.

No dia 22 de junho, o Su-
premo decidiu abrir a segun-
da ação penal contra Cunha, 
na qual o parlamentar é acu-
sado de receber US$ 5 milhões 
de propina em um contrato de 
exploração da Petrobras no 
Benin, na África, e de ter con-
tas não declaradas na Suíça.

Delatores da Lava Jato
vão depor contra Cunha
André Richter 
Da Agência Brasil

foto: Marcos Oliveira-Agência Brasil

A Comissão Especial do Impeachment aguarda as alegações finais de acusação e defesa para dar continuidade ao processo no Senado

Comissão do Impeachment não tem 
sessões programadas para este mês

Câmara elege novo presidente amanhã

AfAStAMEnto dA PrESIdEntE

IMPASSE ACABA

Isabela Bonfim
Da Agência Estado

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Após inúmeras revira-
voltas, os deputados chega-
ram a um entendimento em 
torno da data definitiva para 
eleição do sucessor de Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) na pre-
sidência da Câmara. Segundo 
o 1º secretário da Casa, Beto 
Mansur (PRB-SP), após mui-
ta conversa e negociações 
por telefone, o presidente in-
terino da Casa, Waldir Mara-
nhão (PP-MA), marcou a vo-
tação para quarta-feira (13), 
a partir das 16h. “Marcamos 
para a quarta-feira, para dar 
a quem quer ser candidato a 
possibilidade de se inscrever 
–  e os 512 deputados têm 
toda a condição de ser”, disse 
Mansur.

De acordo com o 1º secre-
tário, Waldir Maranhão ainda 
não oficializou a data porque 
pretende bater o martelo com 
os líderes partidários em re-
união marcada para o fim da 
tarde desta segunda-feira. “Ele 

vai levar esse documento [com 
a proposta de data] ao colégio 
de líderes para ser referenda-
do. Após ser referendado, vai 
ser publicado ainda hoje, para 
amanhã sair no Diário Oficial”, 
informou o deputado paulista.

Regras
A Câmara usará urna 

eletrônica na eleição de seu 
novo presidente. Pelas re-
gras propostas, os deputados 
terão até as 12h de quarta 
para registrar as candidatu-
ras. Um sorteio definirá, em 
seguida, a ordem dos depu-
tados na votação, e essa se-
quência também valerá para 
a ordem dos discursos no 
plenário. “Quem for chama-
do para discursar e não esti-
ver presente, não poderá ser 
chamado novamente”. 

Para ser eleito, o depu-
tado precisará da maioria 
absoluta: 257 votos. Caso 
ninguém consiga atingir esse 
número, haverá segundo tur-
no. Em caso de empate, tanto 
no primeiro quanto em um 

eventual segundo turno, a 
disputa será desempatada 
obedecendo respectivamen-
te aos seguintes critérios: 
maior número de mandatos 
e parlamentar mais idoso.

Candidaturas
Nessa segunda-feira, mais 

dois deputados formalizaram 
candidatura: Giacobo (PR-PR), 
2º vice-presidente da Câmara, 
e Cristiane Brasil (PTB-RJ), fi-
lha do delator do mensalão, o 
ex-deputado federal Roberto 
Jefferson.

Mansur também já 
anunciou que será candi-
dato, mas, até o momento, 
ainda não oficializou a can-
didatura. ““Vou registrar até 
quarta-feira”, disse ele.

O PMDB, com 66 depu-
tados, tem dois nomes até o 
momento disputando o cargo 
oficialmente: Marcelo Castro 
(PI) e Fábio Ramalho (MG). 
Além destes, há a expectativa 
do registro de candidatura 
de mais alguns correligioná-
rios do presidente interino 

Michel Temer. Nos bastido-
res, circulam os nomes dos 
deputados Baleia Rossi (SP), 
Osmar Serraglio (PR), Carlos 
Marun (MS) e Sérgio Souza 
(PR) como possíveis candi-
datos do partido.

Ao lado de Castro e Ra-
malho, oficialmente já re-
gistraram candidaturas os 
deputados Fausto Pinato (PP
-SP), Carlos Gaguim (PTN-
TO), Carlos Manato (SD-ES) 
e Heráclito Fortes (PSB-PI). 
Também são aguardadas 
as candidaturas de Rodri-
go Maia (DEM-RJ) e Rogério 
Rosso (PSD-DF). Há ainda a 
possibilidade de uma candi-
datura do PSOL.

Maia tenta costurar o 
apoio à sua candidatura fora 
do chamado centrão, tentan-
do aglutinar o PSDB, o PPS 
e o PSB. Maia tenta ainda o 
apoio de partidos da oposi-
ção, como o PT e o PCdoB. Já 
Rosso, apesar de negar que 
esteja na disputa, busca se 
viabilizar como o candidato 
de consenso do Planalto.
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Geral

Um governo de 
causar terror

O Brasil do golpe, o Brasil de Michel Temer, 
caminha pouco a pouco para perder o respeito 
internacional conquistado a duras penas em anos 
de trabalho, do PT e de seu antecessor também, 
Fernando Henrique Cardoso. Temer consegue 
ser pior que os tucanos. Em uma de suas maiores 
gafes institucionais desses poucos meses de 
gestão, o governo interino escorregou em um 
assunto muito sério: terrorismo. 

O combate ao terror é um dos temas centrais 
para a comunidade internacional, prioridade dos 
governos dos Estados Unidos, França, Bélgica 
e tantos outros que vêm sofrendo ataques 
constantes. Não se brinca com terrorismo, 
esse mal injustificável que desafia as forças de 
segurança do mundo inteiro.

Como o Brasil vai sediar um dos maiores 
eventos esportivos do planeta, os Jogos Olímpicos 
de Verão Rio 2016, o país virou também o centro 
das atenções como possível alvo de grupos 
extremistas. Estado Islâmico e outros ameaçam 
atacar civis, brasileiros e de outras nações, que 
estarão aqui por conta das Olimpíadas.

O Brasil começou a tomar as medidas de 
precaução, no âmbito da segurança, e essas não 
estão ao nosso alcance. No entanto, uma péssima 
ideia para tentar alertar a população sobre o 
terrorismo surgiu com um mote educativo. Tinha 
tudo para dar errado, e deu. Ontem, a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), instituição séria 
ligada ao governo Federal, publicou o segundo 
post na rede social Facebook de uma série sobre 
terrorismo. Foi um tiro no pé.

Com o título “Prevenção ao terrorismo”, a 
Abin alerta a população brasileira que segue 
a Agência no Facebook sobre uma vestimenta 
suspeita utilizada por terroristas. “Pessoas 
suspeitas utilizam roupas, mochilas e bolsas 
destoantes das circunstâncias e do clima”. A Abin 
pede ainda que qualquer cidadão, ao identificar 
um suspeito, comunique o fato ao agente de 
segurança mais próximo. Na imagem ilustrativa há 
uma pessoa usando uma jaqueta de couro.

Me identifiquei imediatamente, eu e muitos 
motociclistas que usam esse tipo de vestimenta 
como roupa de proteção, porém, destoante do 
clima. Também podem se identificar advogados, 
juízes. Eles trabalham sob roupas pesadas, que 
destoam do clima.

Na verdade, passada a ironia, essa questão de 
destoar do clima não faz o menor sentido. Como 
é possível identificar um suspeito por “destoar do 
clima” em um país com dimensões continentais e 
a diversidade climática como só aqui temos? Os 
paulistas que o digam. 

Mas absurdo mesmo é o título. Se o governo 
brasileiro sabe como prevenir o terrorismo, 
deveria ensinar essas medidas às nações que 
sofrem com o terror, com homens-bomba, 
com o Estado Islâmico batendo à porta. Vão lá 
prevenir!

Em um país sério, o presidente da República 
se retrataria após uma gafe desse tamanho. 
O chefe de Estado viria a público dizer que 
terrorismo não é brincadeira. Esse Brasil já foi 
sério. O Brasil de Temer presidente e Cunha 
deputado federal não é sério. 

Até a noite de ontem a publicação da 
Abin no Facebook havia recebido mais de dois 
mil comentários, três mil reações e nove mil 
compartilhamentos, em sua grande maioria 
negativos. A repercussão foi tanta que obrigou a 
Agência a publicar uma nota oficial se explicando. 
“A iniciativa visa a orientar, de forma contínua, 
todas as camadas da sociedade para que a 
população sinta-se encorajada a contribuir com 
os órgãos de segurança na prevenção de ações 
terroristas”, diz um trecho da nota.

Apesar de um texto longo, a Agência de 
Inteligência, como disse anteriormente, se explica, 
e limita-se apenas a se explicar. Não se desculpa. 
Para eles não houve erro. É um novo momento no 
governo Federal, em diversos âmbitos. Vai ver os 
errados somos nós. 

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe 

Movimentos sociais liga-
dos à luta pela reforma agrá-
ria e a centrais sindicais ocu-
param ontem a sede nacional 
do Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), em 
Brasília. Entre as principais 
reivindicações, eles pedem 
que o Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA) 
seja recriado.

O MDA foi extinto e teve 
suas secretarias incorpora-
das ao Ministério da Agricul-
tura na reforma ministerial 
promovida em maio pelo 
presidente interino Michel 
Temer.

Segundo a Polícia Mi-
litar, cerca de 200 pessoas 
participaram da ocupação, 
que conta com integrantes 
de pelo menos 10 movimen-
tos sociais, entre eles o Mo-
vimento de Luta pela Terra 
(MLT), a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), o Mo-
vimento de Resistência Cam-
ponesa (MRC) e a Central de 
Trabalhadoras e Trabalhado-
res Brasileira (CTB).

Os manifestantes trou-
xeram colchões, panelas, 
botijões de gás e alimentos. 
Segundo os líderes dos movi-
mentos, todos os 21 andares 
do prédio estão ocupados, 
incluindo o 18° andar, onde 
fica o gabinete do presiden-
te do Incra, Leonardo góes 
Silva, nomeado há menos de 
um mês por Temer.

A coordenadora nacio-
nal do Movimento Social de 
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Movimentos sociais ocupam 
a sede do Incra em Brasília
Manifestantes pedem a 
recriação do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

Cerca de 200 pessoas participaram da ocupação, que conta com integrantes de pelo menos 10 movimentos

Luta, Raquel Lima, disse que 
a ocupação do prédio poderá 
durar até um mês.

Os manifestantes foram 
recebidos por representan-
tes da Ouvidoria Agrária Na-
cional por volta das 9h, mas 
exigem uma reunião com a 

diretoria do Incra. Eles pe-
dem melhorias nas política 
públicas voltadas para os 
pequenos agricultores e que 
seja criada uma nova ouvi-
doria agrária, com mais in-
dependência em relação ao 
governo.

A assessoria do Incra 
informou que, até o final da 
tarde de ontem, não havia 
se reunido com os mani-
festantes e, portanto, ainda 
não iria se posicionar sobre 
o protesto e as demandas 
do movimento.

STF nega liminar 
à professora 
indicada por 
Dilma ao CNE

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Ricardo Lewandowski, ne-
gou pedido de liminar a uma 
professora que questionava 
um decreto que suspendeu a 
nomeação dela para uma das 
câmaras do Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE). 

Assinado pelo presiden-
te interino, Michel Temer, e 
pelo ministro da Educação, 
Mendonça Filho, o decreto 
revogou a nomeação de 12 
pessoas para o CNE, todas in-
dicadas pela presidente afas-
tada Dilma Rousseff. 

Na ação, a defesa da 
professora Maria Izabel Aze-
vedo Noronha alega que ela 
adquiriu o “direito líquido e 
certo” quando foi designada 
para o cargo de conselheira 
e pede que o decreto de re-
vogação seja suspenso até 
a decisão final do Supremo, 
garantindo a posse dos indi-
cados por Dilma no CNE.

Entidades educacionais 
temem retrocesso em pau-
tas com nova composição 
do CNE. 

Após revogar escolhas 
de Dilma, Temer nomeia 12 
conselheiros de educação;

O relator da ação no 
STF é o ministro Luís Ro-
berto Barroso, mas a de-
cisão foi tomada pelo pre-
sidente da Corte em razão 
do recesso Judiciário. Nes-
se período, Lewandowski 
analisa ações urgentes.

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) criou um gabinete de crise e 
um grupo de apoio para a Olimpía-
da Rio 2016, que vão atuar até 31 de 
agosto. A portaria com a medida foi 
publicada na edição de ontem do Di-
ário Oficial da União.

O gabinete de crise será coordena-
do pelo procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, e será integrado pelos 
procuradores-gerais de Justiça do Minis-
tério Público do Distrito Federal e Terri-
tórios, do Ministério Público Militar e dos 
Ministérios Públicos dos estados em que 
haverá eventos da Olimpíada.

Também participará um integran-
te do Conselho Nacional do Ministério 
Público. O ministro da Justiça, Alexan-
dre de Moraes, fará parte do gabinete 
como convidado.

PGR cria gabinete de crise para a 
Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro

                  REFORÇO NA SEGURANÇA

Um ato no prédio da 
reitoria da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) lembrou, ontem a 
morte do estudante Diego 
Vieira Machado, no último 
dia 4 de junho.

O corpo do jovem ainda 
está no Instituto Médico-Le-
gal (IML), e a universidade 
se ofereceu à Secretaria de 
Segurança do Estado para 
ajudar na perícia, a fim de 
facilitar a liberação. O rei-
tor da UFRJ, Roberto Leher, 
classificou de “protofascis-

mo” os atos de intolerância 
crescentes no país. Diego 
era gay, negro e nortista, o 
que pode ter contribuído 
para sua morte.

“A universidade é essa 
instituição capaz de pro-
duzir conhecimento que 
joga um olhar crítico a con-
cepções eurocêntricas, ar-
caicas, toscas. Os que pro-
fessam o ódio são fortes 
enquanto operam no sub-
terrâneo”, diz o reitor, em 
nota distribuída pela uni-
versidade.

Segundo a assesso-
ria da UFRJ, Leher citou a 
campanha “Não se Cale”, 
lançada em maio, contra 
manifestações de racismo, 
LgBTfobia, violência contra 
mulheres e diversas formas 
de opressão no ambiente 
universitário.

Cerca de 100 pessoas 
participaram do ato, entre 
professores, estudantes, 
servidores técnicos-admi-
nistrativos e funcionários 
terceirizados ao ato, convo-
cado pela reitoria.

Ato contra intolerância lembra 
morte de estudante na UFRJ

NãO AO RACISmO E à hOmOFObIA

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Da Agência Brasil
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Mundo

EUA reforçam segurança para
evitar novos confrontos raciais
O país viveu fim de semana 
tenso, com a prisão de mais 
de 200 manifestantes

Depois de um fim de 
semana tenso, em que 
mais de 200 manifestan-
tes foram presos em várias 
cidades dos Estados Uni-
dos, as autoridades estão 
reforçando as ações poli-
ciais com carros usados 
em situações de guerra e 
utilização de gás lacrimo-
gêneo. O objetivo é evitar 
o bloqueio de estradas em 
manifestações e prevenir 
atentados, como o que ma-
tou cinco policiais na úl-
tima quinta-feira (7), em 
Dallas, no Texas.

Milhares de manifes-
tantes saíram às ruas nas 
principais cidades, no fim 
de semana, para protestar 
contra as mortes de dois 
homens negros pela polí-
cia terça-feira (5), e quar-
ta-feira (6), da semana 
passada. Os dois homens - 
Philando Castile, nos arre-
dores de Saint Paul, no es-
tado de Minnesota, e Alton 
Sterling, em Baton Rouge, 
em Louisiana - foram mor-
tos a tiros por policiais 
brancos.

A ação dos policiais 
está provocando passea-
tas de protestos em mui-
tas cidades. Uma delas, 
que transcorria de ma-
neira pacífica, em Dallas, 
quinta-feira (7), foi in-
terrompida pela ação de 
um veterano de guerra do 
Exército norte-americano. 
Alegando que estava se 
vingando dos “brancos”, 
ele matou cinco policiais 
que faziam parte do cor-
dão de segurança que pro-
tegia a manifestação.

A maior parte das pri-
sões – 102 - aconteceu em 
Saint Paul, Minnesota, sá-
bado à noite, depois que 
manifestantes reagiram à 
ordem dos policiais para 
desobstruir uma estrada 
interestadual. Em conse-
quência, 21 policiais saí-
ram feridos no confron-
to. Mas, em Baton Rouge, 
Louisiana, também hou-
ve prisão de mais de 100 
pessoas por se negarem 

a desobstruir as ruas da 
cidade. Por terem sido os 
locais onde Philando Cas-
tile e Alton Sterling foram 
mortos pela policia, Saint 
Paul e Baton Rouge são 
hoje o centro de tensão ra-
cial dos Estados Unidos.

Proteção
Os protestos que ocor-

rem em todo o país obri-
gam a polícia americana 
a planejar outras formas 
de proteção que possam 
impedir que policiais se-
jam vítimas de agressões 
ou atentados. A polícia de 
Indianapolis, no estado 
de Indiana, está conside-
rando a possibilidade de 
utilizar, de forma inten-
siva, robôs com bombas 
que podem ser detonadas 
a distância.

A intenção é prevenir 
que policiais sejam ataca-
dos por atiradores que se 
escondem em edifícios ou 
paredes. O robô foi usa-
do pela primeira vez nos 
Estados Unidos, em Dal-
las, na quinta-feira passa-
da, contra o veterano de 
guerra Micah Xavier John-
son, depois que ele atirou 
e matou cinco policiais. 
Antes de acionar o robô, 
a polícia tentou negociar 
para que o atirador se en-
tregasse. Como não obte-
ve êxito, a polícia usou o 
robô para matá-lo.

O uso de robôs nessas 
situações não têm a apro-
vação de todas as autori-
dades e de parlamentares 
que discutem a questão 
da segurança nos Estados 
Unidos. Muitos conside-
ram que a arma, por ser – 
depois de acionada - letal, 
pode provocar a morte de 
inocentes.
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O premiê britânico, 
David Cameron, anunciou 
ontem que deixará o cargo 
amanhã e quem deve assu-
mir seu posto é a ministra do 
Interior, Theresa May, após 
ficar sozinha na campanha 
pelo cargo. “Nesta ferça-fei-
ra, irei liderar minha última 
reunião de gabinete. E, após 

isso, espero entregar minha 
renúncia”, declarou Cameron 
a jornalistas.

O anúncio foi feito após a 
ministra de Energia Andrea Le-
adsom informar na manhã des-
sa segunda-feira que deixará a 
corrida pela liderança do Par-
tido Conservador e, por conse-
quência, ao cargo de premiê.

Desta forma, May, que 
já tinha a maioria do apoio 

dentro da legenda, tornou-se 
a única candidata ao cargo. 
“Não vamos ter uma cam-
panha eleitoral prolongada. 
Acho que Leadsom tomou a 
decisão certa de se retirar”, 
disse Cameron.

O premiê ainda elogiou 
sua sucessora. “[May] é forte, 
competente e mais do que ca-
paz da liderança que o país irá 
necessitar nos próximos anos.”

Cameron anunciou que 
deixaria o cargo após a maio-
ria dos britânicos votar pelo 
Brexit, a saída do Reino Unido 
da União Europeia (UE), no fi-
nal de junho. Com May, o Reino 
Unido voltará a ser governado 
por uma primeira-ministra 
mulher, cerca de 26 anos após 
a conservadora Margaret Tha-
tcher, que liderou os britânicos 
entre 1979 e 1990.

O pré-candidato demo-
crata, Bernie Sanders, sena-
dor por Vermont, pretende 
se unir à campanha de Hilla-
ry Clinton hoje durante um 
evento em New Hampshire. A 
informação foi repassada pela 
assessoria de Sanders. A par-
ticipação no comício ao lado 
de Clinton será o primeiro ato 
conjunto, que servirá para for-
malizar a adesão à campanha 
da ex-secretária de estado do 
governo Barack Obama.

Segundo um comunicado 
divulgado pelas coordenações 
dos candidatos Sanders e Hilla-
ry devem discutir pontos para 
levar a aliança adiante, como 
o comprometimento com a 
“construção de um país mais 
forte, em que a economia fun-
cione para todos, não somente 
para os mais favorecidos”.

Hillary conquistou a 
quantidade necessária de de-
legados nas eleições primá-
rias para ter a candidatura 
homologada pelo partido na 
convenção prevista para a úl-
tima semana de julho. Mesmo 
assim, Sanders ainda não ha-
via formalmente abandonado 
a corrida e continuava traba-
lhando perante o eleitorado.

Analistas políticos nos 

José Romildo
Da Agência Brasil

Foto: Gage Skidmore/ Flickr Commons

O presidente dos 
Estados Unidos, Barack 
Obama, anunciou que 
visita Dallas, no Texas, 
hoje para participar 
do funeral das vítimas 
do massacre ocorrido 
na última sexta-feira, 
que deixou cinco mor-
tos e nove feridos. Ele 
prometeu se encontrar 
com parentes das víti-
mas.

Obama fará “dis-
curso em homenagem 
às vítimas no Morton 
H. Meyerson Symphony 
Center”, explicou o 
porta-voz da Casa Bran-
ca, Josh Earnest, em co-
municado. Obama par-
ticipará do ato oficial 
ao lado do  vice-presi-
dente, Joe Biden, e do 

ex-presidente George 
W. Bush, natural do 
Texas.

Na última sexta-fei-
ra (8), um protesto em 
Dallas contra a violên-
cia policial terminou 
em tragédia quando 
um homem, identifica-
do como Micah Xavier 
Johnson, de 25 anos, 
matou cinco agentes 
aparentemente por 
vingança pela brutali-
dade empregada pelos 
oficiais brancos contra 
jovens negros.

Obama, que es-
tava em viagem pela 
Europa, decidiu ante-
cipar em 24 horas seu 
retorno aos EUA para 
acompanhar de perto 
os acontecimentos.

Obama vai hoje a funeral

A ação dos 
policiais está 
provocando 
passeatas de 
protestos em 
muitas cidades
dos Estados
Unidos

Foto: Andrew Parsons/Associated Press/Estadão Conteúdo

O premiê David Cameron, que renunciou após derrota no referendo, entrega o cargo amanhã a Theresa May, que é ministra do Interior

Theresa May substitui Cameron no
cargo de primeiro-ministro inglês

MUDANÇA No REINo UNIDo

Da Ansa Brasil

Sanders oficializará amanhã
o seu apoio a Hillary Clinton

ELEIÇÕES AMERICANAS

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

Da Agência Sputnik Brasil

Após ganhar a indicação, Hillary ganha forte apoio à sua candidatura

Estados Unidos avaliam que 
Sanders não desistiu antes, 
porque queria pressionar a 
campanha de Hillary para que 
a candidata incluisse em seu 
programa pontos mais pro-
gressistas defendidos por ele, 
além de mudanças no proces-
so de escolha de candidatos 
dentro do partido.

Críticas
Sanders foi crítico de 

Hillary na fase das primárias 
e chegou a ter algumas vitó-
rias importantes. Ele atraiu o 
eleitorado jovem democrata e 
também eleitores de esquer-
da. Criticou o financiamento 
de campanha, a desigualdade 
social e propôs regulação para 
bancos e fortunas.

Ele também se encon-
trou com o presidente Bara-
ck Obama após as primárias 
da Califórnia no começo do 
mês passado.

As campanhas de San-
ders e Hillary também in-
formaram que o comício de 
New Hampshire terá a pre-
sença de Obama e do vice-
-presidente Joe Biden.

Hillary Clinton lidera as 
pesquisas de intenção de voto 
nas projeções para um con-
fronto com o Donald Trump, 
provável candidato republi-
cano. Mas a diferença entre 
os dois oscila e é inferior a 10 
pontos. Além disso, ela tem 
uma alta rejeição, ponto no 
qual seus assessores e o parti-
do trabalham para contornar.

Rússia registra
violações sobre 
cessar-fogo de
24h na Síria

O Centro Russo para 
Reconciliação Síria, ins-
talado na base aérea de 
Hmeymim, registrou duas 
violações ao regime de 
cessar-fogo na Síria nas úl-
timas 24 horas, informou 
o Ministério da Defesa da 
Rússia.

O cessar-fogo, nego-
ciado por Rússia e Estados 
Unidos, entrou em vigor no 
dia 27 de fevereiro em toda 
a Síria, mas organizações 
terroristas como a Frente 
Nusra e o Estado Islâmico 
não aderiram.

“O fim das hostilida-
des na Síria vem sendo 
respeitado na maioria das 
províncias da Síria. Entre-
tanto, duas violações foram 
registradas nas províncias 
de Damasco”, disse o minis-
tério em boletim publicado 
em seu site.

A Síria vive uma guer-
ra civil desde 2011, com 
forças governamentais 
leais ao presidente Bashar 
Assad combatendo vários 
grupos de oposição e ex-
tremistas. O boletim infor-
mou também que o regime 
de silêncio estabelecido 
na Síria durará até à meia-
noite de hoje.
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Compras pela 
internet já geraram 
70 queixas em julho

Preço do produto varia até 115,4% em João Pessoa
Pão francês

17

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

O preço do quilo do 
pão francês apresenta uma 
variação de até 115,4% 
nas padarias de João Pes-
soa, conforme mostra uma 
pesquisa realizada pela Se-
cretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) divulgada 
nessa segunda-feira (11). 
Os valores cobrados varia 
de R$ 5,99 a R$ 12,90, uma 
diferença de R$ 6,91.

O levantamento de 
preços foi realizado em 27 
estabelecimentos de 21 
bairros da capital nos dias 
5 e 6 de julho. Em relação à 
variação da pesquisa ante-
rior, 118,6%, realizada no 
último mês de abril, houve 
uma leve redução. O per-
centual atual é o mesmo 
praticado no mês de feve-
reiro deste ano, que foi de 
115,4%. 

Os maiores preços 
praticados foram encon-
trados a R$12,90 (Pada-
rias Bonfim – Tambaú e 
Pão Doce Pão – Bairro dos 
Estados), R$ 11,45 (Pa-
daria El Shadday – Cabo 
Branco) e R$ 10,50 (Pada-
ria Bonfim – Centro). Con-
fira a pesquisa completa.

A pesquisa constatou 
que os menores preços estão 
sendo praticados a R$ 5,99 
(Padarias Rede Pão – Cristo 
e Shammah - Mangabeira), 
R$ 6 (Padaria Doce Pão - 
Valentina) e R$ 6,50 (Car-
doso – Ernesto Geisel).

 “O consumidor deve 
ficar atento, porque tam-
bém existem os preços in-
termediários entre o maior 
e o menor e, se os mais ba-
ratos estão nos locais por 
onde sempre se transita, 
vale a pena parar e com-
prar o mais barato, já que 
esse produto, geralmente, 
é consumido diariamente”, 
recomendou o secretário 
Marcos Santos.

Contando a história de mulheres 
grávidas da Penitenciária de Recupera-
ção Feminina Júlia Maria, quatro estu-
dantes de Jornalismo da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) ganharam o 
prêmio de melhor reportagem de Jornal 
Impresso da Sociedade Brasileira de Es-
tudos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom), em sua edição nordestina, 
que aconteceu em Caruaru dos dias 7 a 
9 deste mês.

Dani Fechine, Elisa Damante, Ga-
briela Figueirôa e Ivone Beatriz foram 
duas vezes na penitenciária ouvir o rela-
to das detentas grávidas. A matéria, de-
nominada “Cela 15”, foi escrita em três 
dias de muito empenho das estudantes 
e foi veiculada na disciplina “Oficina de 
Jornalismo Impresso”, ministrada pelo 

professor doutor Edônio Alves. A re-
portagem concorrerá agora na edição 
nacional do evento com as vencedoras 
das outras regiões. De acordo com Dani 
Fechine, a matéria delas superou outras 
quatro, oriundas do Rio Grande do Nor-
te, Maranhão, Pernambuco e Ceará.

“Nesse momento a gente só preci-
sa agradecer a três mulheres, as nossas 
três personagens que contaram as suas 
histórias de vida, os seus anseios, seus 
sonhos. O que mais importa pra gente 
é saber que a história dessas pessoas vai 
poder ser lida pelo Brasil inteiro e vai 
poder sensibilizar o leitor. É um prêmio 
não só nosso, mas do que a gente bus-
ca fazer através do Jornalismo e com a 
história de pessoas que raramente são 
ouvidas pela imprensa. Foi uma conquis-
ta pequena para alguns, mas para gente 
um passo muito grande dentro da nossa 
futura profissão”, enalteceu Dani.

Alunas da UFPB ganham
prêmio regional no Intercom

mulhErEs dEtEntAs grávidAs

FOTO: Divugação

Vencedoras, Ivone, Daniela,  Elisa e Gabriela agora vão disputar o prêmio em nível nacional

Trabalhos de 24 arte-
sãos paraibanos já estão 
pré-classificados para o 
Prêmio Sebrae Top 100 de 
Artesanato. O concurso se-
lecionou 200 unidades pro-
dutivas entre mais de 2,1 
mil inscritos em todo o País 
que, agora, irão para o júri 
final. A Paraíba é o segundo 
Estado brasileiro com mais 
trabalhos pré-selecionados, 
perdendo apenas para Mi-
nas Gerais, com 34 artesãos 
concorrendo. Os 100 melho-
res serão divulgados no dia 
1º de agosto. 

Esta é a quarta edição do 
prêmio que reconhece as 100 
melhores unidades de pro-
dução artesanal, não somen-
te pela qualidade dos seus 
produtos, mas também por 
suas práticas de gestão. “Esta 
premiação é mais uma opor-
tunidade de reconhecimento 
do nosso artesanato”, disse a 
analista técnica do Sebrae Pa-
raíba, Maísa Duarte.

Ela acrescentou que es-
tes pré-classificados recebe-
rão o certificado de partici-
pação e serão analisados por 
um júri técnico até o final de 
julho. As duzentas unidades 
melhor pontuadas, mas não 
premiadas, receberão uma 
correspondência eletrônica 
apontando os pontos críticos 
em sua avaliação com suges-
tões de medidas corretivas. 
Todas as unidades partici-
pantes receberão a Cartilha 
do Artesanato Competitivo. 

As 100 unidades artesa-
nais vencedoras terão o di-
reito de uso do selo “Prêmio 
Sebrae Top 100 de Artesana-
to – 4a edição” por três anos 
e divulgação de três produ-

tos nos sites do Sebrae Na-
cional e de sua região, no CD 
promocional e no catálogo. 
Os vencedores ainda par-
ticipam da Feira “Mãos de 
Minas” e da Fenearte (PE), 
além de rodadas de negó-
cios. 

As melhores unidades 
produtoras foram escolhi-
das com base em 11 crité-
rios: práticas de inovação, 
qualidade dos produtos, 
identidade e compromisso 
cultural, embalagem, condi-
ções de trabalho, sustentabi-
lidade ambiental, organiza-
ção da produção, adequação 
econômica dos produtos, 
práticas comerciais, respon-
sabilidade social e planeja-
mento e gestão.

Histórico 
O Top 100 de Artesanato 

foi criado em 2006, a partir 
da necessidade de apontar 
novas abordagens de estímu-
lo à produção artesanal bra-
sileira. Na sua primeira edi-
ção, o prêmio recebeu 585 
inscrições. A segunda edição, 
em 2009, contou com 1.000 
inscritos e, na última, em 
2011, foram 1.826 inscritos, 
sendo 90 da Paraíba. Ago-
ra, na quarta edição, foram 
2.145 inscritos nacionalmen-
te e 84 na Paraíba. 

O Estado paraibano já 
tem um histórico de reco-
nhecimento no Top 100 de 
Artesanato. Nas três últimas 
edições da premiação, a Pa-
raíba teve 25 trabalhos ven-
cedores. Em 2011, na última 
edição, o labirinto, a renda 
renascença, o algodão colori-
do e o bordado cheio foram 
reconhecidos pelo prêmio.

Artesãos paraibanos 
estão pré-classificados

PrÊmiO tOP 100 dE ArtEsAnAtO

Feliphe Rojas
Especial para A União

e não existisse Elba Ramalho (foto 
abaixo), a voz feminina do Nordeste 
que fica acima da Bahia teria estacio-

nado em Marinês, como um grito sertanejo 
parado no ar. Não que Marinês tenha sido 
menor que Elba. É que esta misturou com os 
sertões, brejos e cariris praticamente todas 
as maneiras brasileiras de cantar, os sotaques 
e armadilhas das melhores vozes. Assim 
conseguiu estabelecer uma maneira própria, 

Entre graves e agudos de Elba Ramalho
inimitável, de ter o estilo Elba Ramalho.

Foi facilitada, jogando excepcional-
mente com seu talento, por duas vanta-
gens.

Como foi baterista de um conjunto em 
Campina Grande, ensaiando à exaustão, 
adquiriu uma noção de ritmo, entre paradas 
e avanços, rara nas intérpretes brasileiras, 
podendo cantar um frevo lembrando um 
baião e uma bossa-nova recordando um 

“blues”.
Por ser 

ótima atriz - 
desde os tem-
pos da Facma 
(Fundação Ar-
tístico-Cultural 
Manoel Ban-
deira), também 
em Campina, 
e depois no 
Rio de Janeiro 
com o grupo 
dirigido por 
Luiz Mendonça 
-, Elba tem o 
domínio de to-
dos os espaços 
do palco como 
nenhuma outra 
das cantoras 
brasileiras, 

superando inclusive Maria Bethânia.
Elba - quando em palco de um teatro - 

usa muito o proscênio para uma interação 
ainda maior com a plateia. É a dona do 
“pedaço” e da “bola” (o microfone).

Por falar nisso, quem escuta e vê Elba 
durante um show, percebe que as varia-
ções de distância entre o microfone e sua 
garganta, por ela usados, permitem que 
entre graves, tons sutis, agudos, gritos e 
sussurros. a altura, a intensidade sonora, 
sejam as mesmas.

Não afirmo que ela tenha copiado a téc-
nica das cantoras americanas (as melhores 
do mundo, a exemplo de Aretha Franklin), 
mas intuitivamente, pelas razões que move-
ram a baterista e a atriz, obteve a perfeição.

nnnnnnnnnn

O Nordeste da cabeça de Elba Rama-
lho é idealmente independente e concreta-
mente cosmopolita.

Para Elba, Luiz Gonzaga é tão impor-
tante quanto Chico Buarque, Caetano Velo-
so, Bráulio Tavares, Lula Queiroga, Lenine, 
Cátia de França, Zé Ramalho, Laura Pasini, 
Paul McCartney, o baião e o rock’n’roll.

Que tal lembrar cantando “Baioque”, 
de Chico Buarque? 

“Me leva daqui, eu quero partir reque-
brando um rock and roll”...

nnn O escritor, artista 
plástico e professor da 
UEPB, Chico Pereira 
(foto), foi eleito, na sexta-
feira passada, para a Ca-
deira no 15 da Academia 
Paraibana de Letras, que 
ficara vaga no começo 
deste ano com a morte 
de Paulo Galvão, em Belo 
Horizonte.
nnn Chico Pereira foi 
eleito com 27 votos dos 
acadêmicos presentes e 
uma abstenção. Segundo 
o presidente da APL, 
Damião Ramos Cavalcan-
ti, foi uma das maiores 
votações até hoje na 
instituição. 
nnn A mesa que con-
duziu a eleição foi presi-
dida por Ramalho Leite, 
tendo participação dos 
acadêmicos Itapuan Botto 
Targino e José Octavio.
nnn A posse de Chico 
Pereira, no Jardim Aka-
demus, será no início de 
agosto. Cerca de um mês 
depois, haverá a eleição 
da diretoria da APL, 
sabendo-se que Damião 
Ramos vai disputar a 
reeleição.
nnn Na maioria das 

capitais e cidades mais 
importantes do Brasil não 
existe política cultural. 
Existem apenas agendas 
de amigos, bastando ter 
conhecimentos e influên-
cias adequadas para que do 
outro lado da linha telefóni-
ca atenda a pessoa certa no 
lugar certo. Pois é. E não é 
de hoje em dia, não.
nnn Em “Caminhos, 
sombras e ladeiras”, 
Juarez da Gama Batista 
lembrou, em 1951, que 
“a então cidade de N.S. 
das Neves da Parahyba, 
não há de ter fugido a 
esse determinismo eco-
lógico”. Não encontrei 
melhor definição para 
a vocação da cidade do 
que a de “de terminismo 
ecológico”.

geleia geral

S
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teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

De janeiro até este mês 
de julho, o Procon de João 
Pessoa recebeu 70 recla-
mações referentes a com-
pras realizadas em sites 
disponíveis na internet. As 
principais queixas dos con-
sumidores diz respeito às 
cobranças indevida de ta-
xas, demora na entrega do 
produto, publicidade abusi-
va e enganosa, ausência de 
respostas, reclamações ou 
informações.

De acordo com o Pro-
con-JP, o Artigo 49 do Códi-
go de Defesa do Consumidor 
determina que o consumi-
dor que fizer a compra fora 
do estabelecimento comer-
cial, ele poderá desistir no 
prazo de sete dias após a 
assinatura do contrato ou 
recebimento da mercado-
ria. Mesmo assim, o órgão 
recomenda que é preciso 
analisar a oferta com calma 
e pensar se realmente ne-
cessita do produto.

A Assessoria Jurídica 
do Procon-JP orienta o con-
sumidor que é importante 
verificar se há informações 
suficientes para não adqui-
rir nada errado e verificar 
se não vai comprometer o 
orçamento. O órgão tam-
bém recomenda que os 
documentos relacionados 
à compra sejam guarda-
dos, como as mensagens 
de confirmação do pedido, 
comprovante de pagamen-
to, contrato e o anúncio da 
empresa.

 Outra dica ao consumi-
dor é que cheque também 
qual a garantia, o prazo de 
validade, dados do fabrican-
te, voltagem da energia dos 
equipamentos eletrônicos 
e até possíveis riscos. Em 
relação às compras coleti-

Julho já registra 70 reclamações
Queixas principais são 
cobrança de taxa, demora 
e publicidade enganosa

médicos criticam a
avaliação do mEC

Cantores reclamam 
de mau-trato na Band

Fórum pede direito a 
voto para estrangeiro

Adnet bloqueia o 
perfil no instagram

Kim Kardashian é 
a capa da Forbes 

A Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam) divulgou hoje 
(11) nota contrária à aplicação 
de avaliações nacionais a estu-
dantes de medicina para a ob-
tenção do diploma. A exigência 
foi anunciada pelo Ministério da 
Educação em abril e será imple-
mentada a partir de agosto. As 
avaliações obrigatórias serão 
aplicadas no segundo, quarto e 
sexto ano do curso. Os alunos 
que não obtiverem nota mínima 
definida pelo MEC não receberão 
o diploma nem poderão ingres-
sar na residência médica.

No último sábado, 9, ocor-
reu em São Paulo o primeiro dia 
de audições para X Factor Bra-
sil, que será exibido pela Band. 
No entanto, a seleção se tornou 
alvo de uma avalanche de denún-
cias e críticas pelas redes so-
ciais por parte dos aspirantes a 
cantores, que apontaram maus-
-tratos por parte da produção 
do reality show. Cerca de 10 mil 
candidatos estiveram presentes 
no processo seletivo.

A sétima edição do Fórum 
Social Mundial das Migrações 
termina hoje (10) em São Paulo 
com uma declaração que pede a 
aprovação de uma nova Lei de 
Migração, que garanta, entre 
outros, o direito a voto para 
os estrangeiros residentes no 
Brasil. A proposta, que tramita 
no Congresso Nacional, poderá 
substituir o Estatuto do Estran-
geiro, de 1980. O coordenador 
do fórum, Paulo Illes, disse que 
o estatuto precisa ser comple-
tamente revisto, porque  trata 
os migrantes sob a ótica da se-
gurança nacional, sem conside-
rar direitos humanos e inclusão 
social, que devem ser contem-
plados com a nova lei.

Após ser flagrado su-
postamente beijando outra 
mulher na última sexta-feira, 
8, o humorista Marcelo Adnet, 
bloqueou nessa segunda-feira, 
11, seu Instagram. Ele já havia 
excluído comentários e bloque-
ado usuários que exigiam uma 
explicação e retratação da trai-
ção. Adnet é casado com Dani Ca-
labresa há seis anos. Nem Adnet 
e nem Calabresa se posiciona-
ram publicamente sobre o caso, 
e tampouco relataram se ainda 
estão juntos ou não. Segundo a 
agência de fotos que divulgou o 
flagra, o humorista também te-
ria beijado outra mulher em um 
restaurante, no bairro da Gávea, 
Zona Sul do Rio, minutos antes 
de ser clicado com uma morena 
com quem se retirou do local.

Kim Kardashian é a capa 
da revista Forbes deste mês. Co-
nhecida por falar sobre bilioná-
rios, a publicação explica como 
a socialite consegue ganhar 
dinheiro com seguidores nas 
redes sociais. Outro tema tra-
tado na reportagem é o jogo de 
celular de Kim, o Kim Kardashian: 
Hollywood. Desde que foi lança-
do, em 2014, o aplicativo rendeu 
45 milhões de dólares a ela.

Foto: Reprodução internet

Consumidor deve adotar precauções ao decidir fazer compras em site da internet; não comprar em lojas que exigem depósito bancário

vas, o Procon alerta que se 
o consumidor tiver proble-
mas com a mercadoria, ou 
o serviço adquirido, tanto 
o fornecedor quanto o site 
que mediou a venda, são 
responsáveis para resolver 
a queixa. 

Para garantir isso é 
importante procurar infor-
mações de identificação do 
site e dos fornecedores en-
volvidos. É necessário tam-
bém verificar a razão social, 
endereço, telefone e outras 
formas de contato além do 
e-mail.

Outra dica é buscar refe-
rência das empresas envolvi-
das, perguntando às pessoas 
que já efetuaram compras se 
enfrentaram algum proble-
ma. O consumidor pode pes-
quisar na internet se existem 
reclamações contra a em-
presa e, inclusive, entrar em 
contato com o Procon para 
saber se existem denúncias 
contra o site.

saiba mais

Dicas para agir com segurança.
 

Normalmente os sites seguros são aqueles consolidados, 
mais conhecidos do público. Não é recomendável comprar em 
sites desconhecidos, mas ao fazê-lo, deve-se ter maior cuidado 
e ficar atento às mensagens de alerta.

 Ofertas muito abaixo do padrão de mercado, em especial em 
sites novos ou desconhecidos, devem ser objeto de desconfian-
ça. Sempre desconfie de um preço muito abaixo no praticado 
pelo resto do mercado

 O consumidor deve olhar se o endereço eletrônico que 
aparece na barra de navegação e se refere-se verdadeiramente 
ao site daquela loja, pois alguns piratas eletrônicos usam 
“clones” de sites conhecidos para aplicar golpes

 Procure em sites de reclamação, como o consumidor.gov 
e outros, bem como em redes sociais com comentários de 
consumidores sobre a empresa (desconfie se só encontrar elo-
gios recentes ou se não encontrar nada), pois a cada dias são 
criados vários sites apenas com a finalidade de aplicar golpes

Pessoa também pode entrar em contato com qualquer 
procon para saber se existe reclamação contra aquela empresa 

(o Procon de São Paulo publica em seu site a lista negativa das 
empresas eletrônicas)

Não comprar em lojas que exijam o pagamento através de 
depósitos bancários, em especial em nome de pessoas físicas

Tente conferir a existência da empresa no endereço 
fisico que indica e a regularidade de seu CNPJ (no site da 
receita federal)

  Se desconfiar que caiu em um golpe, entrar imediatamente 
em contato com o Procon-JP, ou o Procon da cidade onde se 
localizava a empresa
            

Em caso de atraso ou não efetivação da entrega, entrar 
em contato com a empresa, em especial por escrito (e-mail, 
site) e caso não encontre sucesso pode entrar em contato 
com o Procon-JP

 Os consumidores da internet são regidos por uma lei espe-
cial (Lei do Comércio Eletrônico), onde consta a obrigação dos 
sites darem plenas informações tanto do produto quanto do 
serviço, quanto dos próprios estabelecimentos, de forma clara 
e ostensiva, bem como é garantido o direito ao arrependimento 
da compra em 7 dias por parte do consumidor. 

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil

Portaria do Ministé-
rio da Educação, publi-
cada na edição de hoje 
(11) do Diário Oficial 
da União, oficializou 
a ampliação da renda 
familiar para acesso ao 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). A 
partir da portaria, pode 
participar do proces-
so seletivo o estudan-
te com renda familiar 
mensal bruta per capita 
de até três salários mí-
nimos. Antes, essa ren-
da era de até 2,5 salá-
rios mínimos.

A mudança foi 
anunciada em junho 
pelo ministro da Edu-
cação, Mendonça Fi-
lho, e o presidente in-
terino, Michel Temer, 
durante cerimônia no 
Palácio do Planalto. 
Com a alteração na 
faixa de renda, o mi-

nistério publicou nova 
tabela com a defini-
ção do percentual de 
financiamento do pro-
grama.

Neste segundo se-
mestre, o Fies terá 75 
mil vagas. O programa 
oferece financiamento 
de cursos superiores em 
instituições privadas a 
uma taxa efetiva de ju-
ros de 6,5% ao ano. 

O percentual do 
custeio é definido de 
acordo com o compro-
metimento da renda fa-
miliar mensal bruta per 
capita do estudante.

Ampliação da renda 
familiar é formalizada

ACEsso Ao FiEs

Luana pavani
Agência Estado

 A ideia do governo 
de criar planos de saú-
de mais baratos com me-
nos serviços obrigatórios 
pode gerar ações na Justi-
ça por parte de entidades 
de defesa como o Institu-
to Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) e a As-
sociação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco).

Na semana passada, o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, defendeu em audi-
ência no Senado Federal, 
dia 6, que a ampliação do 
setor de saúde suplemen-
tar, com planos mais ba-
ratos, ajudaria a reduzir a 
demanda do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Segundo Barros, a 
equipe do ministério pre-
para um plano que ainda 
não tem prazo para ser 
entregue à Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS).

Na visão do Idec e da 
Abrasco, “é falso o argu-

mento do ministro de que 
a venda de ‘planos popula-
res’ irá ‘aliviar’ o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ele 
ignora que no momento de 
recessão, desemprego e in-
flação, o que a população 
mais precisa é de proteção 
social e, portanto, de mais 
investimentos no SUS”. 

Em nota à imprensa, as 
entidades dizem que as ad-
ministradoras de planos de 
saúde já cometem “muitos 
abusos”.

“As ações judiciais con-
tra planos de saúde, que 
tiveram crescimento expo-
nencial nos últimos anos, 
irão aumentar ainda mais. 
Esses planos não irão co-
brir os tratamentos mais 
caros e complexos, e irão 
excluir os doentes crônicos 
e idosos, que terão que bus-
car atendimento no SUS. 
Como os riscos de adoeci-
mento são imprevisíveis, 
estarão em jogo a saúde 
e a vida de pacientes que 
necessitem de assistência 
além da cesta básica ofe-
recida pelos planos popu-

lares”, diz a presidente do 
conselho diretor do Idec, 
Marilena Lazarinni. Ainda 
de acordo com o documen-
to, a autorização da ven-
da de “planos populares” 
visa “apenas beneficiar os 
empresários da saúde su-
plementar, setor que hoje 
movimenta R$ 125 bilhões 
por ano e já é privilegiado 
pela renúncia fiscal no cál-
culo de imposto de renda, 
por isenções tributárias, 
créditos, empréstimos e 
parcelamentos de dívidas a 
perder de vista”.

“Nenhum sistema pú-
blico universal, em nenhum 
país do mundo, adota ‘pla-
nos populares’ privados 
como alternativa para a 
organização da assistên-
cia à saúde. Tal medida, 
juntamente com a redução 
e desvinculação do finan-
ciamento público, poderão 
inviabilizar o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e o di-
reito à saúde inscritos na 
Constituição Federal”, diz o 
vice-presidente da Abrasco, 
Mario Scheffer.

Entidades vão entrar na Justiça 
contra plano de saúde popular

iDEC E ABRAsCo

Portaria do 
Ministério da 
Educação foi 
publicada 
ontem no DO
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Feijão influencia alta no custo de vida em JP

Pesquisa do Ideme
O Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) da cidade 
de João Pessoa subiu em mé-
dia 1,09% no mês de junho 
em relação a maio, ficando 
os acumulados no ano em 
8,47% e 15,23% nos últimos 
12 meses. De acordo com 
o Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual 
(Ideme), essa alta no custo 
de vida foi influenciada pelo 
grupo Alimentação, prin-
cipalmente pelo feijão, que 
registrou um aumento de 
preço médio de 99,41% no 
primeiro semestre deste ano.

Com isso, o custo de 
vida no mês de junho des-
te ano ficou bem superior 
ao apresentado no mesmo 
período do ano anterior, 
quando se registrou 0,57% 
no mês e os acumulados de 
5,57% e 8,61% no ano e 
nos últimos 12 meses res-
pectivamente. 

Dos sete grupos que 
compõem o estudo, apenas 
um apresentou decréscimo 
nos preços médios de seus 
produtos e serviços na ca-
pital paraibana: Saúde e 
Cuidados Pessoais (2,46%), 
que sofreu quedas de pre-
ços médios registradas 
nos itens óculos e lentes 
(6,15%) e produtos farma-
cêuticos (5,81%). 

Já o grupo Alimentação 
apresentou acréscimo de 
0,20% no mês de junho/16. 
O item cereais registrou um 

Petróleo e gás têm 
recorde de produção

Projeção de Inflação 
e PIB sofre redução

Embraer tem novos 
pedidos de vendas 

Balança: superávit 
é de US$ 1,488 bi

Analistas revisam 
previsão de dólar

A Petrobras fechou junho com 
produção média de 2,9 milhões de 
barris de óleo equivalente por dia 
(petróleo e gás natural), novo recorde 
médio mensal. O anterior havia sido 
alcançado em agosto de 2015, quan-
do a produção média diária foi de 2,88 
milhões. Segundo dados divulgados 
ontem pela Petrobras, a produção de 
junho último supera em 2% os 2,83 
milhões de óleo equivalente/dia rela-
tivos à produção de maio deste ano. 
Dos 2,83 milhões relativos à produção 
de junho, 2,7 milhões de óleo foram 
produzidos no País e outros 200 mil 
nos campos da estatal no exterior.

A projeção de instituições 
financeiras para a inflação, medi-
da pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), foi 
levemente reduzida ao passar de 
7,27% para 7,26%. Essa foi a 
segunda semana seguida em que 
houve redução na estimativa. Para 
2017, a projeção também caiu, ao 
passar de 5,43% para 5,40%, no 
segundo ajuste consecutivo. As 
projeções fazem parte de pesquisa 
feita todas as semanas pelo Banco 
Central (BC). As estimativas estão 
distantes do centro da meta de in-
flação, de 4,5%. 

A Embraer anunciou novos 
pedidos de venda de aeronaves no 
primeiro dia do Salão Aeronáuti-
co de Farnborough (Farnborough 
Airshow) em operações que, entre 
pedidos firmes, opções e inten-
ções de compra, somam US$ 1,48 
bilhão, conforme valor de tabela. 
Foram negociados modelos E190 e 
E195 da atual versão e da família 
E2. Entre os compradores estão 
companhias da Indonésia e Japão, 
além de uma operadora de leasing 
e uma aérea de Israel que assinou 
carta de intenção de compra.

O Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços informou 
ontem que a balança comercial das 
primeiras semanas de julho registrou 
superávit de US$ 1,488 bilhão, resul-
tado de exportações no valor de US$ 
4,975 bilhões e importações de US$ 
3,487 bilhões. No acumulado do ano, 
o resultado também é positivo, com 
superávit de US$ 25,140 bilhões, 
fruto de exportações de US$ 95,228 
bilhões e importações de US$ 70,088 
bilhões. O resultado positivo é reflexo 
das exportações, que registraram 
média mensal de (US$ 805,8 mi-
lhões) e crescimento de 2,9%.

Depois de medidas implemen-
tadas pelo governo de Michel Temer, 
a moeda brasileira tem ganhado 
força frente o dólar, ou seja, o valor 
da moeda norte-americana recuou.
As projeções do mercado financeiro 
também seguiram esse movimento 
e as expectativas são de um dólar 
menor ao fim do ano e ao término de 
2017. Segundo informações do bo-
letim Focus, publicação semanal na 
qual o Banco Central reúne as expec-
tativas de cerca de 100 analistas, a 
previsão é de que o dólar chegue ao 
fim de 2016 cotado a R$ 3,40.

Índice de Preços ao Consumidor calculado pelo Ideme constatou aumento de preço médio do feijão de 99,41% no 1o semestre desse ano

aumento de 17,34% - sofren-
do a pressão do aumento re-
gistrado no feijão mulatinho 
(42,73%). Outros produtos 
que apresentaram aumen-
to foram: sal e condimentos 
(8,02%), aves e ovos (6,01%), 
leite e derivados (4,26%), 
panificados (4,21%), fa-
rinhas, féculas e massas 
(4,04%), óleos e gorduras 

(2,15%), frutas (1,89%) e 
carnes frescas e vísceras 
(1,66%).  Os itens que mais 
baixaram os preços foram: 
tubérculos e raízes legumi-
nosas (9,10%), hortaliças e 
verduras (6,43%), pescado 
(3,75%), enlatados e conser-
vas (2,12%) e carnes e peixes 
industrializados (1,92%).  
De acordo com o estudo 

do Ideme, o grupo Servi-
ços Pessoais registrou au-
mento em junho de 4,09% 
devido aos acréscimos de 
preços médios nos itens: 
educação (6,43%), leitu-
ra (4,93%), outras des-
pesas pessoais (3,56%), 
recreação (2,29%) e ser-
viços pessoais (2,05%). 
Enquanto o grupo Artigos 

de Residência aumentou 
em média 1,86%, o de 
Transporte e Comunica-
ção subiu 1,96%; e os gru-
pos Habitação e Vestuário 
contabilizaram aumentos 
de 0,96%, cada. O estudo 
detalhado do custo de vida 
em João Pessoa está dis-
ponibilizado na íntegra no 
site: www.ideme.pb.gov.br

O contingente de pessoas 
que atrasaram o pagamento 
de suas contas cresceu 3,21% 
em junho comparativamente 
ao mesmo mês do ano passa-
do, apurou o Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
e Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Os brasileiros na faixa dos 
30 anos são os que mais de-
vem. E as contas de telefone, 
TV por assinatura e internet 
foram as que tiveram a maior 
alta no período.

Repetindo comporta-
mento de meses anteriores, 
a região Nordeste segue lide-
rando a variação do número 
de devedores: a alta em junho 
foi de 5,04% na base anual de 
comparação. Em seguida es-
tão as regiões Norte (2,44%) 
e Sul (1,60%). Na outra ponta, 
a região Centro-Oeste mos-
trou a menor alta entre as re-
giões pesquisadas, com cres-
cimento de 0,81% em relação 
ao ano passado.

Apesar do Nordeste ter 
apresentado o maior aumen-
to de novos inadimplentes, 
é a região Norte que detém, 
proporcionalmente, a maior 
população de consumidores 
inadimplentes: são 5,32 mi-
lhões de pessoas com contas 
em atraso, o que representa 
46,43% da população adulta 
desta região. O Centro-Oeste, 
com número absoluto de 4,73 
milhões, apresenta a segun-

da maior proporção da po-
pulação adulta em situação 
de inadimplência (41,93%). 
A região Nordeste registrou 
16,31 milhões de negativados, 
41,45% da população adulta. 
Por fim, o Sul, com um total de 
8,20 milhões de consumido-
res negativados, apresentou a 
menor proporção, 37,17% da 
população adulta.

Ainda assim, na margem, 
a inadimplência total teve a 
menor expansão anual desde 
2011, início da série históri-
ca revisada da instituição. O 
número de negativados caiu 
para 59,1 milhões na passa-
gem de maio para junho de 
um total de 59,25 milhões na 
pesquisa anterior.

Este número atual de 
inadimplentes representa 
39,76% da população com 
idade entre 18 e 95 anos. Para 
um balanço do semestre, mais 
de dois milhões de brasileiros 
passaram a fazer parte das lis-
tas de inadimplentes somente 
no ano de 2016, já que em de-
zembro de 2015 era contabili-
zado um total de 57,1 milhões 
de brasileiros com restrição 
do crédito.

O indicador não leva em 
consideração a região sudeste 
devido a entrada em vigor da 
Lei Estadual nº 15.659, conhe-
cida como ‘Lei do AR’, que difi-
culta a negativação de inadim-
plentes em São Paulo. Para o 
presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro, a desaceleração do 
indicador não pode ser inter-
pretada como um sinal de que 

os consumidores com contas 
em atraso estão quitando suas 
dívidas, mas como um reflexo 
do crédito mais restrito.  “Os 
juros elevados, a inflação cor-
roendo o poder de compra e a 
perda de dinamismo do mer-
cado de trabalho tornam os 
bancos e os estabelecimentos 
comerciais mais rigorosos e 
criteriosos na política de con-
cessão de financiamentos e 
empréstimos, o que implica 
em uma menor oferta de cré-
dito na praça. Por sua vez, essa 
menor oferta de crédito fun-
ciona como um limitador do 
crescimento da inadimplên-
cia”, explica o presidente.

A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
analisa que por ora, é precipi-
tado atribuir os sinais de esta-
bilidade da inadimplência ao 
desempenho da economia, já 
que a retomada da melhora do 
ambiente econômico, quando 
vier, exigirá tempo para tradu-
zir-se em aumento do empre-
go e da renda. 

“O freio na trajetória da 
inadimplência sucede um pe-
ríodo em que o número de 
devedores cresceu muito rapi-
damente em virtude da crise 
econômica”, disse. 

O balanço do semestre, ao 
apontar dois milhões de novos 
negativados apenas neste ano, 
é prova disso, explica Marce-
la. “Agora, porém, a dificulda-
de de equacionar o orçamen-
to começa a deparar-se com 
o limite do estoque de crédi-
to”, explica a economista.

NE apresenta o maior aumento 
no número de inadimplentes

ContAS doméStICAS

Em todo o País, o total 
de pessoas que buscou cré-
dito em junho cresceu 2,1% 
em relação a maio. É o que 
diz o indicador de Demanda 
do Consumidor por Crédi-
to, da empresa Serasa Ex-
perian. Com o resultado, a 
procura fechou o primeiro 
semestre com alta de 3,2% 
em relação ao primeiro se-
mestre de 2015.

Para os que ganham me-
nos de R$ 1 mil por mês, hou-
ve alta de 1,6% na demanda 
por crédito em junho, na com-
paração com maio. A faixa de 
renda entre R$ 1 mil e R$ 2 
mil apresentou alta de 2,4%. 
Aqueles que recebem de R$ 
2 mil a R$ 5 mil mensais tive-
ram alta de 2,9%. A faixa de 
renda entre R$ 5 mil e R$ 10 
mil por mês acusou aumento 

de 3,5%. Para aqueles que ga-
nham mais de R$ 10 mil men-
sais, houve alta de 3% .

Na comparação por regi-
ões do País, apenas o Centro-
-Oeste registrou queda de 
0,2%. Houve crescimento na 
procura do consumidor por 
crédito nas regiões Norte 
(1,6%), Nordeste (1,4%), Sul 
(4,9%) e Sudeste (1,9%).

Segundo economistas 
da Serasa Experian, apesar 
de positiva, a alta de 3,2% da 
demanda do consumidor por 
crédito no primeiro semestre 
deste ano denota enfraqueci-
mento, devido à queda em 
relação ao mesmo período 
no ano passado. “Juros altos, 
o aumento do desemprego 
e a confiança reprimida dos 
consumidores diminuíram o 
ímpeto dos consumidores a 
procurar crédito neste pri-
meiro semestre de 2016”, in-
forma a nota.

Procura do consumidor 
por crédito cresce 3,2% 

Índice que reajusta os 
aluguéis desacelera

Francisco Carlos de Assis
Agência Estado

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M) registrou va-
riação de 0,55% na primeira 
prévia de julho. Houve desa-
celeração em relação ao mes-
mo período do mês anterior, 
quando a taxa foi de 1,12%. 
O IGP-M é usado para reajus-
tar contratos de aluguéis. Os 
dados – divulgados hoje - são 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo acusou va-
riação de 0,47% na primeira 
prévia de julho. No mesmo pe-

ríodo do mês, o índice variou 
1,55%. A taxa de variação do 
índice referente a bens finais 
passou de 0,32% para 2,27%. 
O índice de bens intermediá-
rios variou 0,68%, ante 1,37% 
no mês anterior. O índice refe-
rente a matérias-primas bru-
tas teve variação de -1,84%. 
No mês anterior, a taxa foi de 
3,21%. Entre os itens com ta-
xas em trajetória decrescen-
te, estão soja em grão (8,77% 
para -0,55%), milho em grão 
(6,05% para -8,99%).

Foto: Reprodução/Internet
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Sra. Jocezilda Molla 
Guedes, empresários Antô-
nio Guedes de Andrade 
Bisneto, Marlene Costa e 
Líbia Freitas Santos Olivei-
ra, médicos Paulo Sérgio 
Toscano e José Saturnino 
Nóbrega.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   A Domus Hall vai promover no próximo dia 23 o Kids Music Festival para animar 
a garotada em período de férias. O evento é feito por e para crianças, com os artistas 
Jean Paulo, Gabriella Saraiva, Stefany Vaz , Pedro Henrique e Gustavo Daneluz.

FOTO: Edwirges Oliveira

Odila Falcone, Rejane Soares e Marilda Lisboa em simpático encontro na casa de Evelyn César

Advogada Socorro Brito na comemoração dos cinco anos da neta Ana Cecília na cidade de Sumé

FOTO: Dalva Rocha

Jocezilda Molla Guedes é a aniversariante de hoje

Jovem solista
COM apenas 

sete anos de idade, a 
flautista Júlia Abdalla que, 
com seu pai, Thiago 
Abdalla forma o Duo 
Abdalla, se apresenta 
nesta quinta-feira 
na Igreja São José do 
Patrocínio, no Municí-
pio de Remígio.

A jovem foi a 
única solista brasilei-
ra a participar, entre 
83 músicos, do Open 
Recorder Days, realiza-
do em Amsterdã, na 
Holanda, onde obteve 
o segundo lugar.

O MONSENHOR Virgílio Bezerra de Almeida continuará 
como vigário geral da Arquidiocese da Paraíba na gestão do 
administrador apostólico, Dom Genival Saraiva de Franco.

O anúncio foi dado durante o encontro de Dom Genival 
Saraíva com os padres que integram o Colégio dos Con-
sultores, realizado no último sábado no Seminário da 
Arquidiocese da Paraíba “Imaculada Conceição”, localizado 
no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa.

Vigário geral

Dois Pontos

  A Swarovski está lançando 
uma pulseira exclusiva que terá 30% 
da venda revertido para apoiar a ONU 
Mulheres, que trabalha pela igualdade 
de gênero e empoderamento feminino.
  As pulseiras são em quatro 
cores e cada uma apresenta um 
pingente com cristais em Poiniage e 
cordão de seda.

FOTOS: Goretti Zenaide

FOTO: Divulgação

Parceria Jovem
O GOVERNO do 

Estado publicou no 
último dia 2 no Diário 
Oficial, edital para 
concessão do Selo 
Parceria Jovem, que 
visa conceder uma cer-
tificação a empresas, 
organismos e insti-
tuições que desenvol-
vam ações diferenciadas 
voltadas à juventude. 

Os interessados 
têm até o dia 16 deste 
mês para se inscrever.

   O Unipê amplia seus espaços construindo um complexo com dez salas para 
o curso de Medicina, cujas pré-inscrições para seleção de transferência estão abertas.

Momento feliz da recente viagem que fizeram a Santiago do Chile: Fabiana, o pequeno Fernandinho 
e Alexandre Montenegro Cavalcanti

Agendamento via internet

POR INICIATIVA da  juíza gamenilde Dias Arruda Vieira 
Dantas, a 5a. Vara da Família de João Pessoa está disponi-
bilizando ao público o email 5vfamjp@agendecomgab.tjpb.
jus.br para fins de agendamento pelo jurisdicionado daquela 
Vara de Família, bem como falar com a juíza e acompanhar 
o andamento processual, sem prejuízo à parte adversa.

O serviço faz parte do programa de Comunicação 
Interativa do Tribunal de Justiça da Paraíba que o coloca 
mais próximo da população através da Internet.

Agronegócios
SERÁ realizada 

entre os dias 18 a 25 
de setembro no Parque 
de Exposições Henrique 
Vieira de Melo, no bairro 
do Cristo, a Feira Paraí-
ba Agronegócios 2016. A 
promoção é do Governo 
do Estado, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária 
e da Pesca, onde serão 
comercializados animais, 
máquinas e feno, além de 
apresentar novas tecno-
logias para o setor.

   Fui conferir e gostei da lanchonete Mixirica Alimentação Equilabrada 
na Av. Mar Vermelho, em Intermares.  A casa oferece o serviço Delivery pelo 
tel. (83) 3248-4474.

“Acho que a gente devia 
encher a cara hoje, 
depois a gente fala mal 
dos inúteis que se acham 
super importantes”

“Não ligo para opiniões de 
pessoas inúteis. Opiniões 
são diferentes de fatos. 
Todos falam demais, poucos 
sabem a realidade”

CHARLES BUKOWSKI VITÓRIA REIS

A MERIDIANA, companhia aérea italiana anunciando 
que vai ter, a partir de dezembro, voo direto entre Recife 
e Milão, saindo sempre às quintas-feiras. O embarque no 
Aeroporto dos Guararapes será direto para aquela cidade 
italiana, mas a volta o voo faz a rota Milão-Fortaleza-Recife, 
tendo como operadora responsável a Grou Turismo. 

A capital pernambucana já conta com destinos para 
Buenos Aires (Argentina), Miami (EUA), Cidade do Panamá, 
Frankfurt ( Alemanha), Praia (Cabo Verde), Lisboa (Portugal) 
e Montevidéu (Uruguai).

Voos internacionais

Cultura Inglesa
FORAM aprovados 

no primeiro semestre 
deste ano, 108 candi-
datos aos Exames de 
Cambridge, que são 
realizados pela Cultura 
Inglesa de João Pessoa 
desde 1963.

Os exames são 
corrigidos na Inglaterra 
e passam por um rígido 
controle exigido pela 
entidade britânica.

   A cidade de Pilões está sediando até domingo a Rota Cultural Caminhos do 
Frio, com apresentações de shows, artes cênicas, danças, gastronomia e caminhadas.

Edmilson Teixeira de Carvalho e Joanice Mendes no lançamento da 
mostra Decoração e Design da Espaço A

Contra o estupro
JÁ ESTÁ nas redes 

sociais (Facebook) a 
campanha “Sem omissão: 
não podemos nos ca-
lar, cegar ou ensurde-
cer diante da injustiça”, 
promovida pelo Iesp em 
protesto contra a cultura 
do estupro. Entre os 
participantes estão a 
vice-governadora Lígia Fe-
liciano, a deputada Daniela 
Ribeiro, o escritor Palmari 
de Lucena e esta colunista.

   A Funesc prorrogou até sexta-feira as matrículas para o curso Dança Tribal 
Fusion, que será ministrado pela proferssora e dançarina Andrea Monteiro.
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Sousa vence a terceira 
seguida e fica perto de 
passar para outra fase

DE OLHO NA COPA DO BRASIL

Após vitória, Belo visa o Ceará
Time comemora liderança 
na Série C e volta a 
atenção para jogo amanhã
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Os jogadores do Botafogo, 
que atuaram na vitória sobre o 
ASA, no último domingo, ganha-
ram ontem o dia de folga, para 
comemorar o grande resultado e 
a liderança do Grupo A do Cam-
peonato Brasileiro da Série C. Eles 
retornam hoje pela manhã ao tra-
balho, já visando outro compro-
misso muito difícil, nesta quarta-
feira, contra o Ceará, no Almeidão, 
só que desta vez pela terceira fase 
da Copa do Brasil.

“O Botafogo fez uma gran-
de partida. Anulou totalmente as 
principais jogadas do adversá-
rio. Treinamos durante a semana 
muito, para ser uma equipe muito 
equilibrada, nos três setores do 
campo. Fomos muito equilibrados 
na marcação, e quando saímos 
para o ataque fomos bem tam-
bém. Poderíamos até ter saído de 
campo com uma vitória, por um 
placar bem mais elástico. Os joga-
dores estão de parabéns, pela de-
dicação nos treinos, e isso está se 
refletindo dentro de campo, com 
a excelente campanha que o clube 
vem fazendo”, disse o treinador 
Itamar Schulle.

Um dos mais felizes com a 
vitória do Belo foi o volante Sapé, 
que estreou na equipe com uma 
grande atuação, e ainda foi au-
tor do primeiro gol do jogo. “Foi 
uma bela estreia, o time suportou 
bem o ASA, fez um grande jogo, e 
conseguiu uma excelente vitória. 
Deus me abençoou com um gol 
que ajudou muito o time. Eu já 
vinha treinando bem, e muito for-
te, e estou pronto, sempre que o 
treinador precisar. Quero marcar 
minha passagem pelo clube”, dis-
se Sapé.

Rodrigo foi outro que teve 
motivos para comemorar muito. 
Ele voltou a marcar, e atingiu 4 
gols em 4 jogos. O atleta batalhou 
muito durante a partida. Teve um 
gol anulado, e até perdeu um pê-
nalti. No final da partida, ele dis-
se que teve uma semana muito 
difícil, e agradeceu a Deus a su-
peração. “Tive uma perda muito 
grande durante a semana, com a 
morte do meu sogro. Estava mui-
to abalado, mas Deus me deu for-
ças e consegui ajudar o Botafogo. 
O mais importante foi a conquista 
dos 3 pontos. Agora é descansar 
e já pensar em outro jogo difícil 
que teremos na quarta-feira, pela 
Copa do Brasil”, disse o atacante.

Sem muito tempo para trei-
nar, o técnico Itamar Schulle já vai 
definir o time titular para o jogo 
contra o Ceará, no treino de hoje 
à tarde. O jogo será válido pela 
terceira fase da Copa do Brasil. As 
duas equipes ainda voltam a se 
encontrar em Fortaleza, para defi-
nir quem continua na competição. 
Apesar da categoria do adversá-
rio, que hoje está no G4 da Série 
B, todos no clube acreditam que o 
Belo fará o dever de casa, e levará 
para Fortaleza uma vantagem.

“É um jogo dificílimo, contra 
um adversário que tem uma folha 
salarial e um investimento muito 
maiores do que o nosso, mas a 
equipe está bem, e tem condições 
de jogar de igual para igual. Nós 
vamos buscar um resultado po-
sitivo na nossa casa, para decidir 
a vaga em Fortaleza, com maior 
tranquilidade”, disse o treinador 
Itamar Schulle.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Adrizzia Silva
Especial para A união

A Polícia Civil, através da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações de João Pes-
soa, prendeu na tarde do último domingo, 
três cambistas, por venda ilegal de ingres-
sos, ao redor do Estádio Almeidão, minu-
tos antes do confronto entre Botafogo x 
Asa, pela Série C do Campeonato Brasilei-
ro. A venda ilegal foi comunicada  à Secre-
taria de Segurança Pública, no último dia 
4, pedindo que fosse apurados os fatos. 

Em face da denúncia, toda a equipe 
da Delegacia de Defraudações foi acio-
nada para investigar a venda ilegal de in-
gressos, deflagrando a operação na tarde 
de domingo, ocasionando com a prisão 
dos cambistas Francisco Alves dos Santos, 
55 anos, de Campina Grande; Josivaldo da 
Silva, 39,  residente na capital, e; Manuel 
Fernando de Sousa, 55, também de João 
Pessoa. 

A Polícia Civil informou que foi con-
firmado junto à fiscalização do Estádio 
Almeidão que os suspeitos vinham atuan-
do há pelo menos dois anos, em concur-
so com diversas outras pessoas ainda não 
identificadas, em praticamente todos os 
jogos realizados naquela praça esportiva, 
negociando ingressos do Programa “Gol 
de Placa” do Governo do Estádo (ingres-
sos que são trocados por cupons fiscais). 
Os suspeitos foram presos em flagrante e 
tinham em seu poder, oito ingressos.

Na Delegacia de Defraudações, os  
suspeitos confessaram as condutas inves-
tigadas. Segundo a Polícia, o trio trocava 
notas fiscais por ingressos sociais ou rece-
biam ingressos sociais de terceiras pessoas 
e os negociavam posteriormente, por um 
preço equivalente ao da bilheteria. Eles 
ainda praticavam a modalidade de golpe 
conhecida como “bate e volta” consisten-

Cambistas são presos por venda ilegal

O coronel-PM Lívio Delgado, do Coman-
do de Policiamento da Capital (CPC), disse, 
ontem, que o confronto entre torcedores do 
Botafogo-PB e Asa-AL, na tarde do último do-
mingo, em João Pessoa, nas proximidades do 
Estádio Almeidão, pegou toda a polícia parai-
bana de surpresa. “Os torcedores da equipe 
alagoana não haviam informado de que esta-
riam na capital para acompanhar a partida”, 
afirmou o oficial. 

Como saldo do vandalismo, 40 pessoas 
detidas e algumas com ferimentos. Trinta e 
nove foram liberados após abertura de TCO 
- Termo Circunstanciado de Ocorrência, na 
Central de Polícia. Um participante, residente 
de Campina Grande, que disse ser torcedor do 
Treze e que teria ido dar sua ajuda à torcida 

do Asa-AL, continua preso, pois possui man-
dado de prisão por crime de homicídio, de 
acordo com a polícia.

Segundo o coronel Lívio,  o trabalho de 
prevenção à violência ocorre constantemente, 
dentro da doutrina de acompanhamento das 
torcidas. “Nesse caso, por não haver nenhuma 
informação prévia, devido tudo ter sido pla-
nejado através de redes sociais, fomos pegos 
de surpresa. Não havia informação de nada e, 
por isso, o pedido de escolta só aconteceu já 
nas proximidades de Bayeux”, afirmou.

Após perceberem a possível emboscada, 
o grupamento da Força Tática acionou apoio 
do comando, mas o reforço não chegou a 
tempo de evitar o confronto entre as torcidas 
organizadas. Na ocasião, devido às pedras ati-
radas de uma torcida para a outra, o sargento 
Barlavento, ficou lesionado e a viatura utiliza-
da pela PM ficou danificada.

Confronto termina com 40 torcedores detidos

te na utilização do mesmo ingresso, re-
negociado com vários torcedores, atuan-
do com a conivência de funcionários da 
bilheteria, que também são investigados 
pela Polícia Civil. 

Todos, de acordo com os policiais, 
foram autuados pelo crime de esteliona-
to (art. 171 do Código Penal Brasileiro) e 
pelo crime de associação criminosa (art. 

288), cujas penas somadas chegam a oito 
anos de reclusão. 

 Policiais da Delegacia de Defrauda-
ções de João Pessoa  continuam investi-
gando outras pessoas acusadas de possí-
veis envolvimentos nas fraudes praticadas 
que, tão logo identificados, serão indicia-
dos e responderão criminalmente pelos 
mesmos crimes. 

Torcedores do Asa-AL foram detidos pela polícia paraibana

No último domingo, no Estádio Almeidão, Botafogo venceu o Asa-AL e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão de 2016

Francisco, Josivaldo e Manuel Fernando foram presos em flagrante e já eram investigados pela polícia
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Sousa ganha a terceira seguida e 
fica bem perto de passar de fase
Dinossauro venceu de 
virada o América-PE no 
dia do seu aniversário

22

Nem o mais otimista dos torcedores do 
futebol paraibano poderia imaginar um final 
de semana tão bom como o que passou. Nos-
sos representantes nos campeonatos brasilei-
ros deram show e venceram, dentro de fora de 
casa, os adversários. O mais brilhante deles foi 
o Botafogo, que confirmou os cem por cento, 
dentro de casa, e assumiu a liderança isolada 
da Série C, com 15 pontos, à frente de clubes 
considerados tradicionais do futebol nacional, 
como o Fortaleza, ABC, ASA, Salgueiro, Améri-
ca, etc, com passagens pela Série B e até pela A.

O Belo venceu e convenceu contra um 
adversário que vinha bem na competição. O 
ASA parecia ser o adversário mais difícil para 
o Belo, até agora. Mas o time paraibano jogou 
muito, e não deu nenhuma chance ao adversá-
rio, ao ponto do próprio técnico do ASA dizer 

que foi uma partida para esquecer e reconhe-
cer que seu time foi completamente dominado 
e anulado pelo Botafogo. O Botafogo venceu 
de 2 a 0 e poderia ter vencido por bem mais. A 
equipe se deu o luxo de perder várias oportu-
nidades de gol, inclusive um pênalti. 

Agora, o Belo vai a Fortaleza, com moral, 
para enfrentar o time de maior folha salarial 
do Grupo A, em seus domínios. Não dá para 
negar o favoritismo do adversário, mas o time 
paraibano tem condições de surpreender, ar-
rancando um empate, ou quem sabe até uma 
vitória. Tudo vai depender do primeiro tempo, 
e se o Botafogo não entrar em campo com 
excesso de respeito ao adversário, jogando na 
retranca e chamando o Fortaleza para cima 
dele. Se jogar de forma inteligente, explorando 
bem os contra-ataques, com uma escalação 
que não abdique dos jogadores mais talento-

sos do elenco, pode sim conseguir muita coisa. 
Amanhã, o Belo volta a campo, agora pela 

Copa do Brasil, contra outra equipe do mesmo 
Estado, o Ceará, bem mais forte do que todos 
os times da Série C, e que vem fazendo uma 
excelente campanha na Série B, candidato 
forte para retornar à Série A. Será a primeira 
das duas partidas entre os dois times, para ver 
quem passa para a quarta fase da competição. 

Série D
O Campinense fez bonito em Aracaju, ao 

vencer o Sergipe por 1 a 0 e agora encostou 
nos líderes do grupo, o Fluminense e o Murici. 
O Rubro-Negro chegou aos 7 pontos, enquan-
to os dois têm 8 pontos. No próximo final 
de semana, a Raposa enfrenta o Murici, no 
Amigão, e se vencer, estará classificado para 
a próxima fase da competição, na segunda ou 

primeira colocação, dependendo do resultado 
de Fluminense e Sergipe. 

O Sousa não deixou por menos, e venceu 
o América de Recife, no Marizão, por 2 a 1. 
Com o resultado, o Dinossauro chegou a 9 
pontos, na segunda colocação do grupo. O 
líder é o Globo, que perdeu, e tem 10 pontos, 
na liderança. Os dois clubes se enfrentam no 
próximo fim de semana, e  o Sousa precisa 
vencer para não depender de outro resultado. 
Isto, porque o América vai enfrentar, em casa, 
o lanterna e já eliminado Galícia, e o clube 
pernambucano já tem uma vantagem de um 
gol no saldo de gols contra o Sousa.

Eu acredito, e acho que, pelo o que vem 
mostrando nos últimos jogos, os times parai-
banos podem se classificar para a segunda 
fase do Campeonato Brasileiro da Série D. 
Vamos aguardar na torcida.

Um fim de semana maravilhoso!

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O torcedor do Sousa ainda 
comemora a vitória maiúscula, 
e de virada, do Dinossauro, no 
último sábado, contra o Amé-
rica de Pernambuco. Foi o me-
lhor presente que o clube po-
deria dar a torcida, na véspera 
do aniversário dos 25 anos de 
fundação. Com o resultado, o 
Sousa emplacou a sua terceira 
vitória seguida, e ultrapassou o 
próprio América, sendo agora 
o segundo colocado do Grupo 
A7, com 9 pontos, apenas 1 a 
menos do que o líder Globo, 
que tem 10.

Na próxima rodada, o Sou-
sa vai decidir a vaga para a pró-
xima fase, exatamente contra o 
Globo, em Ceará Mirim. Se em-
placar a quarta vitória seguida, 
o Dinossauro se classificará 
como o primeiro do grupo. Um 
empate ou uma derrota, pode 
significar a eliminação da equi-
pe sertaneja, que vai depender 
do resultado do jogo América e 
Galícia. Com um time bem mais 
forte, e jogando em casa, o clu-
be pernambucano não deverá 
ter tantas dificuldades para 
vencer a equipe baiana, e as-
sim chegar aos 10 pontos. Em 
outras palavras, isto quer dizer 
que o Sousa precisa pontuar no 
jogo do Rio Grande do Norte, 
para chegar a segunda fase da 
competição.

O técnico Tazinho ficou 
muito satisfeito com o desem-
penho da equipe, no segundo 
tempo. Para ele, a atitude dos 
jogadores, dentro de campo, 
foi a responsável pela virada do 
Sousa em cima do América-PE. 
O treinador sousense admitiu 
que houve alguns erros com 
relação a defesa, mas que o 
time soube se acertar durante 
a partida, e conseguir a vitória.

“Fizemos um bom jogo e 
dominamos nos dois tempos. 
Mas, em um lance morto, eles 
aproveitaram um erro nosso, 
e o gol saiu. Alguns erros da 
defesa se repetiram, e também 
pecamos muito nas finaliza-
ções. Mas, depois que fiz algu-
mas substituições, nós acerta-
mos tudo e os gols saíram. Eles 
mantiveram a calma, e soube-
ram reverter o resultado”, disse 
o treinador do Dinossauro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de uma merecida folga, os 
jogadores do Campinense se reapresen-
tam hoje de manhã, na Academia Kor-
pus, quando vão começar a preparação 
para  a grande decisão da vaga à pró-
xima fase do Campeonato Brasileiro da 
Série D, que acontecerá no próximo do-
mingo, às 18 horas, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, contra o Murici.  
A vitória maiúscula da Raposa contra o 
Sergipe, por 1 a 0, domingo em Aracaju, 
deixou o time paraibano com 7 pontos, 
apenas 1 ponto atrás de Fluminense e 
Murici, próximo adversário.

“Só dependemos de nós agora. Foi 
uma situação que a equipe buscou e 
conseguiu. Ganhamos de uma equipe 
muito qualificada. Tivemos muita difi-
culdade no primeiro tempo, mas sou-
bemos aproveitar a oportunidade que 
tivemos no segundo tempo, quando a 
equipe teve jogadores mais velozes e 
descansados, para aproveitar os espaços 
cedidos pelo adversários. Agora vamos 
com o mesmo pensamento e garra para 
o jogo decisivo contra o Murici, em casa, 

com o apoio de nossa torcida”, disse o 
técnico Paulo Moroni.

O atacante Alex Sandro ficou em-
polgado com o gol que marcou, e es-
pera novas oportunidades para mostrar 
seu valor nos próximos jogos da equipe. 
“Eu vinha esperando uma oportunida-
de e graças a Deus o treinador me deu. 
Eu agarrei com unhas e dentes, e tive a 
sorte de fazer o gol que ajudou o Cam-
pinense a vencer. Estarei sempre pronto 
para  quando as chances surgirem. Ago-
ra, vamos decidir a vaga em casa, com 
o apoio de nossa torcida, seremos mais 
fortes e daremos de tudo para conseguir 
a classificação”, disse o atacante.

Com a semana cheia para traba-
lhar, o técnico Paulo Moroni vai ter 
tempo suficiente para treinar a equipe, 
procurar corrigir os erros, e armar um 
esquema, com base nos pontos fracos e 
fortes do adversário. Será uma decisão, 
e a Raposa precisa vencer, para não pre-
cisar de nenhum outro resultado. Em 
caso de vitória, o Campinense estará 
automaticamente classificado.

Campinense precisa vencer 
o Murici para se classificar

sérIe d

FOTO: Marcos Lima

O jogo no Marizão foi muito 
disputado e o Sousa em poucos 
minutos virou o placar

A Raposa jogou bem e deixou o estádio com a vitória diante do Sergipe, que foi eliminado

FOTO: Divulgação

O fim de semana no fu-
tebol paraibano foi marcado 
por alegrias, com as vitórias de 
Botafogo, Campinense e Sousa 
e também com tristeza com 
as mortes dos ex-jogadores 
do Belo, médico Temístocles 
de Almeida Ribeiro, 65 anos, 
o “China” e o advogado Ednal-
do Marques da Silva, 53 anos, 
mais conhecido por Escurinho.

Os dois ex-atletas do Belo 
morreram no último sábado. 
“China”, ex-prefeito do muni-
cípio de Conde estava em um 
hospital particular de João Pes-
soa. Com complicações no fíga-
do o médico traumatologista e 
ortopedista estava na fila para 
um transplante do órgão.

“China” foi ex-atleta do 
Botafogo e jogou na memo-
rável partida do 999º gol de 
Pelé no Estádio Olímpico, 
hoje Vila Olímpica Parahyba. 
Ele sempre comandava as 
peladas de fim de ano dos 
amigos no bairro de Cruz das 
Armas, onde nasceu e morou 
por vários anos.

Temístocles, que tam-
bém era médico ortopedista, 
foi prefeito do município de 
Conde, Litoral Sul do Estado, 
no período de 2001 a 2004. 
O corpo foi velado Ginásio 

Poliesportivo daquela cidade. 
O corpo foi cremado na tarde 
de domingo no Crematório 
Caminho da Paz, localizado 
às margens da BR-230, Cabe-
delo. A atual vice-prefeita de 
Conde, Sandra Ribeiro é filha 
do ex-atleta.

O outro ex-jogador de 
futebol que faleceu na tarde 
de sábado foi Ednaldo Mar-
ques da Silva, 53 anos, mais 
conhecido por Escurinho. Ele 
estava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Regional de Cajazei-
ras. A causa morte, segundo 
boletim do hospital, foi insu-
ficiência respiratória aguda, 
miocardiopatia dilatada seve-
ra e úlcera perfurada.

Escurinho concluiu re-
centemente o curso de ba-
charel em Direito e tinha 
como atividade o comércio 
no ramo de água mineral. Era 
funcionário público munici-
pal e residia há muito tempo 
na cidade de Cajazeiras, no 
Sertão da Paraíba. 

No futebol, Escurinho 
atuou como jogador em vá-
rias equipes, entre elas, o Bo-
tafogo da Paraíba e Paraná. O 
velório do ex-atleta aconteceu 
na Central Memorial Espe-
rança. O corpo foi sepultado 
no Cemitério Nossa Senhora 
Aparecida em Cajazeiras.

Ex-jogadores do Botafogo 
morrem no fim de semana

CHINA e esCUrINHO

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com



Clássico paulista completa rodada
PALMEIRAS x SANTOS

Líder da Série A, Verdão 
tenta se manter firme 
rumo ao título deste ano

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de julho de 2016

FOTOS: Reprodução/Internet

23

O clássico entre Palmei-
ras e Santos hoje, no Allianz 
Parque, será marcado por 
duas filosofias distintas que 
vêm dando resultado no 
Campeonato Brasileiro. En-
quanto a equipe de Dorival 
Júnior troca muitos passes 
para chegar ao gol, o time de 
Cuca aposta mais nos cruza-
mentos.

Segundo dados da Foots-
tats, o Santos já trocou 5.967 
passes certos nas 13 rodadas 
do Brasileirão, ficando atrás 
apenas do Corinthians, com 
6.034. Ao todo, são 1.417 
trocas de passe a mais que o 
Palmeiras para chegar ao gol 
adversário.

Dessas quase 6.000 tro-
cas de bola do time santis-
ta, quase metade passa pelo 
quarteto Victor Ferraz - Thia-
go Maia - Renato - Zeca. Os 
dados mostram como Dorival 
Júnior aposta na construção 
das jogadas desde o setor de-
fensivo, com Victor (vice-líder 
de passes no campeonato), até 
o apoio ao ataque, com Thia-

O meia-atacan-
te Douglas Costa está 
fora da Olimpíada. A 
informação foi publi-
cada pelo Bayern de 
Munique. De acordo 
com a nota oficial do 
clube alemão, o joga-
dor ainda não se recu-
perou de uma lesão na 
coxa esquerda. Assim, 
ele terá de ser cortado 
da seleção assim como 
aconteceu antes da 
Copa América.

A Confederação 
Brasileira de Futebol 
precisará escolher o 
substituto na lista de 
35 jogadores que havia 
anunciado previamen-
te. Até o dia 14, a troca 
pode ser feita com essa 
pré-lista. Depois disso, 
o nome precisa sair dos 

quatro reservas que 
foram convocados.

Douglas Costa era 
um dos três jogadores 
acima de 23 anos. Além 
dele, Neymar e Fernan-
do Prass fazem parte. 
Na primeira lista en-
viada pela CBF, apenas 
dois nomes também 
estão acima da idade, 
Thiago Silva e Renato 
Augusto. Assim, o ex-
corintiano sai na frente 
para ser o substituto.

“Lamento muito. 
Todos nós queríamos 
que Douglas partici-
passe nos Jogos Olím-
picos em sua casa. 
Mas a saúde vem em 
primeiro lugar”, disse 
Karl-Heinz Rummenig-
ge, manager do clube 
alemão.

Lesão tira Douglas Costa 
da seleção olímpica 2016

BRASIL

go e Zeca. Por sua vez, com 
mais referências no ataque, 
o Palmeiras é o terceiro time 
que mais acerta cruzamentos 
no Brasileirão, com 80, atrás 

de Atlético-MG e Corinthians. 
Neste quesito, o Santos é ape-
nas o antepenúltimo, com 52.

Em efetividade, am-
bas as equipes vêm ob-

servando resultados. Com 
29 gols, o Palmeiras tem o 
melhor ataque do Brasilei-
rão, enquanto o Santos foi 
às redes 23 vezes e vem 

na terceira colocação. Pelo 
lado alviverde, Gabriel Je-
sus, suspenso para o clás-
sico, é o artilheiro isolado, 
tendo marcado 10 vezes. 

Já no elenco santista, Vitor 
Bueno é o maior marcador, 
com cinco tentos.

Com Ricardo Oliveira 
fora de campo desde maio 
devido à lesão, o Santos ficou 
sem uma grande referência 
no ataque. De imediato, Joel 
não foi bem ao substituir o 
camisa 9, mas Rodrigão che-
gou bem e marcou três gols 
em quatro jogos. Sem um 
jogador cabeça de área, a 
equipe encontrou na pacien-
te troca de passes o caminho 
mais seguro ao gol.

Por outro lado, o Palmei-
ras conta com um poderio 
ofensivo muito forte. Gabriel 
Jesus é o maior destaque do 
ataque, que ainda conta com 
Dudu, Róger Guedes e Erik, 
jogadores de velocidade, e 
Lucas Barrios, Alecsandro, 
Luan, Leandro Pereira e Ra-
fael Marques, referências 
mais estáticas. Dudu, pelas 
pontas, é o jogador que mais 
acertou cruzamentos na 
equipe, com 19. Jogadores de 
qualidade como Cleiton Xa-
vier, Moisés e Róger Guedes 
ainda dão mais segurança 
para a equipe trabalhar as 
bolas longas.

As duas equipes que 
já se enfrentaram 
este ano no Estadual, 
voltam a se encontrar 
nesta terça-feira

Meia-atacante 
é um dos três 
jogadores 
relacionados 
acima dos 23 anos

Flamengo volta a vencer e retorna ao G4
O Flamengo está de 

volta ao G4 do Campeonato 
Brasileiro com dois gols do 
jovem atacante Felipe Vizeu. 
Jogando mais uma vez no 
Mané Garrincha, em Brasí-
lia, o time de Zé Ricardo ven-
ceu o Atlético-MG por 2 a 0 
na manhã do último domin-
go. Mais tarde, o São Paulo 
goleou o América-MG por 3 
a 0 no Morumbi e o Interna-
cional chegou a quarta der-
rota consecutiva nesta 14ª 
rodada, ao cair para o Santa 
Cruz por 1 a 0 fora de casa.

O ex-time de Argel Fucks 
está inclusive cada vez mais 
distante da classificação para 
a Libertadores da próxima 
temporada.

Estacionados nos 20 
pontos, igualado com Atlé-
tico-PR e Atlético-MG, o Co-
lorado já foi líder da com-
petição – hoje está a três 

SÉRIE A

Argel é demitido após derrota em Recife
O técnico Argel Fucks não 

é mais técnico do Inter. O pro-
fissional foi demitido após a 
derrota para o Santa Cruz por 
1 a 0, no último domingo, no 
estádio do Arruda, em Recife. 
Com o resultado, o Colorado 
chegou a quatro derrotas con-
secutivas, não vence há seis, 
somou um ponto nos últimos 
18 disputados no Brasileirão e 
a direção optou pela mudança, 
anunciada pelo site. A partir 
da demissão, os dirigentes ini-
ciam a busca pelo substituto.

Após a demissão de Diego 
Aguirre no dia 6 de agosto, o 
Inter precisou de uma semana 
para anunciar a contratação 
de Argel Fucks. Durante o pe-
ríodo ocorreu o primeiro Gre-
Nal do Brasileirão 2015, com 
a direção alegando que queria 
“criar um fato novo” para o 
clássico. Resultado Grêmio 5 a 
0, na Arena. O ex-treinador do 
Figueirense foi anunciado no 
dia 13 e apresentado no dia 14.

Na primeira coletiva, Ar-

INTERNACIONAL

do Flamengo, que tem 23 e 
está empatado com o San-
tos. Fechando a briga, o São 
Paulo vem um pouco atrás, 
com 21.

Também durante a ma-
nhã, no confronto das 11 
horas, o Grêmio venceu o 
Figueirense por 2 a 1 com 
um gol de Bobô aos 47 mi-
nutos do segundo tempo, 

ainda na cola da liderança. 
Os gaúchos chegaram aos 27 
pontos, a um de Palmeiras 
e Corinthians, que têm 28 e 
atualmente brigam pela pon-
ta – os alviverdes entram em 
campo apenas na terça-feira, 
contra o Santos.

Em jogo isolado na noite 
de domingo, o goleiro Diego 
Cavallieri garantiu o empate 

do Fluminense por 0 a 0 com 
o Vitória fora de casa, no Es-
tádio Barradão. O placar em 
Salvador manteve os dois ti-
mes no meio da tabela, com 
18 pontos, igualados com a 
Chapecoense, e ainda próxi-
mos da zona de rebaixamen-
to. O clube baiano se mantém 
invicto, agora a cinco jogos.

Rebaixamento
Na briga contra o re-

baixamento, o América-MG 
permanece na lanterna com 
apenas oito pontos, cada vez 
mais caminhando para o re-
torno à Série B. Mais a fren-
te, o Santa Cruz chegou aos 
14 pontos, um a menos que 
o Figueirense, que está na 
cola para deixar o descenso 
– empatado com Coritiba e 
Cruzeiro. Os mineiros ainda 
entram em campo na segun-
da com o Atlético-PR.

Equipe rubro-negra ganhou duelo contra o Atlético em Brasília

gel revelou que retornava ao 
clube, onde atuou como joga-
dor na década de 90, para reto-
mar a forma histórica do Inter 
atuar. “Queremos colocar um 
time comprometido com a ins-
tituição, com muita seriedade 
e profissionalismo, até porque 
o futebol moderno pede isso. 
A nossa intenção é resgatar 
aquela agressividade e compe-
titividade dentro de campo. É 
isso que está fazendo diferença 

no futebol”, revelou o técnico.
Mesmo criticado desde os 

primeiros jogos, em especial, 
pela forma como pensa o fute-
bol, Argel conseguiu manter o 
Inter na quinta colocação até 
o final do Brasileiro, com um 
aproveitamento de 58,73% em 
20 jogos. Com os quatro jogos 
na Copa do Brasil, onde caiu 
nas quartas para o Palmeiras, 
teve um aproveitamento de 
61,11%, com 14 vitórias, dois 

empates e três derrotas. Em 
2016, iniciou a pré-temporada 
em Porto Alegre no dia 4 com 
exames e testes físicos e viajou 
para a Florida Cup no dia 10. Na 
competição amistosa, empatou 
com o Bayern em 3 a 3 e ven-
ceu o Fluminense, terminando 
na terceira colocação. No retor-
no a Porto Alegre, estreiou na 
Copa da Primeira Liga com um 
empate contra o Coritiba, em 0 
a 0. No torneio, ainda venceu o 
Avaí, por 3 a 0, e empatou em 0 
a 0 com o Grêmio. Porém, aca-
bou desclassificado ao perder 
nos pênaltis na semifinal para 
o Fluminense, na última quar-
ta-feira.

No Gauchão 2016, o Inter 
teve uma campanha bastante 
irregular no começo, mas con-
quistou o título sobre o Juven-
tude. O arquirrival Grêmio não 
chegou a final, pois foi derrota-
do pelo clube de Caxias do Sul. 
Na decisão, duas vitórias. Um a 
zero no Alfredo Jaconi e 3 a 0 
no Beira-Rio.

Treinador não venceu últimos quatro jogos e perdeu o emprego



Dois atletas da Apace-PB 
vão representar o Brasil
nos Jogos do Rio de Janeiro

Paraibanos nas Paralimpíadas
FUTEBOL DE 5
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Dois paraibanos foram 
confirmados ontem na delega-
ção brasileira que representará 
o país na modalidade de Fute-
bol de 5, dos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016. O fixo Damião Robson 
de Souza Ramos e o ala Severi-
no Gabriel da Silva, ambos da 
Associação Paraibana de Cegos 
– Apace/PB, se juntam a outros 
oito atletas que vão em busca 
da quarta de medalha de ouro 
e tentam manter a hegemonia 
desde esporte em âmbito inter-
nacional. Os nomes dos jogado-
res foram divulgados pelo trei-
nador Fábio Vasconcelos, que 
também é paraibano.

Além de Severino Gabriel e 
Damião Robson, o selecionado 
canarinho contará com jogado-
res multicampeões, entre eles o 
craque Ricardinho, melhor jo-
gador do mundo, e que está em 
processo de recuperação após 
passar por uma cirurgia no mês 
de abril.  O Brasil está no Gru-
po A da competição e estreia 
no dia 9 de setembro – ainda 
sem a definição da ordem dos 
jogos. Na primeira fase a sele-
ção enfrentará Turquia, Mar-
rocos e Irã. A outra chave tem 
Argentina, China, Rússia e Mé-
xico, possíveis adversários na 
semifinal do dia 15 caso o Bra-
sil avance. A final do Futebol de 
5 será no dia 17, penúltimo dia 
dos Jogos Paralímpicos.

“Participar de uma Para-
limpíada no Brasil me deixa 
muito feliz. É uma honra estar 
representando o país dentro 
da nossa casa, junto da nos-
sa torcida. Graças a Deus tive 
essa oportunidade e vou fazer 
o meu melhor nos Jogos e dar 
alegria a essa torcida. Vai ser 
uma oportunidade única”, vi-
brou o ala/pivô Raimundo No-
nato, campeão paralímpico em 
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Londres 2012 e que também 
teve sua convocação

Companheiro de Nonato 
em mais uma Paralimpíada, o 
fixo Cássio Reis afirmou que 
o objetivo da seleção não tem 
outro foco a não ser o lugar 
mais alto do pódio. Segundo o 
baiano, a equipe fez um exce-
lente trabalho ao longo do ci-
clo, desde 2013, o que manteve 
a confiança em alta.

“Não haveria outro pen-
samento para qualquer um de 
nós que compõe a seleção senão 
o objetivo maior que é a meda-
lha de ouro. A gente vem traba-
lhando durante todo o ciclo com 
esse objetivo e graças a Deus 
todos os pilares foram construí-
dos da melhor forma possível e 
de maneira sólida. Temos total 
confiança. Estamos no nosso 
melhor e o grupo tem a sensa-

ção de dever cumprindo, de um 
trabalho bem feito”, disse o fixo 
Cássio, que ainda emendou.

“Já tive a felicidade de ves-
tir a camisa da Seleção Brasi-
leira numa Paralimpíada. Sei 
da importância que é a maior 
competição de todas. Graças a 
Deus tive a felicidade de trazer 
a medalha de ouro (em Lon-
dres 2012), então a gente sabe 
que com aquele título a gente 
traz a obrigação de fazer bonito 
dentro de casa”, finalizou o de-
fensor brasileiro.

Desde 2007 a Seleção 
Brasileira conquistou todas as 
competições que participou. De 
lá pra cá foram duas Paralimpía-
das (o Brasil tem três), duas ve-
zes o mundial (o Brasil é tetra), 
três Parapan-Americanos, duas 
edições da Copa América, além 
de desafios internacionais.

Jordan Spieth é o mais novo gol-
fista a desistir da Olimpíada do Rio 
de Janeiro. O anúncio foi feito por 
Peter Dawson, presidente da Federa-
ção Internacional de Golfe. O atleta 
norte-americano, recentemente, ha-
via revelado preocupação com a zika 
e a segurança no Rio de Janeiro.

Assim, o torneio de golfe da Rio 
não contará com os quatro melhores 
golfistas do mundo. Antes, Jason Day, 
Dustin Johnson e Rory Mcllroy também 
haviam anunciado a desistência. Todos 

também usaram o zika como motivo.
Além dos quatro principais, ou-

tros dois golfistas no top 10 também 
anunciaram que não vêm ao Rio de 
Janeiro. São eles: Adam Scott (nú-
mero 8), e Branden Grace, o décimo 
melhor do mundo.

A equipe norte-americana será 
agora representada por Bubba Wat-
son, o quinto colocado no ranking, 
e Rickie Fowler, o número 7. Patrick 
Reed e Matt Kuchar também devem 
disputar os Jogos do Rio.

Golfista desiste das Olimpíadas 
e alega medo de contrair a zika

RIO 2016

O americano Jordan Spieth mostrou preocupação com o vírus e com a segurança no Rio

A Seleção Brasileira, nas paralimpíadas de Londres, em 2012, conquistou a medalha de ouro e, no Rio de Janeiro, busca a quarta medalha e a hegemonia no futebol de 5

A equipe comandada por José Roberto Guimarães ficou com o título após vencer os Estados Unidos

O Brasil ganhou no fim 
de semana mais um título 
do Grand Prix de Voleibol. 
Mais que a taça, a competição 
deixou algumas “dores de ca-
beça” para José Roberto Gui-
marães. O treinador não terá 
mais partidas oficiais antes 
da Olimpíada e precisa defi-
nir as 12 atletas que irão para 
o Rio de Janeiro, além de cor-
rigir alguns erros.

A expectativa é que o trei-
nador use o tempo máximo 
para definir as 12 atletas, anun-
ciando os últimos cortes apenas 

nos primeiros dias de agosto.
O líbero, do time, talvez 

seja a maior dúvida criada pelo 
Grand Prix. O motivo foi o de-
sempenho de Leia na reta final 
da competição. Ela assumiu a 
posição de titular e sobrou em 
quadra, com passes precisos 
para suas companheiras. Ca-
mila Brait jogou na semifinal e 
também foi bem, mas ela vinha 
mal ao longo do torneio.

Por outro lado, a levanta-
dora Dani Lins está praticamen-
te garantida na equipe de José 
Roberto Guimarães. Seu nome 

era praticamente certeza desde 
antes do início do Grand Prix. 
Mas a reserva segue indefinida. 
Roberta não foi bem no jogo 
contra os Estados Unidos. Já Fa-
biola segue se recondicionando 
em Saquarema depois do nasci-
mento de Annah Vitória.

Diante dos EUA, a Seleção 
Brasileira sofreu muito no pri-
meiro set porque não acertava 
o passe. Fernanda Garay e Na-
talia erraram bastante na par-
cial. A entrada de Jaqueline no 
segundo set deu um equilíbrio 
para o time. 

A Paraíba garantiu dois lu-
gares no pódio de Open Nacio-
nal de Kart, no Circuito Paladino, 
que aconteceu no último domin-
go, na cidade do Conde, Litoral 
Sul paraibano. O evento reuniu 
mais de 100 competidores de 
todo o país e premiou 33 pilotos 
em 11 categorias. Francisco Ju-
nior foi o vencedor na categoria 
Sênior B e Elder Júnior ficou em 

segundo lugar na categoria F4. O 
evento serviu para os pilotos se 
prepararem para o Brasileiro da 
modalidade, que vai ser disputa-
do no mesmo local e iniciou on-
tem, seguindo até o dia 23.

Além do Circuito Paladino, 
o evento foi realizado também 
pela Confederação Brasileira de 
Automobilismo. Marcada por 
chuvas, a competição tornou-se 
ainda mais acirrada. Nos pó-
dios, alguns nomes importantes 
do esporte a motor do Brasil. O 

kartista Rodrigo Piquet, sobri-
nho do ex-piloto, tricampeão 
mundial de Fórmula 1, Nelson 
Piquet, venceu a sua categoria, a 
Super Senior.

Outro destaque foi a Famí-
lia Coletta, que tem como prin-
cipal promessa do kart brasilei-
ro, Marcel Coletta, que venceu 
a Categoria Graduados. Murilo 
Coletta ficou em segundo lugar. 
Eles são irmãos, nasceram no 
Maranhão, mas competem por 
São Paulo.

Brasil chega aos Jogos do Rio 
com o título do Grand Prix 2016

Atletas do Estado garantem o 
pódio em Circuito no Conde

VOLEIBOL
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Adrizzia Silva
Especial para A União

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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CPF/CNPJ....: 084580934-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,02
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039095
Responsavel.: KALINE  TAVARES  DE  SOUZA
CPF/CNPJ....: 069684774-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.058,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039177
Responsavel.: MARIANNA  ALVES DAS CHAGAS
CPF/CNPJ....: 090141154-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039109
Responsavel.: MRM PROJETOS E INSTALA OES 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 001433674/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038914
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            739,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038142
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         68.335,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037032
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 
0720086
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            953,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038924
Responsavel.: RODRIGO MEDEIROS CLIMACO
CPF/CNPJ....: 010801361/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.097,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036992
Responsavel.: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE MAN-
GABEIR
CPF/CNPJ....: 010293791/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            221,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039094
Responsavel.: SERVI-SAN LTDA
CPF/CNPJ....: 006855175/0015-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            911,15
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 036935
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         35.414,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038471
Responsavel.: SPACO N C  DE ART DO VEST LTDA
CPF/CNPJ....: 016950932/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.434,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038271
Responsavel.: VALDSON NONATO SOARES NOBREGA
CPF/CNPJ....: 394923624-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            559,91
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037880
Responsavel.: VANIA LUCIA VITORIANO GADELHA
CPF/CNPJ....: 161787774-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            623,29
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037884
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,  12/07/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 024179354/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            106,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038370
Responsavel.: BRASTEX S/A
CPF/CNPJ....: 009258807/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            953,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038151
Responsavel.: CARLOS CEZAR  DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 009923044-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038942
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.101,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038403
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.680,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038934
Responsavel.: ALTIPLANO LOC DE V E E LTDA
CPF/CNPJ....: 010297726/0001-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         18.030,82
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 038887
Responsavel.: E W TECNOLOGIA EM TELECOMU-
NICAES LT
CPF/CNPJ....: 007365073/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            452,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038364
Responsavel.: EUDES JOSE CHAVES ME
CPF/CNPJ....: 004075036/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039165
Responsavel.: FABIO TARGINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014172171/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            588,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039137
Responsavel.: FIX CONSTR EMPREEND LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007567377/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039010
Responsavel.: FLIPFLOP CHINELARIA E COMERCIO
CPF/CNPJ....: 021599052/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 037622
Responsavel.: GRAF SAO MATEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            610,75
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038875
Responsavel.: HELENA APARECIDA LODI
CPF/CNPJ....: 004486834/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.588,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038007
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO PARAI-
BANA DE C
CPF/CNPJ....: 016104244/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.815,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 038335
Responsavel.: JOSE CLEWTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 524518873-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          7.576,99
Apresentante: BANCO J SAFRA S/A
Protocolo...: 2016 - 037891
Responsavel.: JOSIMARY RAMOS DA SILVA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 023/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 22 de Julho de 2016 as 09h30min, tendo como objetivo: 
Sistema de registro de preços, para Eventual Contratação de serviços de preparação de documen-
tos, apoio administrativo, capacitação de gestores escolares, levantamento de dados estatísticos e 
organização de bancos de dados destinados a esta edilidade; A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, 
Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: 
(083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 11 de Julho de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DO EDITAL
CHAMADA PUBLICA

A senhora prefeita constitucional, do município de Caldas Brandão – PB, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.° 002/2016, através 
da comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa 
de licitação - Lei n.º 11.947, de 16/07/2009 e Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, Objetivo: 
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
RURAL FAMILIAR DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNDE – MERENDA ESCOLAR DO 
ENSINO FUNDAMENTAL, Informa ainda que; a abertura das propostas acontecerá no dia 02 de 
Agosto de 2016 a partir das 08:00 horas até as 13:00 horas, Maiores informações, no edital que; 
encontra-se na secretaria de educação e na sala de reuniões da COPELI, sita à Rua José Alípio 
de Santana, 371 – centro – caldas brandão – PB. 

CALDAS BRANDÃO, 11 DE JULHO DE 2016
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES 

Prefeita Constitucional

ESTADO PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMAS
 O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 
2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016 - FMAS, que objetiva: 
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA, com base nos elementos constantes do processo correspondente, em favor da 
empresaJOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, CNPJ: nº 40.941.544/0001-72, pelo valor 
de R$ 133.662,15(Cento e trinta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)

 Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 - PMC
 O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 
2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2016 - PMC, que objetiva: RE-
GISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA REFORMA DE MÓVEIS DIVERSOSDE CAPIM, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, em favor da empresaWAGNER CARTAXO MARQUES 
EIRELI – EPP, CNPJ: 11.500.957.0001-13, pelo valor de R$ 215.780,00(DUZENTOS E QUINZE 
MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)

 Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016 - PMC
 O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e 
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR o resultado 
da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2016 - PMC, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, em favor da empresaE-TICONS – EMPRESA 
DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 09.196.974/0001-67, pelo 
valor de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

  Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016 - PMC
O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 
2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR o 
resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2016 - PMC, que objetiva: REGIS-
TRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E 
AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, em favor da empresaALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME, CNPJ: 11.500.957.0001-13, pelo valor de R$ 112.900,00 (Cento e 
doze mil e novecentos reais)

 Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMAS

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00004/2016 - FMAS, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, no uso de suas atribuições legais, 
resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, em favor da empresa JOSE REGINALDO CAMILO 
DE SOUZA - EPP, CNPJ: nº 40.941.544/0001-72, pelo valor de R$ 133.662,15 (Cento e trinta e três 
mil seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei 
n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura do contrato e 
da ata de registro de preços, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair 
o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
 EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 -PMC

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00007/2016 - PMC, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA  DE MÓVEIS 
DIVERSOS, no uso de suas atribuições legais, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, em 
favor da empresa WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI – EPP, CNPJ: 11.500.957.0001-13, pelo 
valor de R$ 215.780,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIScom base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura do contrato e da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 desta lei.

Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
 EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016 -PMC

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00006/2016 - PMC, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA-
ÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, no uso de suas atribuições legais, resolve HOMOLOGAR 
o resultado da licitação, em favor da empresa E-TICONS – EMPRESA DE TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 09.196.974/0001-67, pelo valor de R$ R$ 7.800,00 
(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em 
consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura do contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
 EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016 -PMC

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00005/2016 - PMC, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM 
ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS 
EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, no uso de suas atribuições legais, resolve 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, em favor da empresa ALEXANDRE LAURENTINO DA SIL-
VA - ME, CNPJ: 11.500.957.0001-13, pelo valor de R$ 112.900,00 (Cento e doze mil e novecentos 
reais)com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado 
o adjudicatário para assinatura do contrato e da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 01 de Julho de 2016.
 EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes na Tomada de Preço n° 00002/2016, que objetivaCON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO 
DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAPIM. Em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Permanente de Licitação, 
bem como o parecer emitido pela Assessoria Jurídica e HOMOLOGO o procedimento em favor da 
empresa SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS, CNPJ: 01.993.341/0001-78, pelo valor de R$ 
300.680,79 (trezentos mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) classificada pelo 
critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contra-
tação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com Recursos 
Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERV. URBANOS 02.07 15.452.2008.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RECURSOS ORIUN-
DOS DO CONTRATO N° 1015403-79/2014 PACTUADO COM O MUNISTERIO DOS ESPORTES.

 Capim, 08 de Julho de 2016. 
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00026/2016 - PMC

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM:02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE; 062 3390.39 00 0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUN-
DEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 12 361 
2006 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – QSE; 530 3390.39 00 
301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02.07 SECRETARIAS DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA; 20 
608 2009 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 224 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 51.450,00 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00015/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica.
ABERTURA: 21/06/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/07/2016.

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

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00029/2016, Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas 
pesadas pertencentes ao município aos locados ou a disposição deste município, conforme edital 
e HOMOLOGO o seu objeto, o Sr. JOSÉ VÂNIO GALDINO DA SILVA – CPF nº 059.569.844-14 
vencedor com o valor mensal de R$ 7.115,00 (sete mil e cento e quinze reais) e valor global de R$ 
42.690,00 (quarenta e dois mil e seiscentos e noventa reais), conforme Resultado de julgamento 
e carta proposta.  

Ibiara - PB, 11 de julho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO DESERTA
CHAMADA PUBLICA N° 01/2016

A Comissão torna público a todos os interessados que a chamada publica que tem como
OBJETIVO Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para o atendimento ao programa nacional e do empreendedor familiar rural para o atendi-
mento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE, conforme especificações do edital e 
seus anexos. Com ABERTURA: 12 de maio de 2016 as 10:40 ficou DESERTA INFORMAÇÕES: 
Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, 
MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB  12 de Maio de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO
CHAMADA PUBLICA N° 01/2016 2 REUNIÃO

OBJETIVO Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento ao programa nacional e do empreendedor familiar rural para o atendimento 
ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE, conforme especificações do edital e seus 
anexos. ABERTURA: 27 de Julho de 2016 as 10:40 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da 
Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB  11 de julho de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 000030/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços 
e Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00030/2016 com o seu objeto Contratação de 
pessoa jurídica ou pessoa física para prestar os serviços de manutenção corretiva em gabinete 
odontológico, aparelhos periféricos, peças de mão, equipamentos e compressores odontológicos 
das Unidades Básicas de Saúde do município de Ibiara. Com a licitante classificada em todas as 
fases deste certame, a empresa ALBERTO XAVIER LEITE – MANDUTEC SERVIÇOS – CNPJ 
23.812.213/0001-13, foi declarada vencedora com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ibiara - PB, 11 de julho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº  03/2016
Número do Contrato: 40/2015. Processo – Tomada de Preços nº 01/2015. Contratante: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, CNPJ nº 08.787.012/0001-10. Contratado: LM SERVIÇOS 
DE REFORMA PREDIAL EIRELI - ME, CNPJ nº 17.929.554/0001-70. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA ESPECIAIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVI-
ÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS-PPB. SUPRESSÃOde 0,04 %, correspondendo ao valor de 
R$ 189,10, à Clausula Terceira do referido Contrato. Valor Total: R$ 512.188,55. Data da assinatura: 
05/07/2016.Fundamento legal: Artigo 65,§1º da Lei Federal nº 8.666/93e  suas alterações posteriores. 

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 05de JULHOde 2016.
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito(a)

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TP: 00001/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
participantes da Tomada de Preços Nº 00001/2016 - PMC, que após análise detalhada das propostas 
de preço das empresas declaradas habilitadas, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe,comunica o julgamento dasPropostas de Preços com a seguinte ordem de classifica-
ção: 1°) MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com o valor global ofertado de R$ 116.961,55 (cento e 
dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos; 2°) HUMBERTO 
RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, com o valor global ofertado de R$ 118.272,02 (cento e dezoito 
mil, duzentos e setenta e dois reais e dois centavos; 3°) ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, 
com o valor global ofertado de R$ 119.464,77 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e setemta e sete centavos;Conforme artigo 109 da lei 8.666/93 fica aberto o prazo de 
05 (cinco) diasúteis para eventual interposição de recurso.Informações poderão ser obtidas na sede 
da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB das 08:00 às 
12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 08 de Julhode 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - 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 pavimentação 
em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Distrito de Renascença. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
 PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara

Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim
João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

(ID. 4058200.827283)
OBJETO: Cobrança da quantia de R$  54.972,83 (cinqüenta e quatro mil, novecentos e setenta 

e dois reais e oitenta e três centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.
FINALIDADE: CITAÇÃO do réu ANDRÉ VASCONCELOS DIAS - CPF 335.269.661-68, nos 

termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 
querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
ANDRÉ VASCONCELOS DIAS - CPF 335.269.661-68, por se encontrar(em) residindo em lugar 
incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, 
sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes 
em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), 
mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Maria 
Aparecida da Silva Braga, Servidora, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da 
Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTIANA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no exercício da Titularidade Plena.

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 

João   Pessoa, 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 MEDEI-
ROS 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 de     que não sendo contestado, presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de    todos 
e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de  Direito a expedição deste EDI-
TAL, que deverá ser publicado em jornal de circulação local, bem como, afixado no átrio do Fórum. 
CUMPRA-SE. Dado     e 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00010/2016 - FMAS

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMAS.
DOTAÇÃORECURSO ORDINÁRIO: 02.14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 02.06 FUNDO 

MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 08 244 2011 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 172 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08 244 2011 2030 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 186 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO; 08 243 1011 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV – PETI, PROJOVEM 
E IDOSO; 537 3390.30 00 401 MATERIAL DE CONSUMO; 08 244 1012 2040 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA – PAIF; 542 3390.36 
00 401 MATERIAL DE CONSUMO; 08 244 2011 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
IGD/PBT; 547 3390.30 00 401 MATERIAL CONSUMO.VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - EPP, CNPJ: 40.941.544/0001-72
VALOR R$ 67.204,14 (SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUATORZE 

CENTAVOS)
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00012/2016 - FMS

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE; 10 301 2007 

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; 132 3390.39 00 001 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO:WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 51.450,00 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00032/2016 - PMC

OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 1030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.03 SE-
CRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL; 04 123 2004 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL; 044 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: E-TICONS – EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 09.196.974/0001-67
VALOR R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00032/2016 - PMC

OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 1030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.03 SE-
CRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL; 04 123 2004 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL; 044 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: E-TICONS – EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 09.196.974/0001-67
VALOR R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00031/2016 - PMC

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUALLOCAÇÃO DE 
TENDAS MESAS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPIO DE CAPIM; 02.02 SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 02.09 
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS; 27 812 1010 2037 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO; 249 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME, CNPJ: 11.500.957.0001-13
VALOR R$ 56.450,00 (CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00034/2016 - PMC

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE MÓVEIS DIVERSOS DE CAPIM.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 - PMC.
DOTAÇÃORECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0204 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO;12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 12 
361.1002 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 530 3390.39 
00 301 OUTROS SERVIÇOS  TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI – EPP, CNPJ: 11.500.957.0001-13, 
VALOR R$ 129.468,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E 

OITO REAIS)

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 12 de julho de 2016



  PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE PREGÃO DESERTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  035/2016
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 

de interessados na licitação, referente ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº  035/2016, destina-
do à Contratação de serviços de locação de moto, com documentação atualizada, destinados as 
atividades da secretaria de Educação, conforme especificações constantes no termo de referência 
anexo I do edital.

INFORMAÇÕES:  Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal 
de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 20 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 035/2016 (2º REUNIÃO)
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de moto, com documentação atualizada, des-

tinados as atividades da secretaria de Educação, conforme especificações constantes no termo 
de referência anexo I do edital.

ABERTURA: 25 de julho de 2016 as 10:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 11 de julho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE PREGÃO DESERTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  038/2016
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 

de interessados na licitação, referente ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº  038/2016, destinado 
à Contratação de serviços de recarga de tonners e cartuchos, destinado a todas as secretarias do 
Município, conforme  especificação do edital e seus anexos.

INFORMAÇÕES:  Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal 
de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 04 de julho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 038/2016 (2º REUNIÃO)
OBJETIVO: Contratação de serviços de recarga de tonners e cartuchos, destinado a todas as 

secretarias do Município, conforme  especificação do edital e seus anexos.
ABERTURA: 25 de julho de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 11 de julho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 039/2016
OBJETIVO: Contratação de prestação de serviços de assessoria, consultoria técnica e capa-

citação a equipe do CRAS, CREAS, Coordenação do Programa Cadastro Único, Programa Bolsa 
Família e a equipe da Secretaria de Assistência Social do município de Mãe d’água – PB, conforme 
especificações do Edital e seus anexos.

ABERTURA: 25 de julho de 2016 as 14:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 11 de Julho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes nesteprocesso, através de Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00003/2016 - 
FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer da Assessoria 
Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 00002/2016 – FMS que tem por objeto:LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS 
AOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em favor da empresa: WAGNER CARTAXO 
MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.835.542/0002-02, do item1 ao 3, pelo valor 
total de R$ VALOR R$ 51.450,00 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
para a contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e 
do  Decreto Municipal 075/2014, em consequência fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junhode 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00003/2016 - FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer 
da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 00003/2016 – PMC que tem por objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINA-
DAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM em favor da empresa: 
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.835.542/0001-02, do 
item 1 ao 3, pelo valor total de R$ 51.450,00 (Cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais) 
para a contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e 
do Decreto Municipal 075/2014, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junho de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de material de construção destinados ao atendimento das necessidades desta Prefeitura, 
conforme especificações Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 11 de julho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09018/2016  PROCESSO ADM. Nº. 2016/029535
OBJETO: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática 

(microcomputadores, notebooks e estabilizadores) para as unidades municipais de educação, setores 
administrativos e laboratórios de informática da secretaria de educação e cultura de João Pessoa.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 25 de julho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/07/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 27/07/2016 - Horário: 09 h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 12 de julho de 2016.

João Pessoa, 11 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
de nº 09006/16, realizada no dia 16 de junho de 2016 às 09:30h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal para a Rede Municipal 
de Ensino, teve os itens 03 e 09 declarados FRACASSADOS, tendo em vista que, respectivamente, 
nenhuma empresa participante, após reprovação da amostra, estava habilitada, bem como nenhum 
dos licitantes alcançou a estimativa de mercado.

Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica os itens do objeto licitado aos quais as amostras foram 
APROVADAS em favor das empresas vencedoras.                                                                                                       

João Pessoa, 11 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2016 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs: 2016/016974 da PROGEM; e 2015/068744 da SEDES.
DATA DE ABERTURA: 25/07/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUI-

PAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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 637190. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 20 e 35 - Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 
ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 11 de julho de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0033/2014
EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 0033/2014 
nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.769.172/0001-03 (CONTRATANTE) e LEMOS E MORAIS - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
05.913.968/0001-22.

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

Sapé, 22 de Junho de 2016.
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA

Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0105/2015
EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Tem por objetivo acrescentar 6,08% ao contrato original ao contrato original 0105//2015 
nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 
(CONTRATANTE) e D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
18.547.219/0001-70.

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

Sapé, 11 de Julho de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratações de veículos para 
o transporte Escolar Municipal até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 11 de Julho de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 28.07.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, paracontratação de Engenheiro Civil, objetivando a 
execução dos serviços de Assessoria Técnica no acompanhamento de obras de Infra Estrutura 
Urbana e Rural, Habitação, Esporte, Lazer e Saúde Pública, Consultoria e Assistência Técnica 
junto a órgãos concernentes dos convênios firmados com outros órgãos da Administração Federal, 
GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraíba, SUPLAN, SEPLAG e Secretaria de Educação, no 
período compreendido de Agosto a Dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e 
demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 11 de Julho de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 01.2016.

OBJETO: Construções dos Muros das Escolas Municipais “LIA BELTRÃO” (Zona Rural - Sítio 
Mumbuca), “LIA BELTRÃO” (Zona Urbana – Rodovia PB 075) e “SEVERINO FLAVIANO” – (Zona 
Urbana). Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. – Recursos pró-
prios do Município. TODAS AS PROPOSTAS FORAM CLASSIFICADAS: SALES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME – R$ 238.048,08 – (Vencedora), JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA – ME – R$ 239.926,69, CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – R$ 
248.920,68, VN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI – ME – R$ 254.293,99, ESTRUC-
TURAL ENGENHARIA LTDA – ME – R$ 255.353,88, COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA – ME – R$ 259.646,15 e CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – EPP 
– R$ 260.970,13. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a 
disposição dos interessados no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, Sala da CPL, à 
Rua João Pequeno, 39 - Centro – Alagoinha, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Alagoinha - PB, 11 de Julho de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 085/2014

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 085/2014 

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

(CONTRATANTE) e FABRÍCIO BELTRÃO DE BRITO, inscrito no CPF sob nº 007.597.584-09.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Sapé, 11 de Julho de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 074/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais nove meses ao contrato original 074/2015 

nos termos do art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-

31 (CONTRATANTE) e POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP, 
inscrito no CNPJ sob nº 08.438.654/0001-03.

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

Sapé, 16 de Junho de 2016.
ANNA KATARINE PINHEIRO DE GALIZA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.019/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.019/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
11:00 horas do dia 22 de julho de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PERFURA-
TRIZ DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 08 de julho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG 

HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ N° 24.282.089/0001-94.
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 

Licença de Operação n° 1624/2016 em João pessoa, 8 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO DE USO MISTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL, dotado do sistema 
de esgotamento sanitário – CAGEPA. Na (o) AVENIDA ANTÔNIO LIRA – N° 522 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002958/TEC/LO-2134

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 12 de julho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 27 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Scanner profissional para documentos, para atender as necessidades de diversas secretarias da 
Prefeitura municipal da Cajazeiras.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 27 de Junho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para disponibilização 
de mão de obra especializada em serviços elétricos, hidráulicos, em alvenaria, em marcenaria e 
carpintaria, e serviços de artífice em serviços gerais, de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 07 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 27 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) PARA CILINDO DE 
45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) PARA CILINDO DE 
45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 07 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2016/SEDE/PMCG. OBJETO:REPASSE 

DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO “I SALÃO DO ARTESANATO”, 
APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 
30 DE JUNHO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIO-
NAIS DO ESTADO DA PARAÍBA. VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23 695 1002 2072; 3350-41; 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E 
ISAQUIEL JOSÉ DE FRANÇA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.047/2015. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E OI MÓVEL S/AOBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) COM COBERTURA DE ROAMING NACIONAL, HABILITADOS 
OS SERVIÇOS EM PLANOS PÓS-PAGOS.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
A PARTIR DE 13/07/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:04 122 
2001 2214. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000. FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANA KELLY 
FLORO LEMOS.DATA DE ASSINATURA: 05/07/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09049/2016;
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 LOTUS 

COMÉRCIO 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. Anísio 

Rausch Filho, pela empresa LOTUS COMÉRCIO 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$ 193.520,00 (cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte reais).

João Pessoa, 17 de junho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 07:30 horas do dia 25 
de Julho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 01 de Julho de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 10:30 horas do dia 25 
de Julho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3371-2126. Email: pmp.cpl@gmail.com. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes.

Picuí - PB, 04 de Julho de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 26 
de Julho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E VÁLVULAS, DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 06 de Julho de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COSUMO 
HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, EM ATENDIMENTO AO 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 037/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUDENE E O MUNICÍPIO 
DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

O município de Picuí por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
interessados o recebimento de Recurso Administrativo, relativo ao processo em epígrafe interposto 
pela empresa Licitante US MATIC INDUST E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO 
S/A, CNPJ: 03.014.309/0001-29, razão pela qual consoante o disposto no artigo 109. § 3º da Lei 
8.666/93, fica declarado em aberto o prazo para apresentação de contrarrazões em desfavor às 
decisões da Comissão ao recurso apresentado.

Os Autos do Processo em tela encontram-se franqueados para vistas aos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34
E-mail: pmp.cpl@gmail.com.

Picuí - PB, 08 de Julho de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de um veiculo 0km, cuja abertura será no dia 25.07.2016, às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 11 de julho de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

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

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 01 do Contrato de nº 00069/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça e CONSTRUTORA MILENIUM LTDA, Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia civil para execução de serviços da 2ª Etapa da Praça de Eventos da Cidade, locali-
zada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos do Contrato de 
Repasse n.º 0302314-79 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2016. dotação: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio  

02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo 

de acréscimo de  aditamento de prazo com Prorrogação ate 31/12/2016., Mantendo As Demais 
Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro 
Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria 
Jurídica, e HOMOLOGO o presente procedimento que, ora licitado em favor da EMPRESA: RJ 
CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 18.290.096/0001-
35 os itens 1, 2 e 4, perfazendo um valor global de R$ 160.149,00 (CENTO E SESSENTA MIL 
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) e em favor da EMPRESA: GLOBAL COMÉRCIO ERELI 
INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 o item 3, perfazendo um valor global de R$ 949,95 
(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 01 de Julho de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2016
ITEM 1
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: RJ CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 
18.290.096/0001-35, VALOR DO ITEM R$ 267,33 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 
80.199,00 (OITENTA MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS).

ITEM 2
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: RJ CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 
18.290.096/0001-35, VALOR DO ITEM R$ 106,50 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 
31.950,00 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

ITEM 3
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA: GLOBAL COMÉRCIO ERELI INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR DO 
ITEM R$ 63,33 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 949,95 (NOVECENTOS E QUARENTA 
E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

ITEM 4
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: RJ CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 
18.290.096/0001-35, VALOR DO ITEM R$ 1.600,00 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 
48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS REAIS).

João Pessoa, 01 de Julho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 61005/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA ORCINO GUEDES (ITENS 
REMANESCENTES); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGNUS 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 3.000,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
4.440,00; MF EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP - R$ 59.000,00; REFRIMIX REFRIGERAÇÃO 
EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME - R$ 10.017,60.

Cajazeiras - PB, 11 de Julho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60028/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS NECES-
SIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAJAZEIRAS - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Julho de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAIBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
AVISO RETIFICAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO N° 019/2016/SEDE/PMCG
NA PUBLICAÇÃO, A UNIÃO JOÃO PESSOA – SABADO, 18  DE JUNHO DE 2016  NA   PÁGI-

NA 26 , ONDE SE LÊ: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 23 695 1002 2082. LÊIA – SE   DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 23 695 1002 2072.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.005/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 01 de agosto de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO A DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO BAIRRO 
JARDIM CONTINENTAL,   PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO 
AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  In-
formações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 08 de julho de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.028/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.028/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 26 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR 
PREÇO”, tendo como            OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 10 
(DEZ) UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS INSUMOS, DA SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 08 de julho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2016
O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de um escanner 
profissional de alta velocidade de destinadoa Unidade de Ponto Atendimento UPA. Data: 25/07/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de julho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro,torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para realização de treinamento ecapacitação de profissionais da educação 
por meio de cursos adistância,para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação. 
Data: 26/07/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h 
às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei 
nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de julho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo
Homologação – Pregão Presencial nº001/2016

Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 
ao Pregão Presencial nº001/2016, que objetiva: Aquisição de Combustíveis e demais derivados 
destinados ao consumo da frota municipal (próprio e locado); HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de Comercial de Combustíveis Santa Rita Ltda – Me, R$1.361.410,00. 
Cruz do Espírito Santo – PB, 01de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº002/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 

Pregão Presencial nº002/2016, que objetiva: Locação de veículos de acordo com a necessidade 
desta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de O e L – Via-
gens e Turismo Ltda – EPP, R$860.860,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 26 de fevereiro de 2016.

Pedro Gomes Pereira – Prefeito 

Homologação – Pregão Presencial nº003/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

ao Pregão Presencial nº003/2016, que objetiva: Aquisição de fardamentos para atender a Sec. 
Educação, Ação Social, fardamento escolar e aos programas desta Edilidade; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Distribuidora MAC BRAZ -, R$53.872,50; R.L 
Comércio Varejista de Multi utilidades – R$15.694,00; Willams Medeiros Junior – Me – R$7.380,20. 
Cruz do Espírito Santo – PB, 02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº004/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 

Pregão Presencial nº004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de construção para 
atender de forma fracionada a demanda dessa municipalidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Jesiel Marques dos Santos – Me - R$683.210,85.Cruz do 
Espírito Santo – PB, 02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Pregão Presencial Nº005/2016
Comunicado

A Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, através da sua Pregoeira, 
torna público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para fornecimento de peixes tipo corvina e arroz para distribuição 
gratuita junto às famílias carentes deste município em comemoração a Semana Santa. Cruz do 
Espírito Santo – PB, 22 de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº006/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

ao Pregão Presencial nº006/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos da farmácia básica 
para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: Lagean Comércio e Representação Ltda - 
R$84.998,00; Suframed Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda – R$119.518,00; Vida 
Distribuidora do Nordeste Ltda – R$116.890,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 02de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº007/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 

Pregão Presencial nº007/2016, que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica para captação 
de recursos, elaboração de planos de trabalhos e SICONV para atender as demandas operacionais 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maciana de 
Azevedo Oliveira - R$13.500,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 28 de março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº008/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

ao Pregão Presencial nº008/2016, que objetiva: Aquisição de Material Médico, odontológico, 
Equipamento Hospitalar e diversos para atender a demanda desse município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de:  Suframed Comércio de Materiais Médicos 
Hospitalares Ltda - R$64.018,20. Wagner Cartaxo Marques Eirelli – EPP - R$31.712,00 Cruz do 
Espírito Santo – PB, 20 de Abril de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº009/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

ao Pregão Presencial nº009/2016, que objetiva: Aquisição de Água Mineral e gás de cozinha para 
atender a demanda desta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Tibiri Gás Ltda, R$60.300,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 03 de Junho de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Pregão Presencial Nº010/2016
Comunicado – 2º Deserto

A Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, através da sua Pregoeira, tor-
na público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO pela 2º (Segunda) 
vez, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de Internet em diversos pontos das 
Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal. Cruz do Espírito Santo – PB, 17 de maio de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Pregão Presencial Nº011/2016
Comunicado – 

A Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, através da sua Pregoeira, 
torna público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de serviços e exames clínicos e de imagem. Cruz do 
Espírito Santo – PB, 15 de Abril de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº012/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 

Pregão Presencial nº012/2016, que objetiva: Aquisição de material de expediente e escolar para 
atender as demandas operacionais deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior, R$289.165,00. Cruz do Espírito Santo 
– PB, 03 de Junho de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

Homologação – Pregão Presencial nº013/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente ao 

Pregão Presencial nº013/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de carne, ovos de galinha e frios 
diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Distribuidora Brazmac 
Ltda, R$272.823,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 03 de Junho de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº001/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

a Inexigibilidade de Licitação nº001/2016, que objetiva: Contratação dos serviços de Assessoria 
Jurídica para atender a demanda desta municipalidade; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados, no valor de 
R$38.500,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 09 de Fevereiro de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº002/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº002/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação aos festejos 
de Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Forró Bakana Produções e Eventos Ltda - Me 
no valor de R$20.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº004/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº004/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação aos festejos 
de Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Allan Wagner Lopes Chianca – ME – Banda 
Ferro na Boneca,  no valor de R$25.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº005/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº005/2016, que objetiva: Serviços alusivos de animação aos festejos 
de Emancipação Política que ocorrerão em área pública na sede do município; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GM7 Eventos e Produções Ltda – Banda 
Gatinha Manhosa,  no valor de R$25.000,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira – Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº006/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº006/2016, que objetiva: Aquisição de livros didáticos para estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: ABC CULTURAL EDITORA LTDA,  no valor de R$12.987,00. 
Cruz do Espírito Santo – PB, 09 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Inexigibilidade nº007/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira e observado parecer Jurídico, referente 

a Inexigibilidade de Licitação nº007/2016, que objetiva: Contratação de escritório jurídico espe-
cializado em consultoria e auditoria tributária para assessoramento ao setor de tributos, visando 
levantamento de recuperação de tributos junto as instituições financeiras desse município; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GOMES, SANTOS E OLIVEIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob o valor de “AD EXITUM” após estudo a ser realizado. Cruz do 
Espírito Santo – PB, 19 de Abril de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO – Adesão a Ata nº001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer Jurídico, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016, 
que objetiva: Adesão a Ata de registro de Preço, referente ao Pregão Presencial nº009/2015 da 
Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu – PB, cujo objeto é Aquisição de Material Hospitalar 
para atender a demanda deste Município; Ratifico o correspondente procedimento em favor de: 
Atacamed Comércio de Produtos Farmacêuticos e hospitalar Ltda - R$413.034,82; Disk Drago 
Comércio Ltda – Me – R$213.012,20; Cruz do Espírito Santo – PB, 15 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

RATIFICAÇÃO – Adesão a Ata nº002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer Jurídico, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016, que ob-
jetiva: Adesão a Ata de registro de Preço, referente ao Processo Administrativo nº082/2015 – Pregão 
Presencial nº062/2015 da Prefeitura Municipal de Cuité – PB, cujo objeto é aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as secretarias e programas desta Prefeitura ; Ratifico o correspondente 
procedimento em favor de: Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda - R$438.602,20. Cruz do 
Espírito Santo – PB, 22 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira – Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Dispensa nº001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer Jurídico, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, que objetiva: 
Aquisição de peixe tipo corvina e arroz para distribuição gratuita as famílias carentes deste muni-
cípio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Comercial Itambé 
Ltda - R$84.350,00. Cruz do Espírito Santo – PB, 23 de Março de 2016.

Pedro Gomes Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que estará realizando às 08h30min no dia 03 de agosto de 2016, 
a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2016, para Aquisição de gêneros alimentícios, 
através de grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais constituí-
dos em cooperativas e associações ou grupos informais de agricultores familiares para atender a 
demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais docu-
mentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Prata, 
à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 11 de julho de 2016.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidenta da CPL
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N112/2016
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 26/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de usina de oxigênio, destinado ao 
complexo de Saúde de Guarabira-PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00552-8
João Pessoa, 11 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE Nº 01/2016
Registro CGE Nº 16-00365-
7

22/07/16 10:00

Contratação de Empresa de Engenharia Especializada 
na Área de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária 
para Elaboração de Projeto do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, Projeto Básico de Zoneamento 
de Ruído, Projeto de Terraplenagem e Pavimentação, 
Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem e Projeto de 
Sinalização Horizontal e Vertical para Construção de um 
Aeródromo na cidade de Araruna – Região do 
Curimataú Oriental da Paraíba. 
Valor Total estimado: R$ 108.832,79
Prazo de execução: 90 dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados 
cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

                                                                                                               João Pessoa, 11 de julho de 2016.
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

      

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2016
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2016.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 20 de julho de 2016 às 09h

A DIRETORIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 123/2006 alterações, e 
demais legislação correlata que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por menor preço global. Objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA 
NA E.M.E.F.M ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, em sessão pública 
para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 9:30hs  do dia 02/08/2016, 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 11 de Julho de 2016.
MARIA MAGNÓLIA NEVES

- PRESIDENTE DA CPL-

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor 
preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra Civil Pública de 
Reconstrução de Uma Ponte no Distrito de Acaú, em sessão pública para abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 28/07/2016, na sala da CPL, localizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/
PB. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min Horas.

Pitimbu, 11 de julho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 03.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 18 (dezoito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 416/2014 datado de 16/09/2014 e com término de vigência em 16/03/2016, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a contratação de 01 (UMA) empresa para a pres-
tação de serviços de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenha por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 
criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição 
de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda 
de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou 
informar o público em geral

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: SANCCOL SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – 
CNPJ: 09.267.923/0001-89 

JUSTIFICATIVA: Atraso na execução dos serviços por parte da não liberação dos recursos 
para andamento da obra pelo Governo Federal / Caixa Econômica Federal, conforme justificativa 
em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14/03/2016
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 17/09/2017 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra no polimento 
do piso em granilite do Ginásio “O ZENOBÃO”, localizado na Primavera - Guarabira/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2016 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. Prazo para Conclusão: 30 (trinta) dias. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e REGINALDO PEREIRA 
DA SILVA - R$ 4.921,40 – Quatro Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos - CT 
Nº 00324/2016 – 23.06.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra no po-

limento do piso em granilite do Ginásio “O ZENOBÃO”, localizado na Primavera - Guarabira/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/06/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00011/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra no polimento 
do piso em granilite do Ginásio “O ZENOBÃO”, localizado na Primavera - Guarabira/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: REGINALDO PEREIRA DA SILVA - R$ 
4.921,40 – Quatro Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos.

Guarabira - PB, 22 de Junho de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 25 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Tu-
bulações para drenagem/outros em pontos diversos da cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 11 de Julho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016 
OBJETO: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de 

tratamento médico fora e no município.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,   

R E S O L V E:   
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: 

Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de tratamento 
médico fora e no município, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ANTONIO MIGUEL DE LIMA.
ENDEREÇO: POVOADO PELO SINAL, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 656653414-87.
Valor: R$ 23.562,00.
- ARLINDO RODRIGUES DE MELO.
ENDEREÇO: SITIO CABORÉ, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 371461304-87.
Valor: R$ 24.024,00. 

Manaíra - PB, 08 de Julho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS.

A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 
nº 002/2016, opta pela revogação do Concorrência Pública nº 001/2016, fundamentado pelo art. 49 
da Lei nº 8.666/93, por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité - PB, 08 de julho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 013/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de digitalização de documentos e processos da Prefeitura Municipal 
de Prata. Data de abertura: 27/07/2015 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 11 de julho de 2016.
José da Silva Tavares

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 014/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa para execução dos 
serviços de processamento de dados para alimentação de sistemas da saúde. Data de abertura: 
27/07/2015 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 11 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 014/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFEC-
ÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES. Data de abertura: 27/07/2015 às 
11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 11 de julho de 2016.
José da Silva Tavares

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 29 de julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para Contratação de Serviços 
para Roço de Estradas Vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Cacimba de 
Areia/PB, conforme especificações constantes no anexo do edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 11 de julho de 2016.
WELLINGTON CABRAL BRASILEIRO

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 29 de julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para Contratação de Serviços 
para Roço de Estradas Vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Cacimba de 
Areia/PB, conforme especificações constantes no anexo do edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 11 de julho de 2016.
WELLINGTON CABRAL BRASILEIRO

Presidente da CPL
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

ERRATA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Na edição do Jornal a União do dia 09 de julho de 2016, em sua página 27, onde lê-se: Torna 

público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damião 
de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do Tambor, 
Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda 
Parlamentar 24490002. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.
com. Itapororoca - PB, 08 de Julho de 2016. TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial. 
leia-se:Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do 
Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1150¬03 
e Emenda Parlamentar 24490002. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicita-
cao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 11 de Julho de 2016
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

ERRATA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016
Na edição do Jornal a União do dia 09 de julho de 2016, em sua página 27, onde lê-se: Torna 

público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damião 
de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade De Saúde Da Família Ipioca de 
Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e Emenda Parlamentar 24490002. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 08 
de Julho de 2016. TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial, leia-se: Torna público que fará 
realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 
007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para 
as Unidades de Saúde deste Município (Unidade De Saúde Da Família Ipioca de Baixo e Roseira), 
Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e Emenda Parlamentar 24490002. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 11 de Julho de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

J.F.F. PANIFICADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.299.063/0001-65. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1496/2016 
em João Pessoa, 27 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA Na(o) AVENIDA CAMPINA GRANDE – Nº 419  Muni-
cípio: SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2016-001134/TEC/LO-1673.

JAELSON DA SILVA AMORIM-ME – CNPJ/CPF Nº 22.372.199/0001-11. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1276/2016 em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS Na(o) – SITIO CAPIM DE CHEIRO S/N  Município:  CAAPORA – UF: 
PB. Processo: 2015-005357/TEC/LO-0479.

ELDE VICTOR COM. EQ. INF. EIRELI – ME, CNPJ 01.699.584/0001-06,  Parque Solon Lucena, 52, 
torna público que foi Furtado/Extraviado, do seu depósito, (02) ECF’s - Imp. Fiscal, CORISCO, mod. 
CT 700 V3 ,v. 4.02, n. fab. 0372408 e BEMATECH mod. MP 20 FI II, v. 3.26, n. fab. 4708031071528.

RONALDO FERREIRA DE SOUSA – ME – ME – CNPJ Nº 04.379.238/000120. Torna público que a 
SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 060/2016 – Pra-
zo: de 730 dias. Para a atividade de OFINA MECÂNICA EM GERAL Processo Nº 2016-0124/TEC/LO.

AUGUSTO & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.001.611/0001-29. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1560/2016 
em João Pessoa, 1 de julho de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio de com-
bustíveis: (gasolina, álcool, óleo diesel) óleo lubrificante; troca de óleo e loja de conveniência. Na(o) 
-  RUA ROMUALDO ROLIM, Nº 161 – CENTRO Município:  CAJAZEIRAS – UF: PB.  Processo: 
2016-001115/TEC/LO-1669.

ANNA FABIOLA POLARI DE BARROS XIMENES (POSTO FX) – CNPJ/CPF Nº 07.409.732/0001-
89. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1616/2016 em João Pessoa, 8 de julho de 2018 – Prazo: 1825 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis: Gasolina, álcool e diesel, lubrificantes e loja de 
conveniência. Na(o) -  RUA FRANCISCO LEOCARDIO RIBEIRO COUTINHO Nº 209 SALA 104 – 
BESSA Município: João pessoa – UF: PB. Processo: 2016-001900/TEC/LO-1861.

ERIKA SABRINA CABRAL DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 057.980.304-07. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1356/2016 em João Pessoa, 10 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFI-
CAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 
53,55M² Na(o) – RUA PROJETADA, QD. 35 – LT. 20 – LOT. JARDIM MIRITANIA Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2016-003409/TEC/LO-2291.

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.079.210/0065-44. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1049/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVA 
JATO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS Na(o) – AV. MARECHAL RONDON, S/N – JARDIM 
AEROPORTO  Município: BAYEUX - UF: PB. Processo: 2016-000550/TEC/LO-1540.

WD MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ Nº 17.714.190/0001-01. Torna publico 
que recebeu da SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa, a Licença de Operação 
número 369/2016, para a atividade de Comércio a Varejo de Peças e Acessórios para Motocicletas 
e Motonetas, situado a Rua Prefeito Luiz Alberto Moreira Coutinho, 38 Loja, Mangabeira VII, João 
Pessoa, Paraíba, CEP 58.058-800.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de 

tratamento médico fora e no município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 07.000 - Secretaria de Saúde - Elemento de Despesa - 3390.36 - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e:  ANTONIO MIGUEL DE LIMA - 

R$ 23.562,00 - ARLINDO RODRIGUES DE MELO - R$ 24.024,00.
Manaíra - PB, 08 de Julho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ANTONIO MIGUEL DE LIMA
CPF: 656.653.414-87

ARLINDO RODRIGUES DE MELO
CPF: 371.461.304-87

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA  

GABINETE DO PREFEITO
 Manaíra - PB, 08 de Julho de 2016.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais,

  R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2016, que obje-

tiva: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de tratamento 
médico fora e no município.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

- ANTONIO MIGUEL DE LIMA.
ENDEREÇO: POVOADO PELO SINAL, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 656653414-87.
Valor: R$ 23.562,00.
- ARLINDO RODRIGUES DE MELO.
ENDEREÇO: SITIO CABORÉ, S/N - ZONA RURAL - MANAÍRA - PB
CPF: 371461304-87.
Valor: R$ 24.024,00.
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08h30min do dia 22 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de estrutura para a Tradicional 
Festa de Sábado de Santana neste Município, que ocorrerá no dia 30 de Julho do corrente ano. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 08 de Julho de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 11h30min do dia 22 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 03 (três) veículos para prestar 
serviços conforme anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 08 de Julho de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 003/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO JOSE 

DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar 
possa que após análise dos documentos de habilitação foi apurado que a empresa HUMBERTO 
RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME/ CNPJ: 35.590.090/0001-00  foi HABILITADA, para a fase 
de abertura de proposta de preços, por cumprimento integral dos itens 5 e 6 do edital. Deste modo, 
a abertura do envelope de proposta de preço ocorrerá no dia 18/07/2016 as 15:00 hs na sala da 
COPELI. Maiores informações, na sala da COPELI localizada na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n, Centro, São Jose dos Ramos-PB.

São José dos Ramos, 11 de julho de 2016
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 12 de julho de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 121
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado(a) o(a) Sr(a). 
KATIA CIRLENE PEREIRA FREITAS CENA, matrícula 170.014-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas do(s) programa(s) QUALIDADE 2013, 
referente à E.E.E.F. DR. ERNESTO DE SOUSA DINIZ 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, 08 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 122
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado(a) o(a) 
Sr(a). ALDENI MENDES LIRA TAVARES, matrícula 180.700-5, 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 E MAIS EDU-
CAÇÃO - 2014, referente à EEEF FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS 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, 08 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 123
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MILENE DE SOUSA CORDEIRO, matrícula 159.461-3 para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO -2014referente à EEEF  FÉLIX ARAÚJO 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,11 de Julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Diversidade
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

